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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

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

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 



Letno poročilo o 

POSLOVANJU ZAVODA ZA 

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO 

ZAVAROVANJE SLOVENIJE ZA 

LETO 2001 

- EPA 494 - III 

Zavod za pokojninsko In 
invalidsko zavarovanje Slovenije 

Številka: 
Datum: 

2000/2002 
2.4.2002 

ZADEVA: Predložitev letnega poročila Zavoda za leto 
2001 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
pošilja na podlagi 237. člena zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju, letno poročilo o poslovanju Zavoda 
za leto 2001. 

Janez PRIJATELJ, l.r. 
Generalni direktor 
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I. UVOD 

Poslovanje Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
Slovenije je bilo v letu 2001, glede na dane razmere, še posebej 
uspešno. Po dolgih letih, prvič po letu 1993, je Zavod tekoče leto 
2001 končal pozitivno, brez dodatnega primanjkljaja, ki je bil 
značilen za pretekla leta. Vsi rezultati dela tudi kažejo, da je bilo 
lani leto Zavodovih delovnih uspehov, saj Zavod še nikoli doslej ni 
imel toliko zadev v reševanju, kot v letu 2001, v nobenem letu 
doslej pa tudi ni še rešil toliko zahtevkov, kot jih je rešil v letu 2001. 

Vendar pa bi se lahko, če se Zavod ne bi pravočasno organiziral, 
poslovno leto končalo tudi drugače. Zaradi takojšnje uveljavitve 
zahtevne pokojninske reforme v praksi ter izjemnega števila 
vloženih zahtevkov že v letu 2000, ko niso bile razrešene začetne 
težave izvajanja novega zakona in so manjkali številni izvedbeni 
predpisi pristojnih ministrstev, je Zavod v leto 2001 vstopal s 
povečanimi zaostanki iz preteklega leta. Poleg tega se je Zavod 
od začetka leta 2001 dodatno soočal z najvišjim dotokom novih 
zahtevkov, predvsem zahtevkov za uveljavitev pokojninske dobe 
iz naslova starševstva, deleža vdovske pokojnine ter zahtevkov 
za državno pokojnino. Dodatno pa je bilo potrebno v letu 2001 
opraviti tudi obsežno periodično akcijo preverjanja upravičenosti 
do nadaljnjega prejemanja varstvenega dodatka, ki so jo oteževali 
še prepozno izdani podzakonski akti. Stranke, ki se še niso 
povsem znašle v zapletenem novem pokojninskem sistemu, so 
na Zavod vlagale zahteve za informacije, predhodne variantne 
izračune pokojnin, izračune pogojev za upokojitev ter izračune 
pokojninske dobe. Tako je na novo prišlo v reševanje kar 310.278 
zahtevkov oziroma storitev, od katerih je uspešno rešenih 298.567 
zadev. To pomeni, da je Zavod presegel plan dela za 33,9% in 
rešil za 77% več zahtevkov kot v letu 2000. 

Leto 2001 je tudi leto imenovanj vseh najpomembnejših organov 
Zavoda. Po odmevnih zapletih, je v začetku meseca aprila, 
skupščina Zavoda za generalnega direktorja imenovala Janeza 
Prijatelja, kateremu je dne 12.4.2001 podala soglasje Vlada 
Republike Slovenije. 

16.5.2001 sta bila, tudi po uspešno rešenih zapletih glede 
imenovanja predstavnikov sindikatov v skupščino, konstituirana 
skupščina ter upravni odbor Zavoda, od začetka meseca 
novembra pa v novi sestavi deluje tudi Svet delavcev Zavoda. 

Nemoteno izvajanje zavarovanja v preteklem letu je 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 in omejenimi pristojnostmi, pri svojem poslovanju 
relativno uspešno razreševal.Tako ne gre prezreti finančnih težav, 
s katerimi se Zavod kronično ukvarja že od leta 1996 dalje, ko je 
bilo z zakonom za dosego drugih makroekonomskih ciljev, dvakrat 
znižana prispevna stopnja za obvezno pokojninsko zavarovanje. 

Ne glede na navedene objektivno otežene pogoje poslovanja, je 
Zavod tudi v letu 2001 uspešno opravljal z zakonom določeno 
funkcijo nosilca in izvajalca sistema obveznega pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji in navzven posloval 
povsem nemoteno. Upravičenci do pokojnin ter drugih prejemkov, 
likvidnostnih in drugih finančnih težav tako niso nikoli neposredno 
občutili. Izplačila pokojnin so bila redna in v skladu z veljavnim 
zakonom. Valorizaciji v mesecu februarju in mesecu septembru, 
slednja na podlagi posebne metodologije, ki jo je po zakonu sprejela 
skupščina Zavoda ob soglasju Vlade Republike Slovenije, sta bili 
pravočasni, v enkratnem znesku je bil izplačan tudi dodatek za 
rekreacijo. 

Zavod je tako lani izplačeval in usklajeval pokojnine povprečno 
492.485 upokojencem, nakazoval 23.506 dodatkov za pomoč in 
postrežbo, 50.611 invalidnin, 44.832 varstvenih dodatkov in 
41.511 nadomestil plač delovnim invalidom. 

Zavod je v letu 2001 opravil 6.554.677 posamičnih nakazil in na ta 
način upravičencem izplačal skupno preko 7.707.498 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. 

Leto 2001 je bilo prelomno tudi v strateškem in razvojnem smislu. 
S sprejemom Programa razvoja Zavoda 2002-2005: poslanstvo, ' 
vizije, cilji, strategija na oktobrski seji skupščine, je bil začrtan 
Zavodov srednjeročni razvoj in opredeljena poslovna politika ter 
kultura Zavoda, definirane so bile njegove temeljne vizije s 
konkretno opredeljenimi cilji in strategijami, s poudarkom na 
projektnem managementu dela in izvedbi številnih konkretnih 
projektov. 

Med njimi je potrebno opozoriti na izjemno pomemben projekt, ki 
se že izvaja, to je projekt za odpravo administrativnih ovir, s 
katerimi je Zavod s 1.2.2002, kot prvi v Sloveniji, on line, j 
elektronsko povezan s centralnim registrom prebivalstva. 
Strankam tako ni več potrebno pridobivati potrdil npr. o 
državljanstvu in stalnem oziroma začasnem bivališču ali za 
podatke iz matičnih knjig. Vsi ti podatki bodo delavcem Zavoda 
postopno, po posameznih vrstah, v prvem polletju leta 2002, 
večinoma dostopni z elektronskim vpogledom v centralni regis- 
ter prebivalstva, do tedaj pa Zavod s pomočjo obrazca, j 
sestavljenega skupaj z MNZ, pridobiva podatke od upravnih enot 
po 139. členu ZUP-a na klasičen način po navadni ali elektronski 
pošti. S tem projektom in aktivnim medsebojnim sodelovanjem in 
povezovanjem z različnimi institucijami z namenom učinkovitega, 
kvalitetnega in prijaznega dela s strankami se Zavod približuje 
potrebam in zahtevam strank. 

Celovit in podroben pregled poslovanja Zavoda po posameznih 
dejavnostih v letu 2001 prikazuje nadaljevanje poslovnega poročila. 
To podaja tudi statistične kazalce z dolgoletnimi gibanji ter 
primerjave, opisuje najpomembnejšo problematiko, s katero se je 
srečeval Zavod ter prikazuje vse druge dejavnike, ki so vplivali 
na izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanje v 
Republiki Sloveniji v letu 2001. 

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 2001 je Zavod, kot nosilec in izvajalec obveznega ter 
invalidskega zavarovanja, izvajal na podlagi Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Ur.l.RS, št. 106/99, št. 
124/00 in 109/01). Tako je Zavod zavarovancem in upokojencem 
zagotavljal pravice do starostne, invalidske, vdovske, družinske 
in dela vdovske pokojnine, pravice iz invalidskega zavarovanja 
(do poklicne rehabilitacije, pravica do nadomestila za invalidnost, j 
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do premestitve in dela s krajšim delovnim časom od polnega, do 
drugih nadomestil iz invalidskega zavarovanja), dodatne pravice 
(do dodatka za pomoč in postrežbo, do invalidnine, do varstvenega 
dodatka k pokojnini) in druge pravice (odpravnina, oskrbnina, 
pravica do dodatka za rekreacijo). Zavod je vodil tudi postopke 
za pridobitev nove pravice, to je državne pokojnine. 

Prejemniki pokojnin 

V letu 2001 je bilo v Sloveniji povprečno skupno 492.485 
upokojencev. Od tega je bilo 290.569 starostnih, 98.375 invalidskih 
in 85.826 družinskih. Skupno število prejemnikov vključuje tudi 
prejemnike vojaških pokojnin in akontacij pokojnin, prejemnike 
vdovskih in državnih pokojnin ter prejemnike pokojnin po zakonu 
o starostnem zavarovanju kmetov. 

V letu 2001 se je število vseh prejemnikov v primerjavi z letom 
2000 povečalo za 2,1%. Porast je nekoliko višji kot je bil v letu 
2000, ko je znašal 1,2%. Brez državnih pokojnin, ki po svoji vsebini 
predstavljajo pravico socialnega značaja, je rast povprečnega 
števila upokojencev, prav tako kot v letu 2000, tudi v letu 2001 
znašala 1,2%. 

V primerjavi z letom 2000 se je v letu 2001: 
- število starostnih upokojencev povečalo za 2,0%, kar je enako 

stopnji rasti, kot je bila dosežena leta 2000, 
- število invalidskih upokojencev zmanjšalo za 0,1%, medtem 

ko je v letu 2000 celo nekoliko poraslo in to za 0,4%. 
število prejemnikov družinskih pokojnin zmanjšalo za 3,0%. 

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 retormi, to je po letu 1992, so se prej 
visoki trendi rasti upokojevanja umirili oziroma zmanjšali. Razlogi 
za to 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 uveljavitvijo 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 
je bila stopnja rasti spet nekoliko višja in v letih 1996 - 1999 
enotna, to je 1,7%. V letu 2001 je stopnja rasti zopet nekoliko 
poskočila, na 2,0%. Razlog za to je v dejstvu, da je novi zakon 
pogoje upokojevanja sicer zaostril, vendar so se v letu 2001 

upokojevali tudi tisti, ki so še lahko izkoristili pogoje prejšnjega 
zakona oziroma so koristili ugodnejše pogoje 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 na upokojevanje manjši vpliv. 
Gibanja stopnje rasti invalidskega upokojevanja so bila do leta 
1995 višja od 1,0%, v naslednjih štirih letih nižja od 1,0%, v letu 
1999 je bila stopnja rasti celo negativna, kar ugotavljamo tudi za 
leto 2001, ko gre za -0,1% stopnjo rasti. 

Pri gibanju družinskih pokojnin beležimo nekoliko nižjo rast, kot je 
bila sicer značilna za zadnja leta. To dejstvo je deloma posledica 
prehoda družinske pokojnine, do katere je upravičen preživeli 
partner, v vdovsko pokojnino. Prejemniki teh pokojnin so prikazani 
ločeno. V letu 2001 je bilo v povprečju 4.617 prejemnikov vdovske 
pokojnine. Če bi te pokojnine prišteli k družinskim pokojninam, bi 
bila rast le-teh 1,4%, kar je nekoliko višja rast, kot je bila dosežena 
v letu 2000, ko je znašala 1,1%. 

Kot nova pravica je bila z letom 2000 uveljavljena državna 
pokojnina. V letu 2000 so bili prejemniki državne pokojnine vsi 
tisti, ki so dopolnili starost 65 let in so imeli pravico do socialne 
pomoči ter so v času od 15. do 65. leta starosti bivali v državi 
Sloveniji najmanj 30 let. V letu 2001 so se tem prejemnikom državne 
pokojnine pridružili vsi, ki so dopolnili 70 let starosti in izpolnjevali 
pogoje iz 59.čl. Zakona. Temu ustrezno je bilo v letu 2001 
povprečno 4.538 prejemnikov državne pokojnine. Do konca leta 
2001 je bilo pozitivno rešenih okoli 12.000 zahtevkov za državno 
pokojnino. V mesecu decembru 2001 je državno pokojnino uživalo 
10.890 upokojencev. 

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 2001 še zagotavljale pokojnine za 8.560 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 2001 se je število prejemnikov glede na 
predhodno leto spet znižalo za nadaljnjih 12,2%. 

V letu 2001 je bila na novo uveljavljena pravica do dela vdovske 
pokojnine. Prve primere te dajatve beležimo v mesecu juniju 2001, 
v decembru je bilo že 525 prejemnikov te dajatve. 

13. april 2002 7 poročevalec, št. 38 



Gibanje povprečnega števila prejemnikov pokojnin 

od leta 1990 dalje 

Leto starostne invalidske družinske vdovske skupaj kmečke- 
SZK 

državne SKUPAJ 

1990 197.259 82.289 76.726 356.274 27.820 384.094 
199I 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 88.504 663 472.496 9.744 50 482.240 
2001 290.569 98.375 85.826 4.617 479.387 8.560 4.538 492.485 

Op. 'o stanju na dan 31.12.2001 je znašalo skupno število vseh upokojencev v RS 502.804. 

Povprečne stopnje rasti števila prejemnikov pokojnin 

Obdobje starostne 

(v %) 

invalidske 

(v %) 

družinske 

( v %) 

vdovske 

(v %) 

skupaj 

(v %) 

kmečke- 
SZK 

(v %) 

državne 

(v %) 

SKUPAJ 

(v %) 
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 0,9 -9,5 0,5 

1991-1995 5,9 3,3 1,6 - , -J,"/S V, - ; A A 4,4 -8,7 - 3,6 
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 M 
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 1,3 -11,3 0,9 

2000 -2001 2,0 -0,1 -3,0 596,4 1,5 -12,2 8.976,0 2,1 
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Prejemniki starostnih, invalidskih, družinskih,vdovskih,državnih 
in kmečkih pokojnin od leta 1990 do leta 2001 

330.000 

300.000 
270.000 

240.000 

210.000 

180.000 
150.000 

120.000 

90.000 

60.000 
30.000 

0 

starostne —p— invalidske « družinske kmečke SZK —vdovske—«—državne 

Struktura pokojnin v letu 2001 

13. april 2002 9 poročevalec, št. 38 



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 2001 
Bosna in Hercegovina 1.793 6.662 6.293 5.020 5.252 5.750 6.283 6.422 6.894 7.178 7.337 
Črna gora 19 112 85 79 87 88 92 94 97 100 96 
I IrvaSka 4.135 8,704 9.085 9.237 9.528 9.837 10.115 10.421 10.824 12.343 13.063 
Makedonija 85 237 241 239 244 255 258 266 274 275 267 
Srbija 859 2.459 2.406 2.329 2.396 2.435 2.464 2.576 3.104 3.397 3..399 
Skupa j 6.891 18.164 18.110 16.904 17.507 18.365 19.212 19.780 21.193 23.293 24.162 

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 ko bodo sklenjeni sporazumi o socialnem zavarovanju z 
vsemi državami nekdanje SFRJ. 

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 primerjavi z letom 2000 se je v letu 2001 število prejemnikov 
nadomestil plač: 

za čas čakanja na prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo in 
čas prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije zmanjšalo za 2,3%; 
za čas čakanja na razporeditev na drugo ustrezno delo ali 
ustrezno zaposlitev povečalo za 15,8%; 

- zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zmanjšalo za 1,5% 
in 
zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu povečalo za 
3,4%. 

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 
2001 210 13.861 12.659 14.814 

Gibanje povprečnega števila prejemnikov nadomestil plač 
v obdobju 1990- 2001 
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Povprečne stopnje rasti števila prejemnikov nadomestil plač 

obdobje 
Nadomestila plač 

za čas čakanja 
in čas poklicne 
rehabilitacije 

(v %) 

za čas čakanja na 
drugo delo ali 

ustrezno zaposlitev 
(v%) 

zaradi dela s 
skrajšanim 

delovnim časom 
(v %) 

zaradi manjše 
plače na drugem 
ustreznem delu 

(v %) 
1990-199] -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 
l993-1994 -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 
1996-2000 4,6 29,1 5,2 5,2 
2000-2001 -2,3 15,8 -1,5 3,4 

Porast števila prejemnikov nadomestil zaradi manjše plače na 
drugem ustreznem delu in nadomestil plače zaradi dela s 
skrajšanim delovnim časom je tudi v letu 2001 posledica več 
pozitivno rešenih zahtevkov za priznanje pravic. 

Naraščanje števila prejemnikov nadomestila plače za čas čakanja 
na razporeditev na drugo ustrezno delo ali za čas čakanja na 
ustrezno zaposlitev je v letu 2001 nižje kot v obdobju od leta 1995 
do 2000. 

Velika večina delovnih invalidov, ki so v preteklih letih izgubili delo 
zaradi stečaja ali prenehanja obratovanja organizacij oziroma 
delodajalcev, je 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 2001 znašal 70.508,00 SIT) ter majhne 

zaposlitvene možnosti delovnih invalidov zaradi nizke strokovne 
izobrazbe (po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje ima tako 
stopnjo strokovne izobrazbe 55% brezposelnih invalidov) 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. Z uveljavitvijo novega sistema invalidskega 
zavarovanja bo 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 krivdi. 
Zaradi teh sprememb tudi v prihodnje, kljub nižji odmeri nadomestil, 
ni pričakovati bistveno drugačnih 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 
je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pripravilo Pro- 
gram pospeševanja zaposlovanja brezposelnih delovnih invalidov. 
Ta program se je začel izvajati v zadnjih mesecih leta 2001 in 
poteka tudi še v letu 2002. V njegovo realizacijo je poleg Zavoda 
Republike Slovenije za zaposlovanje aktivno, med drugim tudi z 
zagotovitvijo dela potrebnih sredstev, vključen Zavod. 
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Prejemniki nadomestil plače od leta 1990 do 2001 

-®- za čas čakanja in čas poklicne rehabilitacije —®— za čas čakanja na drugo ustrezno zaposlitev 

-A— zaradi dela s skrajšanim delovnim časom —x— zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu 

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 bivše 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 
obvezovala uživalce varstvenega dodatka, da do 31. marca v 

vsakem koledarskem letu predložijo dokazila za nadaljnjo 
upravičenost uživanja varstvenega dodatka. Po novem zakonu 
in po sprejetih spremembah in dopolnitvah zakona se preverjanje 
pogojev uživanja pravice do varstvenega dodatka izvaja vsaki 
dve leti. 

V letu 1996 je 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%. V letu 2001, v katerem 
je Zavod preverjal izpolnjevanje pogojev do izplačila varstvenega 
dodatka, se je število uživalcev te dajatve zmanjšalo za 3,4%. 

Število prejemnikov invalidnin za telesno okvaro se je v letu 2001 
v primerjavi z letom 2000 povečalo za 1,7%. 

Število prejemnikov dodatka za pomoč in postrežbo je v letu 
2001 poraslo za 3,7%. 
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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 
2001 44.832 50.611 23.506 

Povprečne stopnje rasti števila prejemnikov 

Obdobje Varstveni 
Dodatek 

(v %) 

invalidnina 

(v%) 

dodatek za pomoč 
in postrežbo 

( v %) 
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 0 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 
1998-1.999 0,5 1,3 1,3 
1999-2000 2,0 -1,2 0,9 
1996-2000 -2 9 M 2,0 
2000-2001 -3,4 1,7 3,7 
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Prejemniki drugih denarnih dajatev od leta 1990 do 2001 

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 2001 ni bila sklenjena nobena nova pogodba, tako velja, da 
sta bili od uveljavitve zakona o preživninskem varstvu kmetov do 
konca leta 2001 sklenjeni 202 pogodbi. Sklenjene pogodbe so 
podlaga za pridobitev pravice do preživnine. V letu 2001 je 
prejemalo preživnino povprečno 64 prejemnikov. 

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

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

Na dan 31.12. 2001 je Zavod izplačal skupno 4.456 vojaških 
pokojnin, od tega 2.365 starostnih, 574 invalidskih in 1.517 
družinskih pokojnin. 

Poleg tega je z odlokom o izplačilu akontacij pokojnin, ki so jih 
osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v 
drugih državah bivše SFRJ, Republika Slovenija v letu 1991 
prevzela izplačevanje akontacij pokojnin in drugih dajatev iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Osebam, ki zaradi 
še vedno neurejenih denarnih tokov in posebnih razmer ne 
prejemajo pokojnin iz teh republik, je Zavod konec leta 2001 
izplačeval še 409 akontacij pokojnin. 

Po Zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim 
državljanom, ki prejemajo pokojnine iz drugih držav bivše SFRJ, 
Zavod odmeri in izplačuje dodatek k pokojnini. Na dan 31.12.2001 
je ta dodatek prejemalo 1.937 upokojencev. 

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

Primerjava gibanj aktivnih zavarovancev in 
upokojencev 

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji je 
enotno za vse zavarovance. V obvezno pokojninsko in 
invalidskem zavarovanju so bili v letu 2001 vključeni zaposleni pri 
pravnih osebah in zasebnikih, 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 zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
iz leta 1992 in z ureditvijo virov podatkov so bile v statistiko v letu 
1993 uvedene nekatere nove kategorije zavarovancev. To so bili 
prostovoljni zavarovanci, brezposelni - prejemniki denarnega 
nadomestila, vrhunski športniki in vrhunski šahisti (vključeni v 
skupino "zasebniki") in osebe na prestajanju zaporne kazni - 
zaposlene s polnim delovnim časom. V skupini zavarovancev 
"zaposleni pri pravnih osebah" so evidentirani tudi zavarovanci 
lastniki in solastniki podjetij. V letu 1997 so bili med zavarovance 
uvedeni tudi vajenci oziroma učenci v gospodarstvu. 
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Povprečno števila zavarovancev 
in njihova struktura od leta 1990 dalje 

leto 
zaposleni 

pri 
pravnih 
osebah 

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 615.493 67.073 52.118 17.206 20.550 30.999 342 2.191 805.972 1,7 
2001 * 626.444 67.844 52.062 17.206* 21.021 25.262 370 2.372 812.581» 1.7 

* ocena 

Iz preglednice je razvidno, da je bilo v letih 1990 in 1991 skupno 
število aktivnih zavarovancev večje od 800.000, v letih 1992 do 
1998 pa se je znižalo pod 800.000 in 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 je znašalo 2,6:1, v letu 1984 pa celo 3:1. 

Izrazit padec števila zavarovancev je bil v letih 1991 in 1992. Leto 
1993, zaradi upoštevanja novih kategorij zavarovancev, odstopa 
od siceršnjega trenda padanja števila zavarovancev. V naslednjih 

V letu 1999 je skupno število zavarovancev ponovno preseglo 
število 800.000. Rast se je nadaljevala tudi v letu 2001, vendar je 
razmerje med zavarovanci in upokojenci zadnjih devet let 
praktično nespremenjeno in znaša 1,7: 1. 

letih 1994,1995 in 1996 število zavarovancev še vedno pada, od 
leta 1997 dalje pa ugotavljamo rast skupnega števila zavarovancev 
in v letu 2001* znaša 812.581. 

Za leto 2001 je razveseljiv podatek o povečani stopnji rasti 
zaposlenih pri pravnih osebah (1,8%)* ter v skupnem številu 
zaposlenih (0,8%)*. 

Povprečne stopnje rasti števila zavarovancev 

OBDOBJE 
zaposleni 

pri pravnih 
osebah 
( v %) 

pri zaseb- 
nikih 

( v %) 

zaseb- 
niki 

( v %) 

kmetje 

( v %) 

prosto- 
voljni za- 
varovan. 

( v % ) 

brezpo- 
selni 

( v % ) 

zaporni- 
ki 

( v % ) 

vajenci 

( v %) 

SKUPAJ 

( v %) 
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 - -U 
1994-1995 -1,9 18,4 6,9 -1,2 24,9 -17,2 -10,9 - -0,5 
1991-1995 -5,3 8,8 6,2 -3,5 - -2,9 

1995-1996 -2,1 10,5 3,7 -5,7 1 l.l 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 1,4 5,1 -0,7 -8,4 1,6 -14,9 31,0 38,5 0,7 
1996-2000 0,7 6.6 0,0 -8,5 3,5 0,7 3,8 - 0,9 

2000-2001* 1,8 l.l -0,1 0,0 2,3 -18,5 8,2 8,3 0,8 
* ocena 
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Številčno razmerje med aktivnimi zavarovanci in upokojenci 
v letih od 1990 do 2001 

III. PREGLED RAVNI POKOJNIN IN DRUGIH 
DENARNIH DAJATEV 

Usklajevanje pokojnin 

Usklajevanje pokojnin z gibanji povprečnih plač na zaposleno 
osebo v državi je tudi v letu 2001 pomenilo zakonski institut za 
ohranjanje vrednosti odmerjenih pokojnin in reguliranje gmotnega 
položaja njihovih prejemnikov. Na enak način, kot se je ohranjala 
vrednost pokojnin, se je zagotavljala tudi vrednost drugih denarnih 
dajatev, ki jih je v tem letu izplačeval Zavod. Spremembe njihove 
višine so namreč neposredno pogojevale spremembe višine 
pokojnin zaradi izvedenih uskladitev oziroma uskladitve, ki jih je 
bilo potrebno opraviti v istih rokih in na enak način kot pokojnine. 

Novi način usklajevanja pokojnin, določen z ZPIZ-1, ki je začel 
veljati s 1. januarjem 2000, je že konec tega leta doživel bistvene 
spremembe in dopolnitve. Te niso bile le vsebinske, temveč tudi 
formalne. Usklajevanje pokojnin namreč ni bilo več v celoti razvidno 
le iz sistemskega zakona, temveč je izhajalo oziroma naj bi izhajalo 
tudi iz drugih zakonskih, podzakonskih oziroma drugih aktov. 

Tudi po tej ureditvi so se pokojnine načeloma še vedno usklajevale 
glede na gibanja povprečnih plač na zaposlenega, ugotovljena po 
uradnih statističnih podatkih, način in roki izvedbe pa so se, v 
primerjavi s prejšnjo ureditvijo, precej razlikovali. Navedena dejstva 
so vplivala na že omenjene vsebinske spremembe tega sistema. 
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1 B) (Uradni list RS, št. 124/00), 
uveljavljen s 30. decembrom 2000, je namreč določil, da se 
pokojnine uskladijo januarja in drugih rokih, določenih za uskladitev 
plač vseh zaposlenih. Izvedba uskladitve pa naj bi bila odvisna od 

načina, ki je za tekoče leto določen za uskladitev plač v dogovoru, 
zakonu ali drugem aktu, s katerim se ureja politiko plač na državni 
ravni. Uskladitev pokojnin naj bi torej temeljila na vnaprej 
predvidenih gibanjih plač vseh zaposlenih; ne pa na statističnih 
podatkih o že doseženih spremembah v ravni povprečnih plač! 

Mimo navedenih rokov za izvedbo uskladitve, od katerih je bil 
dejansko le en sam tudi določen v sistemskem zakonu, pa je bila 
dana tudi možnost dodatne izvedbe uskladitve pokojnin med letom 
in sicer v septembru. Izvedba uskladitve pokojnin v tem mesecu 
je bila odvisna od predhodne izpolnitve pogojev, določenih v 
zakonu. Do nje bi lahko prišlo le tedaj, če bi Zavod predhodno 
ugotovil obstoj razlike v stopnji rasti povprečnih plač vseh 
zaposlenih, izplačanih v obdobju januar - julij tekočega leta, v 
primerjavi s povprečjem, izplačanim v predhodnem letu in stopnji 
rasti povprečnih starostnih pokojnin, izplačanih v enakem obdobju, 
pri katerih bi bilo potrebno izločiti tudi vpliv uskladitve pokojnin, 
opravljene na podlagi 151. člena zakona. 

Morebitno uskladitev pokojnin, izvedeno v septembru, bi bilo 
potrebno upoštevati pri uskladitvi pokojnin v januarju naslednjega 
leta, skladno s posebno metodologijo, s katero je bilo potrebno 
določiti tudi način ugotavljanja razlik v rasti plač in pokojnin v 
septembru. To metodologijo je, v skladu z zakonskim pooblastilom, 
skupščina Zavoda sprejela na seji 13. julija 2001, Vlada Republike 
Slovenije pa je nanjo dala soglasje 19. julija 2001. 

Opisani način usklajevanja pokojnin naj bi v taki obliki veljal od 
leta 2002 daljel Ker pa so bile določbe o usklajevanju pokojnin z 
zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1 C) (Uradni list RS, št. 109/ 
01), ki je začel veljati 1. januarja 2002, ponovno spremenjene, bo 
usklajevanje pokojnin v tem letu dejansko potekalo drugače. 
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Leto 2001 je pomenilo prehodno obdobje med prej veljavnim in 
novim načinom usklajevanja pokojnin, ki pa, kot rečeno, v prvotno 
določeni obliki ne bo zaživel. V tem letu je bilo potrebno pokojnine 
uskladiti namesto v januarju v februarju. Uskladitev je temeljila na 
statističnih podatkih o porastu povprečnih mesečnih plač vseh 
zaposlenih, izplačanih v obdobju junij 2000 - december 2000, v 
primerjavi s povprečno mesečno plačo zaposlenih, izplačano za 
maj 2000. 

Ker je bilo pri prvi uskladitvi pokojnin v letu 2001 potrebno opraviti 
tudi uskladitev, ki jo zahteva 151. člen ZPIZ-1, se je višina 
uskladitve pokojnin razlikovala. 

Uskladitev pokojnin, zahtevano v 151. členu zakona, je potrebno 
praviloma opraviti vsako leto pri prvi uskladitvi pokojnin. Ta 
uskladitev je po zakona namenjena zagotovitvi enakopravnega 
položaja med upokojenci, ki so se upokojili v različnih obdobjih. 
Dejstvo je namreč, da se, zaradi drugačnega vrednotenja 
zavarovalne dobe od uveljavitve ZPIZ-1, vse pokojnine, pri katerih 
je to vrednotenje že neposredno upoštevano z odmero, po višini 
razlikujejo od pokojnin za enako dolgo pokojninsko dobo, 
uveljavljenih pred tem. 

Z uskladitvijo že uveljavljenih pokojnin na podlagi 151. člena naj bi 
se po mnenju zakonodajalca te razlike v pretežni meri odpravile 
in vzpostavila relativna enakost med prej in pozneje uveljavljenimi 
pokojninami. 

Zaradi obvezne sočasne izvedbe uskladitve pokojnin na podlagi 
150. in 151. člena zakona, se je večina pokojnin od 1. februarja 
2001 dalje zvišala za 4,8%, le manjši del, pa za 5,4%, kolikor je 
znašal po statističnih podatkih dejanski porast povprečnih plač v 
obdobju, določenem v zakonu. 

V septembru 2001 so bile vse pokojnine usklajene še za 7,2%. 
Odstotek potrebnega povečanja je bil rezultat formule, zapisane 
v zakonu in metodologiji, ki jo je sprejela Skupščina Zavoda v 
soglasju z Vlado Republike Slovenije. Po tej formuli se je višino 
potrebne uskladitve pokojnin izračunala tako, da se je razlika v 
stopnjah rasti plač in pokojnin, izplačanih v sedmih mesecih 

tekočega leta, v primerjavi s preteklim koledarskim letom, 
pomnožila z dvanajst in zmnožek delil s štiri. Stopnja rasti pokojnin 
se je ugotavljala na podlagi sprememb ravni najnižje pokojninske 
osnove, katere višina se spreminja le na podlagi uskladitev pokojnin 
po 150. členu zakona, s čimer je bila dosežena v zakonu 
zahtevana izločitev vpliva uskladitev pokojnin po 151. členu. 

Po sklepih o uskladitvah, ki jih je sprejel Upravni odbor Zavoda, 
so bile pokojnine v letu 2001 v povprečju višje od povprečja, 
izplačanega v predhodnem letu, za 8,4%, če so bile usklajene 
tudi po 151. členu zakona oziroma za 9,0%, če so bile usklajene 
le po 150. členu zakona. Decembra izplačane pokojnine pa so 
bile višje od pokojnin, izplačanih decembra 2000 za 12,3%, če so 
bile usklajena tudi po 151. členu zakona oziroma za 13,0%, če so 
bile usklajene samo po 150. členu zakona. Dejanska izplačane 
povprečne pokojnine v letu 2001 pa so bile višje od povprečja leta 
2000 za 8,7%, decembra 2001 izplačano povprečje pokojnin pa 
je bilo višje od povprečja pokojnin iz decembra 2000 za 12,4%. 
Dejansko izplačana povprečna mesečna pokojnina v letu 2001 je 
bila realno višja za 0,3%, decembra 2001 izplačana povprečna 
pokojnina pa za 5%. 

Novi način usklajevanja pokojnin, uveljavljen v letu 2001, je 
zagotavil le sorazmerno skladnost gibanj pokojnin z gibanji 
povprečnih plač vseh zaposlenih v tem koledarskem letu. Višino 
potrebnega povečanja pokojnin je pogojevala razlika v stopnjah 
rasti povprečnih plač vseh zaposlenih in pokojnin, izplačanih v 
določenem obdobju. Višina uskladitve tako ni bila več odvisna 
samo od doseženih sprememb v ravni povprečnih plač vseh 
zaposlenih, temveč tudi od sprememb ravni pokojnin. Pri izvedbi 
uskladitve ni bil več relevanten skupen porast plač, izplačanih v 
določenem obdobju, marveč povprečno mesečno povečanje. Na 
ta način se je nevtraliziral vpliv sezonskih gibanj plač na raven 
pokojnin, ki je izrazito izstopal po prejšnji ureditvi. Zaradi tega, pa 
tudi zaradi uvedbe drugačnega vrednotenja zavarovalne dobe, 
so bila vzpostavljena nova, nekoliko nižja razmerja med 
povprečnimi pokojninami in plačami, izplačanimi v tem 
koledarskem letu v primerjavi z doseženimi razmerji v zadnjih 
preteklih letih. 
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Razmerja med plačami in pokojninami tudi njihova izplačila v preteklih letih, je razvidno iz naslednje 
preglednice: 

Kolikšna so bila povprečna izplačila plač in pokojnin z varstvenim 
dodatkom v letu 2001 in zaradi možnosti medsebojnih primerjav 

Leto 
Povprečna 
plača 

Starostne 
pokojnine 

Invalidske 
pokojnine 

Družinske in 
vdovske 
pokojnine 

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** 
2001 134.959* 99.600** 80.335** 69.362** 89.969** 

* 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 
• i 

Dosežena razmerja med prikazanimi povprečnimi pokojninami z pa so razvidna iz naslednje preglednice: 
varstvenim dodatkom in povprečnimi plačami v posameznih letih 

Leto 
Vrste pokojnin 

Starostne Invalidske 
Družinske 
in vdovske 

Vse 

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 
2001 73,8 59,5 51,3 66,7 

Na ta način prikazana povprečja in razmerja med pokojninami in pokojnin in doseženimi razmerji pred letom 1991. 
plačami so medsebojno primerljiva s povprečnimi zneski plač in 
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Glede na to, da je primerno prikazovati tudi statistične podatke o 
neto plačah vseh zaposlenih po podatkih Statističnega urada 
Republike Slovenije in dejansko izplačanih pokojninah, ker naj bi 

ti podatki dajali objektivnejšo sliko dejanskih razmer, so v naslednji 
preglednici za relevantno obdobje zbrani tudi ti podatki: 

Leto 
Povprečna 

plača 
Starostne 
pokojnine 

Invalidske 
pokojnine 

Družinske in 
vdovske 

pokojnine 

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 
2001 134.856 98.712 80.083 69.276 89.363 

(vsi podatki o plačali in pokojninah so v SIT) 

V spodnji preglednici pa so izračunana razmerja med povprečji tako prikazanih pokojnin in plač: 

Leto 
Vrsta pokojnine 

Starostne Invalidske 
Družinske in 

vdovske 
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 

2001 73,2 59,4 51,4 66,3 

Ob tem velja ponovno opozoriti na to, da iz te razpredelnice 
izhajajo podatki o doseženih razmerjih med dejansko izplačanimi 
pokojninami z varstvenimi dodatki v posameznem letu in 
povprečnimi neto 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 ZPIZ-1 
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 in pravica do varstvenega 
dodatka. i 
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 2001 je znašala 85.268,48 
SIT. 

Višina pripadajočega zneska pokojnine je odvisna od dopolnjene 
pokojninske dobe upravičenca in vrste pokojnine do katere je 
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upravičen. Sprememba vrednotenja zavarovalne dobe po ZPIZ- 
1 vpliva na različno raven pokojnin, uveljavljenih po prejšnjih 
predpisih in po določbah novega zakona. Tako je lahko starostna 
pokojnina za 40 let pokojninske dobe (moškega) oziroma 35 let 
(za žensko), odmerjena od navedene osnove v mesecu 
decembru 2001 znašala od najmanj 71.625,52 SIT do največ 
72.051,86 SIT, za najnižjo možno zavarovalno dobo, s katero je 
mogoče pridobiti starostno pokojnino (za 15 let) pa 29.843,96 
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. Po ocenah je 
bilo v juniju 2001 takšnih upravičencev 9.065. 

Varstveni dodatek 

Varstveni dodatek k pokojnini je socialni korektiv, ki je namenjen 
Izboljšanju materialnega položaja upokojencev z najnižjimi 
pokojninami. Do te dajatve so po ZPIZ-1 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 je pravica do te dajatve 
pogojena tudi s premoženjem upravičenca in njegovih družinskih 
članov. 

V letu 2001 je to dajatev v povprečju uživalo 44.832 upravičencev, 
kar je za 3,4% manj kot v letu poprej. Med starostnimi upokojenci 
se je število upravičencev do varstvenega dodatka v povprečju 
zmanjšalo za 2,7%, število prejemnikov te dajatve med 
invalidskimi upokojenci za 3,9%, med prejemniki družinske in 
vdovske pokojnine pa je bilo upravičencev do varstvenega 
dodatka za 3,4% manj kot v prejšnjem letu. 

Glede na posamezno vrsto pokojnine je bilo v letu 2001 v povprečju 
največ upravičencev do varstvenega dodatka med prejemniki 
družinske pokojnine in sicer 17.643 ali 19,9% vseh prejemnikov 
teh pokojnin. Med invalidskimi upokojenci je bilo do varstvenega 
dodatka upravičenih v povprečju 14.409 ali 14,7% vseh teh 
upokojencev. Med starostnimi upokojenci pa je to pravico imelo v 
povprečju 12.780 upravičencev ali 4,4% povprečnega števila teh 
upokojencev v minulem letu. 

Višina varstvenega dodatka se je v letu 2001 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 in vdovskih pokojnin. Povprečni 
varstveni dodatek k tej pokojnini je znašal 16.751 SIT ali 8,3 % 
več kot v letu poprej. Povprečni varstveni dodatek k starostni 
pokojnini je znašal 13.990 SIT ali 7,4% več kot v predhodnem 
letu. Povprečni varstveni dodatek k invalidski pokojnini pa je znašal 
13.328 SIT ali 7,0 % več kot v letu 2000. Povprečni varstveni 
dodatek je v letu 2001 je znašal 14.864 SIT ali 7,7 % več kot leto 
poprej. 

Po ZPIZ-1 mora Zavod vsako drugo leto preveriti ali upravičenci, 
ki so pridobili to dajatev, še naprej izpolnjujejo pogoje za njeno 
izplačilo. V letu 2001 je moral Zavod opraviti takšno preverjanje. 
To dejstvo in dodatni pogoji za pridobitev pravice do varstvenega 
dodatka so vplivali na to, da se je število upravičencev do te 
dajatve v letu 2001, v primerjavi z letom poprej, nekoliko znižalo. 

Višina dodatka za pomoč in postrežbo 

Po ZPIZ-1 pripada uživalcem pokojnine in nekaterim 
zavarovancem, pri katerih je bila predhodno ugotovljena potreba 
po tuji negi in pomoči, dodatek za pomoč in postrežbo. V mesecu 
decembru 2001 je bilo med 23.978 upravičenci do dodatka za 
pomoč in postrežbo 23.570 ali 98,3% uživalcev pokojnin in 408 ali 
0,7% zavarovancev. 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. 

Z zakonom sta neposredno določeni dve možni višini dodatka za 
pomoč in postrežbo. Višji znesek znaša 70% osnove za odmero 
dodatnih pravic in pripada upravičencem, ki jim je tuja pomoč in 
postrežba potrebna za opravljanje vseh osnovnih življenjskih 
potreb. Nižji znesek dodatka za pomoč in postrežbo pa gre 
upravičencem, ki jim je tuja pomoč in postrežba potrebna za 
opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb in znaša polovico 
višjega zneska. 

Višji znesek dodatka za pomoč in postrežbo, izplačan v letu 2001 
je znašal v povprečju 48.007,54 SIT, nižji pa 24.003,77 SIT, kar 
za oba zneska pomeni v povprečju 8,4% več kot leto poprej. Višji 
znesek dodatka za pomoč in postrežbo, izplačan za mesec 
december 2001, je znašal 50.445,92 SIT, nižji pa 25.222,96 SIT, 
kar je 12,3% več kot v decembru 2000. 

ZPIZ-1 prav tako kot prejšnji predpisi dopušča tudi možnost 
določitve tretje višine dodatka za pomoč in postrežbo za najtežje 
prizadete kategorije upravičencev. Za določitev tega zneska je 
še naprej pooblaščen Zavod. Po sklepu Skupščine Zavoda, 
sprejetem v letu 1998, je ta dodatek znašal toliko kot najnižja 
pokojnina za polno pokojninsko dobo. Novi zakon tega pojma ne 
pozna več. Pri odmeri dodatnih pravic je ta znesek nadomestila 
osnova za odmero dodatnih pravic, ki je tudi znesek dodatka z 
pomoč in postrežbo za najtežje kategorije upravičencev. 

Navedeni dodatek je v letu 2001 znašal v povprečju 68.582,21 
SIT, kar je 8,4% več kot povprečje leto poprej, v decembru 2001 
izplačani znesek dodatka za pomoč in postrežbo za najtežje 
prizadete pa 72.065,61 SIT ali 12,3% več kot decembra 2000. 

Višina invalidnin za telesno okvaro 

Zavarovancem oziroma uživalcem pokojnin z določeno telesno 
okvaro pripada po ZPIZ-1 pravica do invalidnine. V mesecu 
decembru 2001 je bilo med 51.057 upravičenci do invalidnine za 
telesno okvaro 44.369 ali 86,9% uživalcev pokojnin in 6.688 ali 
13,1% zavarovancev. 

Po zakonu se invalidnina odmeri od osnove za odmero dodatnih 
pravic, ki se usklajuje tako kot pokojnine. 

Višina invalidnine je odvisna od vzroka za njen 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% odstotkov osnove, odvisno od 
stopnje telesne okvare. 

Zneski invalidnin za telesne okvare, nastale kot posledica bolezni 
ali poškodbe izven dela, po zakonu znašajo 70% višjih zneskov, 
pogoj za pridobitev pravice do invalidnine v tem primeru pa je 
najmanj 50% telesna okvara. 

Invalidnine, izplačane za telesne okvare, ki so posledica poškodbe 
pri delu ali poklicne bolezni, so v letu 2001 znašale v povprečju od 
največ 16.459,73 SIT do najmanj 6.858,22 SIT ali 8,4% 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 decembru 2001 izplačane invalidnine za telesne okvare, ki so 
posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, so znašale od 
največ 17.259,74 SIT do najmanj 7.206,56 SIT, invalidnine za 
telesne okvare, ki so posledica poškodb izven dela ali bolezni pa 
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od največ 12.107,01 SIT do najmanj 5.044,59 SIT. Navedeni zneski 
so bili višji od invalidnin, izplačanih v decembru 2000 za 12,3%. 

Dodatek za rekreacijo 

Tako kot po določbah prejšnjega zakona, ima tudi po ZPIZ-1 
pretežen del prejemnikov pokojnin (te pravice nimajo prejemniki 
pokojnin, ki so pridobili pravico kot zavarovanci za ožji obseg 
pravic in upravičenci do pokojnin po prejšnjem zakonu o 
starostnem zavarovanju kmetov) pravico do dodatka za 
rekreacijo. Toda tudi ta zakon neposredno ne določa višine 
navedene dajatve. Posredno opredeljuje le višino potrebnih 
sredstev, 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 pa je pooblaščena določiti 
Skupščina Zavoda. 

Skupščina Zavoda je ostala tudi v letu 2001 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 bili upravičeni do dodatka v višini 63.100 SIT ali 8,9% več kot 
v lanskem letu, ostali prejemniki pokojnin in uživalci nadomestil iz 
invalidskega zavarovanja, ki ne prejemajo plače, pa v višini 31.550 
SIT, kar je prav tako 8,9% več kot v lanskem letu. 

Zavod je uspel izplačati znesek dodatka za rekreacijo z enkratnim 
izplačilom, izvedenim v mesecu juliju 2001. Nižji znesek dodatka 
za rekreacijo je v tem mesecu prejelo 322.231 upravičencev, 
višjega pa 158.531. Za izplačilo te dajatve je bilo do konca leta 
2001 porabljenih 19.935,6 milijonov SIT. 

Prejemniki državne pokojnine 

Državna pokojnina je nova pravica v sistemu pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, uvedena z ZPIZ-1. Ker so lahko v letu 
2001 uveljavile to pravico tudi osebe, ki so dopolnile 70 let starosti 
in izpolnjevale le splošne pogoje (medtem, ko so v letu 2000 to 
pravico lahko uveljavile le tiste osebe ki, so poleg splošnih pogojev 
izpolnjevale tudi dodatne pogoje, določene s predpisi o socialnem 
varstvu za pridobitev denarne pomoči kot edinega vira 
preživljanja), se je število upravičencev do te dajatve bistveno 
povečalo. 

To pokojnino je v letu 2001 uživalo v povprečju 4.538 upravičencev, 
kar je skoraj 91 krat več kot v istem obdobju lani, v decembru 
tega leta pa je Zavod Izplačal 10.890 državnih pokojnin, kar je 
124 krat več kot v lanskem decembru. 

Državna pokojnina znaša 33,3% osnove za odmero dodatnih 
pravic. V letu 2001 je povprečna državna pokojnina znašala 
27.009,92 SIT ali 9% več od povprečja leta pred tem, v decembru 
2001 pa 28.394,40 SIT, kar je 13% več kot decembra 2000. 

Starostne in družinske pokojnine po 
Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov 

Zavod izplačuje tudi starostne in družinske pokojnine, ki so bile 
priznane in odmerjene v skladu z določbami prejšnjega Zakona o 
starostnem zavarovanju kmetov. Z uveljavitvijo ZPIZ-1 je bila 
višina teh pokojnin določena v znesku polovice najnižje pokojnine 
za polno pokojninsko dobo, veljavne v zadnjem mesecu pred 
uveljavitvijo tega zakona, torej v decembru 1999, nato pa se 

njihova višina usklajuje na enak način kot druge pokojnine. 
Pokojnina kmeta borca s statusom borca NOV pred 9. 9. 1943 
oziroma do 13. 10. 1943 pa je bila določena v višini najnižje 
pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne v zadnjem mesecu 
pred uveljavitvijo ZPIZ-1, nato pa se usklajuje na enak način kot 
to velja za druge pokojnine. 

V letu 2001 je znašala povprečna starostna oziroma družinska 
pokojnina iz naslova starostnega zavarovanja kmetov 34.472,12 
SIT ali 9,0% več kot leto poprej, v mesecu decembru 2001 pa je 
znašala 36.239,09 SIT ali 13,0% več kot decembra 2000. 
Povprečna starostne oziroma družinske pokojnine borcev NOV 
pred 9.9.1943 oziroma do 13.10.1943, izplačana v letu 2001, je 
znašala 68.944,26 SIT, kar je prav tako 9,0% več kot leto poprej, 
v decembru 2001 pa je njihova pokojnina znašala 72.478,20 SIT 
ali 13,0% več kot prejšnjega decembra. 

Vojaške pokojnine 

Zavod je vse od novembra 1991 dalje izplačeval, skladno z 
odlokom Vlade Republike Slovenije, tudi akontacije pokojnin in 
drugih dajatev, ki so bile priznane in odmerjene po vojaških 
predpisih, veljavnih v nekdanji SFRJ. Do tedaj je večino teh dajatev 
izplačeval enotno, za vso nekdanjo zvezno državo, Zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje vojaških zavarovancev v 
Beogradu. 

Po uveljavitvi zakona o pravicah iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja bivših vojaških zavarovancev v juliju 1998 in prevedbi 
teh pokojnin z veljavnostjo od oktobra navedenega leta dalje to 
niso več akontacije, temveč pokojnine in druge dajatve, priznane 
in odmerjene po določbah navedenega zakona. 

Vojaške pokojnine se usklajujejo v istih rokih in enaki višini, kot 
pokojnine po splošnih predpisih. V letu 2001 je znašalo povprečje 
vseh vojaških pokojnin 145.644,00 SIT ali 8,1% več kot leto poprej, 
po posameznih vrstah pokojnin pa: starostnih 164.679,00 SIT ali 
8,7% več, invalidskih 140.924,00 SIT ali 8,5% več in družinskih 
pokojnin 116.261,00 SIT ali 8,3% več kot v letu 2000. 

Dodatki k pokojninam 

Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, 
ki so upravičeni do pokojnin iz nekdanje SFRJ, zavezuje Zavod, 
da tem osebam, če imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, 
izplačuje dodatek k pokojnini. Dodatek je namenjen je zagotavljanju 
večje socialne varnosti, saj naj bi pokrival tečajne razlike med 
vrednostjo tolarja in tuje valute, v kateri je priznana tuja pokojnina. 

Višina dodatka je odvisna od razlike med zneskom pokojnine, 
pridobljene do vključno septembra 1991, do katere bi bil upravičen 
tak uživalec, če bi se usklajevala tako, kot so se pokojnine v 
Sloveniji od oktobra 1991 dalje in zneskom pokojnine, ki mu jo 
izplačuje tuji nosilec zavarovanja oziroma pri pokojninah, 
pridobljenih po 1. oktobru 1991, med zneskom pokojnine, 
odmerjene od najnižje pokojninske osnove in zneskom tuje 
pokojnine. 

V letu 2001 je povprečje vseh dodatkov znašalo 36.364,00 SIT, 
kar je 4,5% manj kot v predhodnem letu. Glede na posamezno 
vrsto pokojnine pa je povprečni dodatek k starostnim pokojninam 
znašal 42.344,00 SIT ali 4,3% manj, k invalidskim pokojninam, 
33.170,00 SIT ali 3,8% manj in k družinskim pokojninam 26.544,00 
SIT ali 6,5% manj kot v letu 2000. 
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Akontacije pokojnin, ki so obveznost drugih držav, 
nastalih na območju nekdanje SFRJ 

Po odloku Vlade Republike Slovenije, sprejetem v letu 1991, Zavod 
izplačuje tudi akontacije pokojnin upokojencem, ki so imeli na 
določen dan stalno prebivališče v državi in predstavljajo obveznost 
drugih držav, nastalih na območju nekdanje SFRJ. Zaradi 
pretrganega plačilnega prometa, do katerega je prišlo ob 
osamosvojitvi Slovenije, jo te države še vedno ne izpolnjujejo. 

Akontacije teh pokojnin se usklajujejo na enak način kot druge 
pokojnine. Povprečje akontacij teh pokojnin je v letu 2001 znašalo 
92.486,00 SIT kar je 9,4% več kot v predhodnem letu. Povprečja 
po posameznih vrstah pokojnine pa so znašala: starostnih 
102.727,00 SIT ali 8,9% več, invalidskih 81.535,00 SIT ali 9,7% 
več ter družinskih 78.361,00 SIT ali 11,3% več kot v letu 2000. 

IV. FINANČNO POSLOVANJE ZAVODA V LETU 2001 

Del letnega poročila, ki zajema finančno poslovanje Zavoda za 
leto 2001, podaja vse pomembnejše pogoje in razmere, ki so v 
tem letu vplivali na finančno poslovanje Zavoda ter pregled 
bilančnih podatkov o prihodkih in odhodkih s finančnim rezultatom 
poslovanja, bilanco stanja in obrazložitev vseh pomembnejših 
postavk. 

1. POGOJI POSLOVANJA 

Finančno poslovanje Zavoda je bilo v letu 2001 skoraj v celoti 
odvisno od zakonsko določene višine prispevne stopnje, na novo 
sprejetih sprememb in dopolnitev ZPIZ-1, Zakona o 
poračunavanju finančnih obveznosti Republike Slovenije iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, Zakona o javnih 
financah, Zakona o računovodstvu, Zakona o izvrševanju 
proračuna, Sprememb in dopolnitev zakona o prispevkih za 
socialno varnost (ZPSV), Proračuna RS ter podzakonskih aktov 
oziroma pravilnikov in drugih predpisov, predvsem pa posebnih 
sklepov Vlade RS o programu pokrivanja kreditnih obveznosti 
Zavoda. 

1.1. Prispevne stopnje za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje in obveznosti Republike Slovenije 

Tako prispevna stopnja za delodajalca kot za zavarovanca in 
tudi zbirna prispevna stopnja prispevka delojemalcev in 
delodajalcev je ostala enaka prispevni stopnji iz leta 1996, ko je 
bila na zahtevo Vlade RS uveljavljena z ZPSV. Leta 1996 je bila 
prispevna stopnja delodajalca dvakrat znižana, od 15,50% na 
12,85% ter od 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 se je država z 233. in 234. 
členom ZPIZ-1 obvezala kriti Zavodu razliko med prihodki iz 
prispevnih stopenj oziroma drugih virov in odhodki ter njegovo 
likvidnost, in sicer iz državnega proračuna (t.im.dodatna 
obveznost) oziroma iz drugih virov. 

Zavod ima po eni strani z zakonom točno opredeljene dolžnosti 
izvajanja zavarovanja in mesečnega izplačevanja pokojnin in 
drugih dajatev, po drugi strani pa na prihodkovni strani nima 
nobenega vpliva, saj tako prispevne stopnje, kot tudi transfere iz 
državnega proračuna določa država z ZPSV in z vsakoletnim 
državnim proračunom. 

Tako določena sredstva so že nekaj let prenizka glede na 
obveznosti, zaradi česar je Zavod nekaj let izkazoval primanjkljaj 
v finančnem poslovanju. Zato je Zavod Vlado RS in Državni zbor 
opozarjal ob vsakem sprejetju finančnega načrta in v vseh letnih 
poslovnih poročilih ter ju Izrecno pozval k sistemskemu reševanju 
problema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v skladu z 
zakonom in to z višjimi sredstvi proračuna, višjo prispevno stopnjo 
ali spremembo zakona. 

Da bi bilo v letu 2001 zagotovljeno pokrivanje razlike med prihodki 
in odhodki Zavoda iz preteklih let, je Vlada RS dne 21.2.2001 
sprejela Sklep o programu pokrivanja kreditnih obveznosti Zavoda 
iz naslova zadolževanja v preteklih letih. To pokrivanje bi potekalo 
v letih od 2001 do 2004 v skupnem znesku 25.500,0 milijonov SIT 
v štirih enakih letnih tranšah po 6.375,0 milijonov SIT na leto, ki bi 
jih zagotovila Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja (KAD). Poleg tega je sprejela še dodaten sklep, po 
katerem je KAD konec leta 2001 predčasno, namesto v letu 2002, 
nakazal^ Zavodu 2.000,0 milijonov SIT. Po spremenjenem sklepu 
Vlade RS pa se bo pokrivanje izvajalo v obdobju od leta 2003 do 
2006. 

1.2. Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-1) 

ZPIZ-1 je v primerjavi s pred tem veljavnim zakonom v večini 
primerov ohranil dotedanje pravice, jih na nekaterih področjih 
nadgradil, na drugi strani pa precej spremenil upokojitvene in 
druge pogoje. Besedilo zakona je bilo v letu 2000 dvakrat 
novelirano, kar je vplivalo na finančno poslovanje Zavoda v letu 
2001. 

S prvo spremembo in dopolnitvijo zakona so bili odpravljeni 
problemi predčasnega upokojevanja za zavarovance, ki so 
pridobili pokojnine pod ugodnejšimi pogoji po zakonu, ki ureja 
prepoved proizvodnje in prometa z azbestnimi proizvodi. Druge 
spremembe in dopolnitve pa so se nanašale na usklajevanje 
pokojnin. Na finančno poslovanje Zavoda v letu 2001 so vplivala 
predvsem naslednja določila spremenjenega zakona: 

a) 449. člen v povezavi s 430. členom, po katerem se od 1.1.2001 
dalje, le določeni prispevki za zavarovance, ki so delali na 
delovnih mestih, kjer se zavarovalna doba šteje s 
povečanjem, plačujejo Zavodu. To je za Zavod pomenilo 
zmanjšanje prihodkov od prispevkov za zavarovalno dobo s 
povečanjem za okoli 50% oziroma za okoli 3.100,0 milijonov 
SIT. Ti prispevki se od tedaj dalje plačujejo Skladu obveznega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja pri KAD. 

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. Plačilo tega 
prispevka se v letu 2000 ni izvajalo. Državni zbor RS je po 
tem, dne 30.8.2000, sprejel zakon o spremembah in 
dopolnitvah ZPSV. Z njim je bilo določeno, da bo nova 
obveznost ZZZS uveljavljena s 1.1.2001, kar je pomenilo za 
Zavod v letu 2001 za 2.210,5 milijonov SIT višje prihodke. 

c) 5. odstavek 223. člena, ki je spremenil obveznost Zavoda RS 
za zaposlovanje (ZRSZ) tako, da je bilo dotedanje plačilo 
prispevka zavarovanca od nadomestil za čas brezposelnosti 
(po stopnji 15,5%) spremenjeno v plačilo prispevka delodajalca 
(po stopnji 8,85%). Tako so v letu 2001 prispevki delodajalca 
in zavarovanca, ki jih je vplačal Zavodu ZRSZ, znašali 5.569,0 
milijonov SIT, kar je pomenilo iz naslova prispevka 
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zavarovanca za Zavod za 3.538,5 milijonov SIT več 
prihodkov. 

d) 150. člen, ki je s 1.1.2000 določil nov način usklajevanja 
pokojnin in v decembru leta 2000 sprejeta Metodologija za 
usklajevanje pokojnin s plačami, ki je določila nove parametre 
za valorizacijo pokojnin. Po določilu metodologije so se 
pokojnine v septembru 2001 uskladile za 7,2% (po prvotnih 
zakonskih določilih valorizacije za 2,0%). Ustrezno višji stopnji 
valorizacije pokojnin, so se poleg teh odhodkov posledično 
povišali tudi odhodki za varstveni dodatek, invalidska 
nadomestila, prispevek za zdravstveno zavarovanje 
upokojencev, poštni stroški za dostavo pokojnin itd., kar je 
pomenilo za Zavod za 8.163,0 milijonov višje odhodke od 
načrtovanih v prvotnem finančnem načrtu. 

e) 450. člen, ki je vzpostavil nov sistem preverjanja upravičenosti 
do varstvenega dodatka in se je po 3.odstavku 168.člena 
zakona prvič izvedel v letu 2001. Po preverjanju upravičenosti 
do nadaljnjega prejemanja varstvenega dodatka se je število 
upravičencev v letu 2001 v primerjavi z letom 2000 v povprečju 
zmanjšalo za 3,4 %. Odhodki iz tega naslova so bili za 113,4 
milijonov SIT manjši od načrtovanih. 

f) 59. člen, po katerem se je v letu 2000 pravica do državne 
pokojnine ugotavljala na podlagi izpolnjevanja premoženjskih 
pogojev za priznanje pravice do varstvenega dodatka, tako 
glede predpisane višine dohodka, kakor tudi glede vrednosti 
premoženja. V letu 2001 je zakon to pravico omogočil osebam, 
ki so dopolnile 70 let starosti. Konec leta 2000 je pravico do 
državne pokojnine uveljavilo in prejemalo 88 upravičencev, 
konec leta 2001 pa je njihovo število znašalo že 10.890. 
Odhodki Zavoda so se tako v primerjavi z letom 2000, povečali 
za 3.295,7 milijonov SIT, oziroma za 3.148,3 milijonov SIT 
nad prvotnim finančnim načrtom. 

1.3. Zakon o prispevkih za socialno varnost (ZPSV) 

Že v letu 2000, po uveljavitvi ZPIZ-1, je bilo ugotovljeno, da je 
potrebno uskladiti tudi nekatere določbe ZPSV. Spremembe in 
dopolnitve ZPSV, ki so bistveno posegle v finančno poslovanje 
Zavoda, so bile sprejete že 30.8.2000, uveljavljene pa s 1.1.2001, 
in sicer uvedba: 

a) plačila prispevkov zavarovancev in delodajalcev za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje od nadomestil za 
porodniški dopust, ki ga plačuje Ministrstvo za delo, družino 
in socialne zadeve (MDDSZ). Finančni učinek je pomenil za 
Zavod v letu 2001 za 7.692,6 višji priliv sredstev; 

b) plačila prispevkov delodajalcev od nadomestil zaradi 
bolezenske odsotnosti nad 30 dni, ki ga plačuje ZZZS, je 
povečala prihodke Zavoda za 2.210,5 milijonov SIT; 

c) plačila prispevkov ZRSZ za zavarovanca od nadomestil za 
čas brezposelnosti je, kot je že navedeno, vplivala v letu 
2001 na višje prihodke Zavoda za 3.538,5. milijonov SIT. 

Na podlagi navedenih sprememb in dopolnitev ZPSV so prispevki 
od teh nadomestil v letu 2001 znašali 13.441,6 milijonov SIT. 

1.4. Program Vlade Republike Slovenije o pokrivanju 
kreditnih obveznosti Zavoda in Operativni 
program ukrepov za izboljšanje finančnega 
položaja Zavoda v letu 2001 

V okviru določila 233. člena ZPIZ-1 je Vlada RS dne 21.2.2001 
sprejela sanacijski program pokrivanja kreditnih obveznosti 
Zavoda iz naslova zadolževanja iz preteklih let, po katerem je 
zadolžila KAD, da na podlagi zakonskih določil o namembnosti 
njene ustanovitve, zagotovi Zavodu 25.500,0 milijonov SIT v letih 
od 2001 do 2004 v štirih enakih letnih tranšah po 6.375,0 milijonov 
SIT za pokrivanje primanjkljaja iz preteklih let v višini 23.146,7 
milijonov SIT in obresti. 

Na podlagi sprejetega sklepa je bila dne 7.5.2001 sklenjena 
pogodba, po kateri KAD Zavodu zagotovi prvo tranšo v višini 
6.375,0 milijonov SIT v mesecu decembru 2001. 

Zavod je v drugem polletju leta 2001, hkrati ob pripravi finančnega 
načrta Zavoda za leti 2002 in 2003, na podlagi podatkov o 
dejanskih prilivih prispevkov in zakonsko določenih povečanih 
obveznosti izplačil, izdelal projekcijo prihodkov in odhodkov do 
konca leta ter ponovno v mesecu novembru 2001 Vlado RS 
opozoril, da zaradi manjše realizacije prilivov od prispevkov od 
načrtovanih po makroekonomskih izhodiščih o rasti plač oziroma 
prispevne osnove za leto 2001 (za okoli 2.200 milijonov SIT), ter 
zaradi bistveno višjih odhodkov, predvsem na račun povečanih 
obveznosti do izplačil za državne pokojnine (za okoli 3.000,0 
milijonov SIT), ne bo mogoče realizirati p6krivanja primanjkljaja, 
temveč je pričakovati celo primanjkljaj iz tekočega poslovanja v 
višini okoli 5.000,0 milijonov SIT. 
Na podlagi tega je Vlada RS v okviru državnega proračuna za 
leto 2001 povečala nakazila Zavodu za 3.345,1 milijonov SIT. 
Nadalje je dne 14.12.2001 sprejela spremembo prvotnega sklepa 
z zvezi s prilivi KAD, tako da, poleg že določene obveznosti v 
višini 6.375 milijonov SIT, nakazala dne 27.12.2001, na račun leta 
2002, še 2.000,0 milijonov SIT za pokrivanje rednih tekočih 
odhodkov Zavoda. Kreditne obveznosti Zavoda iz preteklih let pa 
se bodo pokrivale v času od leta 2003 do 2006. 

S prvotnim celovitim programom pokrivanja razlike med prihodki 
in odhodki Zavoda, ki ga je Vlada RS sprejela dne 11.11.1999, je 
s posebnim sklepom, poleg KAD, Ministrstva za finance, MDDSZ, 
zadolžila tudi Zavod. Po tem programu naj bi tudi Zavod z lastnimi 
prihranki v skupni v višini 1 milijarde SIT v letih 2000 in 2001 
prispeval k pokrivanju razlike med prihodki in odhodki Zavoda. 
Zavod je na osnovi tega sprejel Operativni program ukrepov za 
izboljšanje finančnega položaja Zavoda, v okviru katerega je v 
mejah svojih pristojnosti in omenjenih možnosti vplivanja na 
povečanje prihodkov oziroma zniževanje odhodkov, predvidel v 
letu 2001 prihranek v višini 350,0 milijonov SIT. 

Prihranki so bili načrtovani pri aktivnostih pri uveljavljanju regresnih 
zahtevkov in stečajnih postopkov ter prisilnih poravnav v višini 
30,0 milijonov SIT. Realizacija kaže, da je bilo doseženo za 75,0 
milijonov SIT prihrankov. 

Zavod je načrtoval prihranek v višini 60,0 milijonov SIT tudi z 
zmanjšanjem števila izplačil pokojnin in drugih dajatev preko pošt. 
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Realizacija kaže na zmanjšanje izplačil preko pošt in s tem 
prihranek v višini 128,0 milijonov SIT, kar je za 68,0 milijonov več 
od načrtovanih. 

Ker se je Program usposabljanja in zaposlovanja invalidov v 
Republiki Sloveniji začel uresničevati šele konec leta 2001, so bili 
odhodki Zavoda, v primerjavi s finančnim načrtom Zavoda za 
leto 2001, nižji za 172,1 milijonov SIT. 

Ukrepi službe za racionalizacijo materialnih stroškov so omogočili, 
da je Zavodu uspelo v primerjavi s finančnim načrtom, doseči 
prihranek v višini 148,0 milijonov SIT, pri stroških investicijskega 
vzdrževanja pa 5,1 milijonov SIT. 

Iz navedenega izhaja, da je Zavod program varčevalnih ukrepov 
za izboljšanje finančnega položaja Zavoda v letu 2001 izvajal v 
skladu s posebnim programom. K doseganju pozitivnega 
finančnega rezultata je pripomogel s prihranki na stroških v višini 
393,2 milijonov SIT in s povečanjem prihodkov za 75,0 milijonov 
SIT, oziroma skupaj za 468,2 milijonov SIT. 

S tem je bil načrtovan program prihrankov Zavoda presežen za 
118,2 milijonov SIT ali za 34,0%. 

1.5. Finančni načrt Zavoda za leto 2001 

Prvi predlog finančnega načrta Zavoda za leto 2001, ki ga je 
Skupščina Zavoda sprejela dne 6.2.2001, je načrtoval izravnane 
prihodke in odhodke Zavoda tekočega leta. Poleg tega je, v skladu 
z 233. in 234. členom ZPIZ-1, načrtoval tudi sredstva RS iz 
proračuna ali drugih virov v višini 23,1 milijard SIT, kot presežna 
sredstva za celotno vračilo posojil, ki jih je moral Zavod (v skladu 
z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o izvrševanju 
proračuna za leto 2000, sklepom Vlade RS in soglasja Ministrstva 
za finance), najeti za nemoteno izplačevanje pokojnin in drugih 
dajatev v letu 2000. S tem bi bila posojila Zavoda v letu 2001 v 
celoti poplačana in saniran primanjkljaj iz preteklih let. 

Nato pa je Vlada RS, dne 21.2.2001, sprejela sklep, iz katerega je 
bilo razvidno, da bo RS v letu 2001, preko KAD, zagotovila Zavodu 
le 6,4 milijard SIT za odplačilo njegovih kreditnih obveznosti. To je 
bila le četrtina sredstev, oziroma 16,7 milijard manj kot jih je Zavod 
predvidel v prvem predlogu finančnega načrta. 

Sklep in program Vlade RS je tudi določil program pokrivanja 
kreditnih obveznosti Zavoda v nadaljnjih štirih letih tako, da bi se 
poplačale kreditne obveznosti Zavoda v letih od 2001-2004 s 
prilivi KAD v zaporednih enakih tranšah po 6,4 milijard SIT, pri 
čemer naj bi bila prva tranša nakazana v decembru 2001. 

Na osnovi tega, podatkov po zaključnem računu za leto 2000 in 
novejših makroekonomskih izhodišč Vlade RS, je Zavod nato 
pripravil drugi predlog finančnega načrta za leto 2001, ki ga je 
sprejela Skupščina Zavoda dne 7.3.2001. Po tem predlogu je bilo 
predvideno, da bo Zavod ob zaključnem računu knjigovodsko 
izkazal presežek v višini 6,4 milijard SIT, s katerim bi bila 
odplačana četrtina kreditov oziroma zmanjšano negativno stanje 
splošnega sklada Zavoda. 

Konec leta 2001 je Zavod ob obravnavi osnutka finančnega načrta 
za leti 2002 in 2003, novejših spremenjenih makroekonomskih 
izhodiščih Vlade RS do konca leta 2001 in nenačrtovane 
septembrske valorizacije pokojnin v višini 7,2% ter na podlagi 
nove Metodologije za usklajevanje pokojnin ter drugih spremenjenih 
pogojev poslovanja (predvsem števila prispelih in pozitivno 
rešenih vlog za državne pokojnine), izdelal novo oceno poslovanja 
v letu 2001. Ta se je bistveno razlikovala od postavk v finančnem 

načrtu za leto 2001. Zato je Upravni odbor Zavoda dne 18.9.2001 
sprejel sklep, da se pripravijo spremembe in dopolnitve oziroma 
rebalans finančnega načrta Zavoda za leto 2001. 

V rebalans finančnega načrta je Zavod vključil najnovejša 
spremenjena stališča Vlade RS glede vračanja kreditov, s katerimi 
je bil seznanjen, dne 25.9.2001, na skupnem sestanku z ministrom 
za finance in predstavniki Ministrstva za finance ter predsednikom 
KAD. Po teh novih usmeritvah so se namenila dodatna sredstva 
KAD v letu 2001 med redne prihodke Zavoda za izravnavo med 
prihodki in odhodki tekočega leta in ne za odplačilo posojil. 
Namesto štirih letnih obrokov v višini 6,4 milijard SIT pa bo KAD 
nakazala šest obrokov za odplačilo posojil Zavoda. S tem se je 
odplačevanje posojil odložilo za nadaljnji dve leti, tako, da bodo 
odplačani v obdobju od leta 2003 do leta 2006. 

Na tej podlagi je Skupščina Zavoda na seji dne 18.10.2001, sprejela 
rebalans finančnega načrta za leto 2001. Ta je določil izravnavo 
bilance prihodkov in odhodkov iz tekočega poslovanja, in sicer s 
sredstvi KAD ter z 2,9 milijard SIT višjimi nakazili obveznosti 
države. Skupni primanjkljaj v breme splošnega sklada Zavoda bi 
po rebalansu ostal enak kot leta 2000 in bi še vedno znašal 23,1 
milijard SIT. 

Na rebalans finančnega načrta Zavoda je v skladu s 4.odstavkom 
236.člena ZPIZ-1, na seji dne 8.11.2001, podala soglasje Vlada 
RS. 

1.6. Neplačani in odloženi prispevki 

Likvidnost Zavoda in njegovo nemoteno poslovanje sta pomembno 
odvisna od rednega plačevanja prispevkov, nadzora nad 
plačevanjem in uspešnosti postopkov prisilne izterjave. Po 228. 
členu ZPIZ-1 nadzor nad plačevanjem in obračunavanjem 
prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
opravlja Davčna uprava RS (DURS), ki tudi pobira, izterjuje ter 
vodi ustrezne evidence o plačanih prispevkih za posamezne 
zavarovance. 

Po podatkih Agencije Republike Slovenije za plačilni promet (APP), 
ki je v letu 2001 izvajala te naloge za pravne osebe ter po podatkih 
DURS za fizične osebe, Zavod redno dnevno in mesečno spremlja 
realizacijo vplačanih prispevkov ter evidentira stanje vseh 
neplačanih prispevkov. 

V nadaljevanju je podana zbirna informacija o višini zapadlih 
neplačanih oziroma odloženih prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje po stanju 31.12.2001. 

a) Neplačani prispevki po podatkih APP za pravne osebe: 
Dospele in neporavnane obveznosti pravnih oseb so znašale 
1.008,3 milijonov SIT in so se v primerjavi s stanjem na dan 
31.12.2000, ko je bilo neplačanih prispevkov za 1.032,5 
milijonov SIT, znižale za 2,3 % oziroma 24,2 milijonov SIT. 
Znižanje stanja dolga je v veliki meri posledica določil Zakona 
o finančnem poslovanju podjetij, po katerem je prišlo do izbrisa 
določenih poslovnih subjektov, in njihovih dolgov, ne pa v 
toliko večji finančni disciplini. 

b) Neplačani prispevki po podatkih DURS za fizične osebe: 
Dolg na dan 31.12.2001 je znašal 20.698,3 milijonov SIT, v 
katerem je zajeto tudi 19.513,3 milijonov SIT neplačanih 
prispevkov po stanju 31.12.2000. Stanje zapadlih neplačanih 
prispevkov konec leta 2001 se je zvišalo za 1.185,0 milijonov 
SIT ali 6,1 %. Povišanje neplačanih prispevkov fizičnih oseb 
je predvsem posledica nelikvidnosti in povišanje zavarovalnih 
osnov za samostojne podjetnike posameznike. 
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c) Odloženi prispevki na podlagi posebnih zakonov: 
V letu 2001 niso bili sprejeti posebni zakoni, ki bi omogočali 
določenim pravnim in fizičnim osebam odlog ali obročno 
odplačevanje prispevkov. V letu 2002 se bodo začela postopno 
izvajati določila zakona, s katerim je bilo odloženo plačilo 
prispevkov Slovenskim železnicam, ki po stanju na dan 
31.12.2001 znašajo 12,7 milijonov EUR oziroma 2.812,3 
milijonov SIT. 

1.7. Učinki prisilne izterjave zapadlih neplačanih 
prispevkov in zakona o načinu poravnave 
dospelih neplačanih obveznih dajatev 

V skladu z 228. členom ZPIZ-1 je DURS pristojna za nadzor nad 
obračunavanjem in plačevanjem prispevkov, pobira ter vodi prisilno 
izterjavo zapadlih neplačanih prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. Po podatkih DURS, je le-ta v letu 2001 
izdala za 21.798,4 milijonov SIT dolgov sklepov prisilne izterjave 
iz naslova prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Na podlagi izdanih sklepov je bilo izterjanih 7.651,0 milijonov SIT 
dolga. 

V primerjavi z letom 2000 je bilo izdanih 16,3 % več sklepov 
prisilne izterjave in plačanega za 24,8 % več dolga. Povišal se je 
tudi odstotek realizacije sklepov z 32,7% v letu 2000, na 35,1 % 
v letu 2001. 

Zakon o načinu poravnave neplačanih obveznih dajatev je bil 
sprejet konec leta 1999 kot eden izmed ukrepov celovitega 
programa Vlade RS za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki 
Zavoda, z namenom, da bi se bistveno zmanjšale zapadle 
neplačane obveznosti iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ki so po stanju na dan 31.12.1999 znašale 19,6 
milijard SIT. Finančni učinki tega zakona na prihodke Zavoda so 
bili ponovno ocenjeni v bistveno višji višini, kot so bili dejansko 
realizirani. Realizacija za leto 2001 kaže, da je bilo plačano za 
133,4 milijonov SIT zapadlega dolga. 

1.8. Odpis, delni odpis, odlog ter obročno 
odplačevanje prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje 

Z uveljavitvijo ZPIZ-1 je bilo v 228. členu določeno, da Skupščina 
Zavoda na predlog Upravnega odbora Zavoda odpisuje, delno 
odpisuje, dovoljuje odlog in obročno odplačevanje in vračilo 
prispevkov za obvezno zavarovanje. Kriterije za odpis, delni odpis 
ter obročno odplačevanje prispevkov določi Skupščina Zavoda 
najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi ZPIZ-1. 

Sklep o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog ter obročno 
odplačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje (Sklep), je Skupščina Zavoda sprejela dne 31.5.2000. 
Osnovno vodilo pri pripravi njegove 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. 

Ker DURS opravlja obračun prispevkov, nadzor nad plačilom 
prispevkov in prisilno poravnavo, je Zavod v postopku priprave 
novele ZPIZ-1 predlagal, da se, zaradi racionalizacije postopkov 
odpisov, odlogov in obročnega odplačevanja prispevkov, kot 
pristojni organ določi DURS, vendar predlog v spremembah ZPIZ- 
1, sprejetih, dne 27.12.2000, ni bil upoštevan. 

V letu 2001 je bilo na Zavod vloženih 2.519 vlog fizičnih oseb in 44 
pravnih oseb oziroma skupaj 2563 vlog, kar je 326 vlog več kot v 
letu 2000. 

Skupščina Zavoda je v letu 2001 odločala o vlogah zavezancev 
in sprejela sklepe za 2.788 vlog fizičnih oseb (lani 581) in 42 vlog 
(lani 6) pravnih oseb. Skupaj je sprejela sklepe za 2.830 vlog 
fizičnih in pravnih oseb, kar je za 382,1% več, oziroma 4,8-krat 
toliko več kot v letu 2000. 

Skupščina Zavoda je obravnavala vloge na šestih sejah in sprejela 
sklepe, po katerih so se: 

1.551 fizičnim osebam odpisali prispevki, v skupnem znesku 
927,6 milijonov SIT s pripadajočimi neplačanimi zamudnimi 
obrestmi, 

- 30 fizičnim osebam dovolili odlogi ali obročno odplačevanje 
prispevkov, v skupnem znesku 29,5 milijonov SIT s 
pripadajočimi neplačanimi zamudnimi obrestmi, 

- 513 fizičnim osebam vloge zavrnile, 
694 fizičnim osebam vloge zavrgle, 
2 pravnima osebama odpisali prispevki, v skupnem znesku 
51,2 tisoč SIT s pripadajočimi neplačanimi zamudnimi obrestmi, 

- 6 pravnim osebam dovolili odlogi ali obročno odplačevanje 
prispevkov, v skupnem znesku 24,3 milijonov SIT s 
pripadajočimi neplačanimi zamudnimi obrestmi, 

- 4 pravnim osebam vloge zavrnile, 
30 pravnim osebam vloge zavrgle. 

1.9. Tožba RS za plačilo nadomestila za delo DURS za 
leti 1997 in 1998 

V mesecu juliju 2000 je bila Zavodu vročena tožba, ki jo je preko 
Državnega pravobranilstva vložila RS, po kateri 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 iri 1998 Zavod in DURS nista sklenila nobene 
pogodbe, na osnovi katere bi se lahko izvajalo plačilo. 

- 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. 

- 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. 
Ministrstvo za finance je v januarju 2001 ponovno izdalo 
Uredbo, po kateri Zavodu do konca leta 2001 ni bilo potrebno 
plačati nadomestila. 

- Ob obravnavi letnega poročila Zavoda za leto 2000 v 
Državnem zboru je le-ta pozval z dodatnim sklepom Vlado, 
da umakne tožbo. 

V zvezi z navedeno problematiko je Skupščina Zavoda ob 
sprejemu finančnega načrta Zavoda za leti 2002 in 2003 sprejela 
sklepa, s katerima poziva Vlado RS, da: 

a) glede na sklep in poziv Državnega zbora RS, z dne 18.7.2001, 
ki ga je le-ta sprejel ob obravnavi poslovnega poročila Zavoda 
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za leto 2000, umakne tožbo proti Zavodu za plačilo 
nadomestila za delo Davčne uprave za leti 1997 in 1998 v 
višini glavnice 3,8 milijard SIT in njej pripadajoče obresti; 

b) da sprejme podaljšanje Uredbe o neplačilu za delo DURS tudi 
za leti 2002 in 2003, oziroma da problem dosledno in za 
stalno uredi z novo uredbo na tem področju. 

Na podlagi poziva Skupščine Zavoda je Vlada RS dne 21.2.2002 
sprejela sklep, da se umakne tožba proti Zavodu v višini glavnice 
3,8 milijarde SIT z zamudnimi obrestmi in v mesecu januarju 2002 
ponovno izdala Uredbo, po kateri Zavodu do konca leta 2003 ni 
potrebno plačati nadomestila. 

1.10. Likvidnost Zavoda 

Zavod je poslovno leto 2001 začel z zadolžitvijo v višini 23.239,0 
milijonov SIT, t.j. v višini vseh najetih posojil na dan 31.12.2000. 

Del teh posojil, v višini 12.400,0 milijonov SIT s pogodbenim fiksnim 
rokom vračil, je vrnil v prvih štirih mesecih leta 2001, 8.050,0 
milijonov SIT posojil z obnavljanjem črpanja pa v mesecu maju in 
juniju. 

Posojila so bila vrnjena s pospešenimi nakazili sredstev iz - 
državnega proračuna, nato pa so bile, za zagotovitev nemotenega 
financiranja, s soglasjem Ministrstva za finance, v mesecu juniju, 
sklenjene nove pogodbe za najemanje posojil z obnavljanjem 
črpanja v višini 12.200,0 milijonov SIT. Torej pogodbe so bile nato 
sklenjene še v mesecu oktobru za 4.650,0 milijonov SIT in v 
mesecu novembru v višini 4.000,0 milijonov SIT. 

Za optimalnejše uravnavanje likvidnosti, je Zavod v mesecu 
novembru obnovil tudi enoletni kredit po načelu tekočega računa 
s svojo matično banko, do višine 7.000,0 milijonov SIT. 

Zavod je v letu 2001, v organizaciji in aranžmaju Zakladnice 
Ministrstva za finance, sklenil skupno 33 posojilnih pogodb s 13 
slovenskimi poslovnimi bankami. Posojila z obnavljanjem črpanja 
imajo zapadlost v mesecu juniju in septembru 2002, obrestne 
mere znašajo od TOM + 2,5 % do TOM + 3,6 %, 

Preglednica št. 1: Stanje posojil Zavoda v letu 2000 in 2001 (stanje na zadnji 
delovni dan v mesecu) 

XV. STANJE POSOJIL v milijonih SIT 

leto 2000 leto 2001 

Januar 0,0 20.947,0 

Februar 0,0 18.820,0 

Marec 0,0 17.250,0 

April 0,0 12.750,0 

Maj 0,0 1.650,0 

Junij 0,0 12.432,0 

Julij 0,0 14.389,0 

Avgust 0,0 15.907,0 

September 0,0 19.419,0 

Oktober 7.500,0 23.300,0 

November 22.159,0 25.977,0 

December 23.239,1 22.826,0 

Iz pregleda je razvidno, da je bil Zavod v primerjavi z letom 2000, stalno mesečno zadolžen, 
ko je moral najeti posojila le v zadnjih treh mesecih, v letu 2001 
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Grafični prikaz št.1: Prilivi, odlivi in stanje posojil v letu 2001 
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Zavod svojo dnevno, mesečno in letno likvidnost načrtuje tako, 
da načrtuje izplačevanje svojih zakonsko določenih obveznosti v 
odvisnosti od prilivov prispevkov, prilivov iz državnega proračuna 
in dodatnih prilivov po posebnih sklepih Vlade RS. 

Glede na leto 2000, ko se je Zavod zadolževal le ob koncu leta, 
so se v letu 2001, ob celoletni zadolžitvi, precej povišali stroški 
obresti. 

Izplačani so bili v višini 1.104,5 milijonov SIT, ali 11-krat toliko kot 
leto poprej. Po spremenjenem sanacijskem programu Vlade RS 
za pokrivanje primanjkljajev Zavoda, bodo krediti Zavoda 
dokončno odplačani šele v letu 2006 in ne v letu 2004, kot je bilo 
prvotno načrtovano. 

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 31.12.2001. 

Iz nje je razvidno, da znaša aktiva, t.j. premoženje Zavoda 
10.747,7 milijonov SIT. Pasiva oziroma obveznosti do virov 
sredstev znašajo 10.747,7 milijonov SIT. Sredstva Zavoda so 
tako vrednostno enaka obveznostim do virov sredstev, kar 
izkazuje bilančno ravnotežje. 

a) AKTIVA 

Na strani sredstev je razvidno, da ima Zavod razporejena 
sredstva po načelu likvidnosti. 

Med dolgoročna sredstva sodijo nepremičnine, oprema in druga 
opredmetena osnovna sredstva Zavoda, ki so manj likvidna in 
znašajo 3.123,6 milijonov SIT, oziroma 29,1% aktive. 

Zavod v okviru dolgoročnih sredstev bilance stanja vodi tudi 
valoriziran ustanovni kapital Nepremičninskega sklada. Gre za 
ustanovni kapital, ki ga je Zavod pred leti, ko je iz svojega 
premoženja s sklepom Skupščine izločil sredstva Stanovanjskemu 
skladu, ob nejasni zakonski ureditvi, moral nameniti za to, da se 
je Stanovanjski sklad (sedanji Nepremičninski sklad) sploh lahko 
ustanovil. Takratni ustanovitveni kapital z valorizacijo znaša 2,2 
milijonov SIT. 

Po novejši zakonodaji in ZPIZ-1 je pristojnost upravljanja tega 
sklada na strani države, saj ima Vlada RS pri tem ključno vlogo. 
Zavod nima več ustanoviteljskih pravic, pristojnosti upravljanja, 
ne glede na to, da je v registru sodišča še vedno vpisan kot 
formalni ustanovitelj, čeprav zato ni podal nobene vloge. Zato 
Zavod ni upravičen knjižiti dokapitaliziranega zneska 
Nepremičninskega sklada v višini 18.397,8 milijonov SIT. Zavod 
je imel vsa leta zaradi nedorečene zakonodaje težave zaradi 
ustanovnega vložka, potrebnega za ustanovitev tega sklada. 

O knjiženju se je Zavod posvetoval s pooblaščeno revizijsko 
hišo s strani Računskega sodišča in tudi z Računskim sodiščem. 
Pri tem je upošteval dogovor o načinu knjiženja za leto 2001, 
zlasti pa tudi informacijo Vlade RS o sistemu pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja, v katerem je navedeno, da je 
ustanovitelj Nepremičninskega sklada država. Takšno stališče 
informacije je potrdil tudi Državni zbor. 

Med dolgoročnimi sredstvi v bilanci stanja Zavod ne izVazuje 
dolgoročnih terjatev iz naslova stanovanjskih posojil, ki zapadejo 
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v naslednjem letu, temveč jih izkazuje med kratkoročnimi 
terjatvami iz financiranja. 

Vrednost kratkoročnih sredstev, v okviru katerih so izkazana 
denarna sredstva in terjatve, znaša 7.205,3 milijonov SIT ali 67,0% 
celotne aktive in je glede na leto 2000 višja za 17,7%. 

V okviru kratkoročnih sredstev v letu 2001 niso izkazana denarna 
sredstva na računu Zavoda v višini -1.976,3 milijonov SIT, ker je 
bil izvršen prenos najetega kredita po načelu tekočega računa 
na kratkoročne obveznosti - kratkoročno najeti krediti. 

Med kratkoročnimi terjatvami do kupcev so izkazane tudi 
neplačane terjatve za najemnine do ZZZS v znesku 14,2 milijonov 
SIT. Zavod je vložil izvršbo za poplačilo terjatev pri Okrajnemu 
sodišču v Ljubljani, do poplačila še ni prišlo. 

Med kratkoročnimi sredstvi so izkazani neplačani odhodki v okviru 
katerih so obračunani stroški, ki zapadejo v plačilo v januarju 
2002, v višini 6.923,9 milijonov SIT, kar skupaj predstavlja 64,4% 
aktive. Primerjava te postavke s postavko predhodnega leta v 
bilanci stanja kaže, da so se neplačani odhodki v primerjavi z 
letom 2000 povečali za 16,9 %. Med temi odhodki je tudi 
revalorizirana vrednost za nakup poslovnega objekta na Ravnah 
na Koroškem v znesku 138,9 milijonov SIT, ki zapade v plačilo v 
letu 2002 in letu 2003. 

b) PASIVA 

Obveznosti do virov sredstev sestavljajo kratkoročne obveznosti 
Zavoda, lastni viri in dolgoročne obveznosti. Obveznosti do virov 
sredstev se razporejajo po načelu zapadlosti. 

Kratkoročne obveznosti znašajo 30.257,7 milijonov SIT. V tem 
okviru so poleg drugih obveznosti izkazane tudi obveznosti za 
najeta posojila z obrestmi pri poslovnih bankah v znesku 20.940,6 
milijonov SIT in okvirnega kredita po načelu tekočega računa v 
znesku 1.976,3 milijonov SIT, kar znaša skupaj 22.916,9 milijonov 
SIT. Posojila zapadejo v plačilo tekom leta 2002. Med kratkoročnimi 
obveznostmi so izkazani še obračunani prispevek za prostovoljno 
zdravstveno zavarovanje upokojencev v znesku 1.510,4 milijonov 
SIT in prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 
upokojencev v znesku 4.328,1 milijonov SIT, ki zapadeta v plačilo 
v januarju 2002. Med temi obveznostmi je prikazana tudi obveznost 
v znesku 69,5 milijonov SIT za plačilo obroka nakupa poslovnega 
objekta na Ravnah na Koroškem za leto 2002. Primerjava postavk 
kratkoročnih obveznosti s postavko predhodnega leta v bilanci 
stanja kaže, da se kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2001 
niso bistveno povečale v primerjavi s predhodnim letom. 

V okviru lastnih virov in dolgoročnih obveznosti je izkazan splošni 
sklad, ki vključuje opredmetena osnovna sredstva v znesku 
3.123,0 milijonov SIT, finančne naložbe v višini 469,5 milijonov 
SIT in nepokriti presežek odhodkov nad prihodki iz preteklih let v 
znesku 23.116,6 milijonov SIT. Lastni viri in dolgoročne obveznosti 
skupaj izkazujejo negativni saldo in znašajo 19.510,0 milijonov 
SIT. 

V izvenbilančni evidenci Zavod izkazuje obveznosti za neizplačane 
pokojnine upravičencem bivših republik SFRJ v znesku 1.222,2 
milijonov SIT, neizplačane prispevke za obvezno zdravstveno 
zavarovanje v znesku 90,5 milijonov SIT in potencialne obveznosti 
iz preteklih let za nadomestilo za delo DURS v višini glavnice in 
obrestmi v višini 8.682,1 milijonov SIT. Glede na preteklo leto je 
izvenbilančna evidenca višja za obveznosti do DURS. 

Preglednica št. 2: Bilanca stanja na dan 31.12.2000 in 31.12.2001 

- zneski v milijonih SIT 
31.12.2000 31.12.2001 Indeks 

SREDSTVA 
MHBHIM 

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju 

Kratkoročna sredstva 

Zaloge surovin in materiala 

AKTIVA SKUPAJ 

Aktivni konti izvenbilančne evidence 

3.355,9 

6.123,6 

7,4 

9.486,9 

1.226,6 

3.534.7 

7.205,3 

7,7 

10.747,7 

9.994.8 

105,3 

117.7 

104,1 

113,3 

814.8 

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV ■■■■I \ 

Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne 
razmejitve 
Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

PASIVA SKUPAJ 

Pasivni konti izvenbilančne evidence 

29.335,2 

-19.848,3 

9.486,9 

1.226,6 

30.257,7 

-19.510,0 

10.747,7 

9.994,8 

103,1 

98,3 

113,3 

814,8 
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3. IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV S tem je izkazal minimalni presežek prihodkov nad odhodki 
tekočega leta za 30,1 milijonov SIT." 

Zavod je v letu 2001 realiziral celotne prihodke v višini 655.263,5 
milijonov SIT in celotne odhodke v višini 655.233,4 milijonov SIT. 

Preglednica št. 3: Prikaz prihodkov in odhodkov Zavoda 
v letu 2001 

- zneski v milijonih SIT 

Elementi 
Realizacija 
2000 

Rebalans 
finančnega 
načrta 2001 

Realizacija 
2001 

Indeks 
2001 
2000 

izpolnitev 
rebalansa 
FN v % 

1 2 3 4 5 6=5:3 7=5:4 
1. SKUPAJ PRIHODKI 573.564,3 655.152,4 655.263,5 114,2 100,0 
2. SKUPAJ ODHODKI 587.905,5 655.152,4 655.233,4 111,5 100,0 
3. Presežek ali primanjkljaj 

(1. manj 2.) 
-14.341,2 0,0 30,1 - - 

3.1. Prihodki 

Celotni prihodki Zavoda so bili doseženi v višini 655.263,5 milijonov 
SIT, kar pomeni 100,0% realizacijo finančnega načrta Zavoda za 
leto 2001 .V primerjavi z realizacijo leta 2000 so bili višji za 14,2%. 

Od celotnih prihodkov predstavljajo v strukturi prihodki od 

prispevkov 69,0% (69,7% v letu 2000), transferni prihodki 30,2% 
(29,6% v letu 2000) in drugi prihodki 0,8% (0,7% v letu 2000). 

V strukturi prihodkov predstavljajo prispevki zavarovancev, 
delodajalcev in samozaposlenih ter obveznosti države 95,2%. 

Grafični prikaz št. 2: Struktura prihodkov Zavoda v letu 2001 

drugi transferni 
prihodki 

2,1% 

izterjava 
neplačanih 
prispevkov 

0,0% 

drugi prispevki 
1,9% 

obveznosti države 
28,1% 

prispevek 

23,7% 

prispevki 
samozaposlenih 

3,5% 
drugi prihodki 

0,8% 

prispevek 
zavarovancev 

39,9% 

a) Prihodki od prispevkov 

Prihodki od prispevkov, na katere vpliva višina izplačanih plač 
oziroma zavarovalnih osnov, število zaposlenih, višina prispevne 
stopnje, izterjava neplačanih prispevkov in zamudne obresti iz 
naslova prispevkov, so bili doseženi v znesku 451.955,2 milijonov 
SIT. 

Finančni načrt je bil dosežen v višini 99,4%, oziroma so bili prilivi 
za 2.665,7 milijonov SIT nižji od načrtovanih. V primerjavi z letom 
2000 so bili višji za 13,1%. Glede na statistični podatek, da je bila 
11,9% rast plač v obdobju januar-december 2001 v primerjavi z 
enakim obdobjem leta 2000, je višja stopnja rasti prispevkov 
predvsem posledica v letu 2001 na novo uvedenih prispevkov 
MDDSZ za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od nadomestil 
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za porodniški dopust, od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti 
z dela nad 30 dni, s strani ZZZS in od nadomestil za čas 
brezposelnosti, ki jih plačuje ZRSZ. Brez teh prispevkov bi bili 
prihodki od prispevkov višji za 10,8%, kar pa je za 1,1 odstotno 
točko nižje od rasti plač v RS. 

- Prihodki od prispevkov zavarovancev 

Prihodki od prispevkov zavarovancev iz bruto plač in zavarovalnih 
osnov, ki v strukturi vseh prihodkov predstavljajo 39,9 %, so 
znašali 261.509,3 milijonov SIT. Bili so 2.877,7 milijonov ali za 
I,1% nižji, kot so bili letno načrtovani. Razlog je v tem, da je bila z 
makroekonomskimi izhodišči za leto 2001 predvidena višja 
stopnja rasti prispevne osnove. V primerjavi s preteklim letom so 
bili višji za 10,7%. 

Iz strukture plačnikov teh prispevkov je razvidno, da so 
zavarovanci pri pravnih osebah plačali skupaj 248.813,0 milijonov 
SIT, ali 95,1% teh prispevkov, zavarovanci, zaposleni pri fizičnih 
osebah pa 12.696,3 milijonov SIT ali 4,9%. Strukturna deleža 
obeh prispevkov sta ostala, glede na leto 2000, nespremenjena. 

- Prihodki od prispevkov delodajalcev 

V višini 155.096,1 milijonov SIT so prihodki od prispevkov 
delodajalcev predstavljali 23,7% skupnih prihodkov Zavoda (24,3% 
v letu 2000) in so bili za 89,9 milijonov SIT ali za 0,1% nižji od 
finančnega načrta. V primerjavi z letom 2000 so se povečali za 
II,2%. 

Največji delež v strukturi teh plačnikov so prispevki za zaposlene 
pri pravnih osebah, ki so s 142.094,6 milijoni SIT predstavljali 
91,6% vseh prispevkov delodajalcev (90,0% v letu 2000). Po 
višini strukturnih deležev sledijo prispevki za zaposlene pri fizičnih 
osebah (4,8%), prispevki za zavarovalno dobo s povečanjem 
(2,0%), prispevki za posebne primere iz drugih pravnih razmerij 
(0,9%) in prispevki za zaposlene pri lastnikih kmetijskih zemljišč 
(0,6%), sledijo pa pavšalni prispevki za posebne primere 
zavarovanja in prispevki za učence v učnem razmerju. 

V primerjavi z letom 2000 so bili za 46,5% nižji prispevki za 
zavarovalno dobo s povečanjem, ker se po ZPIZ-1 del teh 
prispevkov, od 1.1.2001 dalje plačuje KAD namesto Zavodu. Nižji 
so bili tudi prispevki za zaposlene pri lastnikih kmetijskih zemljišč 
(za 18,8%) zaradi manjšega števila zavarovancev kot v letu 
2000 in pa razvrstitve večine kmetov v prvo zavarovalno osnovo 
v višini minimalne plače na podlagi zakona. 

- Prihodki od prispevkov samozaposlenih 

Prihodki od prispevkov samozaposlenih so v znesku 22.967,4 
milijonov SIT izpolnili letno načrtovane prihodke z 98,7%. V 

primerjavi z letom 2000 so višji za 7,8%. 

Med te prispevke, ki so v strukturi prihodkov znašali 3,5% (3,7% 
v letu 2000) se vštevajo: prispevek od fizičnih oseb od zavarovalne 
osnove (8.044,3 milijonov SIT), prispevek iz zavarovalne osnove 
(13.813,2 milijonov SIT), prispevek od lastnikov kmetijskih zemljišč 
(915,1 milijonov SIT) in posebni prispevki za PIZ za zavarovalno 
dobo s povečanjem od oseb, ki opravljajo dejavnost (194,9 milijonov 
SIT). 

V primerjavi z letom 2000 so se za 22,1% zmanjšali prispevki od 
lastnikov kmetijskih zemljišč, kar je, enako kot pri prispevkih 
delodajalcev za zaposlene pri lastnikih kmetijskih zemljišč, 
posledica zmanjšanega števila kmetov glede na preteklo leto in 
določil novega zakona, po katerem so se zmanjšale zavarovalne 
osnove za plačilo prispevkov za obvezno zavarovanje kmetov. 

- Ostali prispevki za socialno varnost 

Realizirani so bili v višini 12.382,4 milijonov SIT. Finančni načrt so 
presegli za 5,0%, predvsem zaradi prihodkov od zamudnih obresti, 
ki je bila višja od načrtovane za 26,5%. V primerjavi z letom 2000 
so bili višji za 4,1-krat in sicer zaradi že omenjenih zakonskih 
sprememb v plačilih prispevkov s strani MDDSZ, ZRSZ in ZZZS. 

Za zagotovitev evidenc prispevkov iz preteklih let, izterjanih s 
strani DURS na podlagi zakona o načinu poravnave dospelih 
neplačanih dajatev, je bilo po podatkih DURS v letu 2001 vplačano 
133,4 milijonov SIT, ki so bili vplačani predvsem na stare vplačilne 
račune, na nov poseben vplačilni račun Zavoda za te prispevke 
pa je bilo v letu 2001 vplačanih le 24,2 milijonov SIT. 

b) Transferni prihodki 

Transferni prihodki (sredstva iz javnofinančnih institucij in sicer: 
proračuna, KAD, ZRSZ, MDDSZ in ZZZS) so znašali 198.235,8 
milijonov SIT in so bili za 1,2% višji od načrtovanih. V primerjavi z 
letom 2000 so bili višji za 16,9%. 

- Prilivi iz državnega proračuna RS 

V letu 2001 je bilo vplačanih 88.231,8 milijonov SIT zakonskih 
obveznosti za ugodnejše pokojnine po posebnih predpisih (232. 
člen ZPIZ-1 oz. tekoče obveznosti) in 96.209,0 milijonov SIT 
transferov iz državnega proračuna RS za pokrivanje negativne 
razlike med prihodki in odhodki Zavoda (233. člen ZPIZ-1 oz. 
dodatne obveznosti). 

Skupaj je Zavod iz teh naslovov prejel 184.440,8 milijonov SIT. 
Finančni načrt je bil presežen za 460,0 milijonov SIT ali 0,3%. 
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Grafični prikaz št. 3: Prilivi iz tekoče in dodatne obveznosti 
Republike Slovenije ter priliv Kapitalske družbe v letu 2001 
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Z 232. členom ZPIZ-1 oziroma tekočimi obveznostimi so 
določene zakonske obveznosti državnega proračuna RS, 
za plačilo posebnih pravic po zakonu o poračunavanju 
finančnih obveznostih RS iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

Ta sredstva so s strani državnega proračuna nakazana 
Zavodu praviloma v dvanajstinah, po sprejeti višini v državnem 
proračunu. Po zakonu o poračunavanju obveznosti RS do 
Zavoda, je Zavod od RS prejel v mesecu maju 2001 poračun 
sredstev po letnem obračunu za leto 2000, v znesku 17.532,9 
milijonov SIT, in naknadno še 1.372,4 milijonov SIT zaradi 
odpisa prispevkov zaradi naravnih nesreč kmetov. 

V mesecu oktobru 2001, po prestrukturiranju obveznosti 
državnega proračuna RS v korist tekočih zakonskih 
obveznosti, je bilo v mesecu novembru s strani države 
izvršeno nakazilo le iz naslova tekoče obveznosti. 

V letu 2001 so bile izplačane v višini 88.231,8 milijonov SIT in 
so bile od načrtovanih nižje za 1.229,0 milijonov SIT ali za 
1,4%. 

Sredstva države po 233. členu ZPIZ-1 oziroma dodatne 
obveznosti so za leto 2001 znašala 96.209,0 milijonov SIT. 
Finančni načrt je bil presežen za 1.689,0 milijonov SIT, ali za 
1,8%. Z dogovorjenim hitrejšim nakazovanjem teh sredstev z 
Ministrstvom za finance, je bilo omogočeno hitrejše medmesečno 
poravnavanje kreditnih obveznosti Zavoda in zmanjšanje odlivov 
za obresti kreditov. 

- Prilivi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 

Prispevki delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
od nadomestil za porodniški dopust in so v letu 2001 znesku 
2.795,4 milijonov SIT dosegli načrtovane z 99,3%. 

- Prilivi Zavoda RS za zaposlovanje 

Prispevki delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
od nadomestil za brezposelne osebe so znašali 2.030,5 milijonov 
SIT. V primerjavi z letom 2000 so bili nižji za 19,7% ali 497,7 
milijonov SIT. Finančni načrt je bil dosežen 98,8%, kar je posledica 
nižjega števila brezposelnih v letu 2001. 

- Prilivi Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije 

To so prispevki delodajalca od nadomestil zaradi bolezenske 
odsotnosti nad 30 dni, ki so v letu 2001 znašali 295,4 milijonov 
SIT in so bili nižji od načrtovanih za 2,6%. Nanašajo se na plačilo 
od nadomestil za zasebnike in delavce, ki so pri njih zaposleni. 

- Prilivi KAD 

Po predpisani bilančni shemi se med transferne prihodke 
vključujejo tudi namenska sredstva KAD, ki jih Zavod prejema na 
osnovi posebnih sklepov. Zavod je v letu 2001 prejel 6.375,0 
milijonov SIT in še dodatno 2.000,0 milijonov SIT, oziroma skupaj 
8.375,0 milijonov SIT dodatnih sredstev za pokrivanje razlike 
med prihodki in odhodki tekočega leta. 
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- Drugi transferni prihodki 3.2. Odhodki 

To so prihodki od dokupov pokojninske dobe za delavce, ki delajo 
z azbestom. Znašali so 295,4 milijonov SIT ali 85,3% več kot lani. 

c) Drugi prihodki 

Drugi prihodki so v letu 2001 znašali 5.072,5 milijonov SIT v 
strukturi: prihodki od dokupa pokojninske dobe (23,2%), prispevki 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovancev 
prostovoljnega zavarovanja (45,8%), prihodki od obresti (4,9%), 
prihodki iz naslova lastnega dela na trgu (6,8%) in drugi nedavčni 
prihodki (19,3%). Finančni načrt so presegli za 9,0%. Od leta 
2000 pa so bili višji za 15,8. Visok indeks glede na leto 2000 
izkazujejo drugi nedavčni prihodki zaradi prejete kupnine za 
prodajo poslovnih prostorov v OE na Ravnah na Koroškem, 
prihodki po stečajnih poravnavah obveznosti, vračil sorazmernih 
delov pokojnin, ki so bili realizirani na podlagi sporazuma s 
Republiko Hrvaško in višjih prihodkov od odškodninskih 
zahtevkov. 

a) Izdatki za pokojnine 

Skupaj z izplačilom dodatka za rekreacijo so bili realizirani v višini 
544.511,3 milijonov SIT in so za 0,2%, ali za 1.000,0 milijonov SIT, 
presegli letno načrtovano postavko. V primerjavi z enakim 
obdobjem lani so bili višji za 11,0%. 

Pokojnine so se usklajevale glede na statistične podatke o gibanju 
povprečnih plač na zaposlenega v RS. Valorizirane so bile dvakrat, 
in sicer januarja za 5,4% oziroma upoštevaje 151.člen ZPIZ-1 za 
4,8%, ter septembra za 7,2%. Skupno povečanje pokojnin je 
znašalo 13,0% oziroma 12,3%. Povprečno dejansko izplačana 
pokojnina se je glede na povprečje predhodnega leta povečala 
za 8,7%, kar je za 0,3 odstotne točke več od dosežene povprečne 

Celotni odhodki Zavoda so znašali 655.233,4 milijonov SIT. Tako 
je bila 100% dosežena letno načrtovana postavka, v primerjavi z 
letom 2000 pa so bili višji za 11,5%. 

Po strukturi tvori odhodke pet glavnih skupin: pokojnine (83,1%), 
sredstva za zagotavljanje socialne varnosti (3,8%), nadomestila 
plač (4,1%), prispevki za zdravstveno zavarovanje upokojencev 
in od nadomestil plač (7,5%) in drugi odhodki (1,5% - transferi 
neprofitnim organizacijam, stroški službe ZPIZ, Izdatki za blago 
in storitve ter drugi stroški). 

Kar 98,5% odhodkov Zavoda predstavljajo z zakoni določene 
pravice in obveznosti Iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

stopnje inflacije, ki je v letu 2001 znašala 8,4%. 

Največji delež v strukturi (61,8%) so imeli izdatki za starostne 
pokojnine. Znašajo 336.302,6 milijonov SIT, kar je za 0,2% ali 
774,2 milijonov SIT več od finančnega načrta, oziroma za 11,0% 
več kot leta 2000. 

V okviru pokojnin so bilančno izkazani tudi odhodki za državne 
pokojnine, čeprav so vsebinsko bolj odhodki za socialno varnost. 
Znašali so 3.323,0 milijonov SIT in so presegli rebalansiran finančni 
načrt za 2,1 % oziroma 69,5 milijonov SIT. Število teh upravičencev 
se je od meseca januarja, ko je znašalo 93, povečalo do konca 
leta 2001 na 10.890, kar je bil tudi eden od pomembnejših razlogov 
za rebalans finančnega načrta Zavoda za leto 2001. 

Grafični prikaz št. 4: Struktura odhodkov Zavoda v letu 2001 
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Na višino pokojnin in drugih denarnih dajatev vpliva, poleg rasti 
plač, tudi število prejemnikov pokojnin, katerih povprečen porast 
je razviden iz preglednice v II. poglavju tega poročila. 

b) Sredstva za zagotavljanje socialne varnosti 

To so sredstva za varstvene dodatke k starostnim, invalidskim in 
družinskim pokojninam, dodatki k pokojninam, uveljavljenim v 
državah nastalih na območju nekdanje SFRJ, dodatki za pomoč 
in postrežbo, preživnine ter invalidnine. 

Ti izdatki so znašali 25.278,0 milijonov SIT in so bili za 0,5% nižji 
od načrtovanih in za 9,6% višji kot lani. 

Glede na finančni načrt so nižji odhodki za varstvene dodatke 
(za 1,3%), kar je predvsem posledica zakonskega preverjanja 
upravičenosti do tega dodatka v letu 2001, dodatki k pokojninam, 
ki so bile uveljavljene v drugih republikah bivše SFRJ (za 8,4%) 
in preživnine (za 0,6%). V primerjavi z letom 2000 so med temi 
izdatki najbolj porasli izdatki za preživnine (za 13,2%) ter dodatki 
za pomoč in postrežbo (za 12,6%). 

c) Denarna nadomestila 

Zavod je v letu 2001 izplačal za 26.718,4 milijonov SIT denarnih 
nadomestil plač. To je za 0,4% manj od finančnega načrta, glede 
na leto 2000 pa za 19,7% več. To so nadomestila plač zaradi dela 
s skrajšanim delovnim časom, zaradi manjše plače na drugem 
delovnem mestu, za čas čakanja na poklicno rehabilitacijo, za 
čas prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije in kratkoročne 
invalidske dajatve uveljavljene v Sloveniji in nakazane v druge 
republike bivše Jugoslavije ter nadomestila za čas čakanja na 
razporeditev na drugem delu. Slednja izkazujejo 25,7% porast, 
kar je posledica za 15,8% višjega števila njihovih prejemnikov. 

d) Transferi neprofitnim organizacijam 

Po predpisani terminologiji so transferi neprofitnim organizacijam 
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 2001 je 
bilo za te namene izplačanih 489,0 milijonov SIT ali za 9,4% več 
kot predhodno leto. Finančni načrt je bil dosežen le z 68,1%, ker 
se je izvajanje programa sofinanciranja programa pospešenega 
zaposlovanja brezposelnih delovnih invalidov (načrtovan v višini 
172,1 milijonov SIT) začelo v zadnjih mesecih leta 2001 in bo 
bremenilo Zavod v letu 2002. 

V okviru teh transferjev so največja postavka odhodki za 
investicije v invalidska podjetja, izplačana na podlagi investicijskih 
programov za sofinanciranje investicij in novih zaposlitev v 
invalidskih podjetjih ter za zaposlovanje nezaposlenih invalidov in 
prejemnikov nadomestil. Znašali so 393,1 milijonov SIT in so se 
glede na predhodno leto povečali za 8,7%, finančni načrt pa dosegli 
v višini 96,0%. 

e) Prispevki za zdravstveno zavarovanje 

Prispevki ZZZS za obvezno zdravstveno zavarovanje 
upokojencev se po zakonu plačujejo v odstotku od pokojnin in od 

nadomestil plač delovnih invalidov. Obračunavajo se od bruto 
pokojnin, preračunano iz izplačanih pokojnin s količnikom 1,5753, 
po stopnji 5,76%, medtem ko se zdravstveni prispevek od 
nadomestil plačuje po stopnji 6,36%, po preračunu s količnikom 
1,58982. , 

Realizirani so bili v višini 48.820,5 milijonov SIT in so od finančnega 
načrta nižji za 0,3% ali 170,2 milijonov SIT, ker se je v letu 2001 
spremenil način obračunavanja in plačevanja (tekoča poravnava 
za preplačila, plačevanje prispevka le za izplačane pokojnine). V 
primerjavi z letom 2000 so višji za 10,8%. 

f) Služba Zavoda 

Služba Zavoda opravlja vsa strokovna, finančna, administrativno 
tehnična in druga dela in opravila za izvajanje zakona, ter nudi 
vso potrebno strokovno pomoč zavarovancem. Uveljavitev 
zakonskih določb za leto 2001, določbe razvojnega programa 
Zavoda in druge spremembe v okolju in predpisih so v letu 2001 
zahtevale od strokovnih služb izredno hitro odzivanje, 
prilagodljivost in učinkovito ravnanje. 

Količinsko in kvalitetno uspešnost izvajanja nalog strokovnih 
delavcev službe Zavoda kažejo ustrezni podatki o obsegu in 
izvršitvi del v letu 2001. Na finančnem področju so bile aktivnosti 
usmerjene v čimbolj kvalitetno opravljanje nalog s področja 
likvidnosti, finančnega načrtovanja, knjigovodenja, analiziranja in 
planiranja poslovnih dogodkov ter vodenja postopkov odpisov in 
ustreznih statističnih evidenc. 

Sredstva za delovanje službe se po ZPIZ-1 zagotavljajo iz 
prihodkov od prispevkov, det sredstev pa se pridobiva tudi s 
prihodki od lastnega dela službe na trgu. Podrobneje so opredeljena 
s finančnim načrtom službe Zavoda, ki ga sprejema Upravni 
odbor Zavoda. 

Po rebalansiranem finančnem načrtu Zavoda za leto 2001 so bile 
zaradi spremenjenih makroekonomskih izhodišč javnofinančnih 
gibanj ter nekaterih drugih okoliščin, določene tudi glavne višine 
posameznih sintetičnih postavk odhodkov za delo službe Zavoda 
v letu 2001, pri tem da je bilo upoštevano poleg uradnih povečanj 
plač in inflacije tudi povečanje specifičnih odhodkov, npr. za nadurno 
delo, delo po pogodbah o delu in drugih stroškov dela, povezano 
s povečanim obsegom dela. 

V letu 2001 so odhodki za delovanje službe Zavoda znašali 5.213,5 
milijonov SIT, od tega 50,6% ali 2.636,1 milijonov SIT izdatkov za 
plače in druge izdatke zaposlenim in 49,4% ali 2.577,4 milijonov 
SIT za ostale odhodke. V strukturi celotnih odhodkov Zavoda so 
znašali odhodki službe 0,8%. Planirani celotni odhodki finančnega 
načrta službe za leto 2001 so bili doseženi 96,9% ali za 167,5 
milijonov manj od načrtovanih. 

Na višino odhodkov za delo službe Zavoda je poleg rasti 
izhodiščne plače za negospodarstvo ter rasti drobnoprodajnih 
cen, vplivalo povečano število zaposlenih, dvig kvalifikacijske 
strukture zaposlenih, povečanje obsega dela, tehnične 
opremljenosti itd. 

V nadaljevanju so prikazane glavne postavke odhodkov za delo 
službe Zavoda v letu 2001 v primerjavi s finančnim načrtom službe 
za leto 2001 in letom 2000. 
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Preglednica št. 4: Pregled glavnih skupin odhodkov službe Zavoda 

za leto 2001 

       zneski v milijonih SIT 

Elementi 
Realizacija 
2000 

Rebalans 
finančnega 
načrta 2001 

Realizacija 
2001 

Indeks 
2001 
2000 

Izpolnitev 
finančnega 
načrta 
v% 

1 2 3 4 5=4:2 6=4:3 
1. plače in drugi izdatki 

zaposlenim 
2. prispevki za socialno varnost 

zaposlenih 
3. izdatki za blago in storitve 
4. štipendije 
5. investicijski odhodki 

2.224,9 

312,9 

1.309,9 
4,2 

320,8 

2.647,7 

373,5 

1.813,0 
6,0 

540,8 

2.636,1 

371,4 

1.665,0 
5,8 

535,2 

118,5 

118.7 

127,1 
138,1 
166.8 

99.6 

99,4 

91,8 
96.7 
99,0 

6. SKUPAJ ODHODKI 4.172,7 5.381,0 5.213,5 124,9 96,9 

Izdatki za plače, regres za letni dopust in ostali prejemki zaposlenih 
delavcev Zavoda, so bili izplačani na podlagi zakona o razmerjih 
plač v javnih zavodih, državnih organih in v organih lokalnih 
skupnosti, kolektivne pogodbe Zavoda ter splošne kolektivne 
pogodbe za negospodarstvo. Realizirani so bili v višini 2.636,1 
milijonov SIT in so bili v primerjavi z letom 2000 višji za 18,5%. Na 
njihovo višino so poleg uradne rasti izhodiščne plače vplivala 
določila Kolektivne pogodbe in povečanje zaposlitev. 

Izhodiščna plača za mesec december 2000, izplačana v januarju 
2001, se je po aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske 
dejavnosti v RS in z Dogovorom o načinu usklajevanja plač v 

Povprečna mesečna plača na zaposlenega v Zavodu v letu 2001 
je znašala 271.011 SIT bruto, oziroma 167.352 SIT neto. V 
primerjavi s povprečno mesečno bruto plačo na zaposlenega v 
letu 2000 se je povečala za 12,5%, oziroma neto za 12,3%. 

V okviru izdatkov za blago in storitve so se stroški pisarniškega 
materiala in storitev, stroški telefonskih in telekomunikacijskih 
storitev ter poštnih in kurirskih storitev v letu 2001, v primerjavi s 
preteklim letom precej povečali, predvsem zaradi višje rasti cen 
teh proizvodov na trgu od načrtovane in zelo povečanega obsega 
dela, zlasti številnih rešenih zahtevkov. 

javnem sektorju, v letu 2001 povečala za 1% in za 3,6%, 
izhodiščna plača za mesec januar 2001, izplačana v februarju 
2001. 

Na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi delavcev Zavoda, z dne 
18.9.2001, se je izvedla uskladitev plač zaposlenih z določili 
dogovora. Uskladili so se dodatki na tarifne skupine z nivojem, 
kot je bil dosežen v javni upravi ter odpravilo zaostajanje plač v 
primerjavi z javno upravo oziroma z negospodarstvom. S tem je 
bilo razmerje višine povprečne plače zaposlenih delavcev Zavoda 
v primerjavi s povprečno plačo zaposlenih v RS in v državni 
upravi usklajeno. 

Investicijski odhodki so znašali 535,2 milijonov SIT in so bili 
realizirani 99,0%. Med njimi je bilo za investicije in nabave osnovnih 
sredstev namenjeno 498,0 milijonov SIT. Največji delež v strukturi 
(56,2%) predstavljajo nakupi računalniške in programske opreme 
v višini 280,0 milijonov SIT. Večje odhodke predstavljajo: plačilo 
dela kupnine za nakup novih poslovnih prostorov v OE Ravne na 
Koroškem, v višini 50,6 milijonov SIT, zamenjava hladilnih 
agregatov, v višini 37,0 milijonov SIT, nakup arhivskih prostorov, 
v višini 31,7 milijonov SIT, nakup elektrorazdelilnih omaric z DDC 
krmiljenjem ter delna zamenjava svetilk v višini 24,1 milijonov SIT 
v poslovni stavbi v Ljubljani, izvedba računalniškega ožičenja v 

Preglednica št. 5: Število zaposlenih in plače 
  - zneski v SIT 

Elementi Realizacija 2000 Realizacija 2001 Indeks 
2001/2000 

1 2 3 4=3:2 
1. povprečno štev. zaposlenih 

po obračunanih urah 
680 718 105,6 

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

- bruto 

- neto 
- drugi osebni prejemki 

2.062.088.838 

1.965.183.849 

1.215.770.869 
96.904.989 

2.440.532.328 

2.335.029.753 

1.441.906.464 
105.502.575 

118,4 

118.8 

118,6 
108.9 
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OE in izpostavah v višini 25,9 milijonov SIT ter nabava pisarniškega 
pohištva in opreme v višini 15,6 milijonov SIT. 

Za investicijsko vzdrževanje in obnove je bilo porabljeno 37,2 
milijonov SIT, oz. le 87,9% planiranih sredstev po finančnem načrtu, 
zaradi ugodnejšega doseganja cen preko javnih razpisov. 

g) Drugi stroški opravljanja dejavnosti Zavoda 

Drugi stroški opravljanja dejavnosti Zavoda so znašali 4.203,0 
milijonov SIT ali v strukturi vseh odhodkov Zavoda 0,6%. 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. V primerjavi z 
načrtovanimi so bili nižji za 3,0%. V primerjavi z realizacijo leta 
2000 so bili višji za 33,7%, predvsem zaradi za 10-krat višjih 
odhodkov za obresti od kreditov (v višini 1.104,5 milijonov SIT), 
kot so bili izplačani v letu 2000. 

Najvišja postavka so izplačila za poštne stroške za dostavo 
pokojnin (v višini 1.686,5 milijonov SIT), ki so bili v primerjavi z 
načrtovanimi višji za 0,2%, oziroma za 4,1% višji kot leta 2000. 
Njihova realizacija je odvisna od cene storitev in od sredstev 
izplačanih pokojnin. Ti odhodki se sicer že nekaj let postopoma 
znižujejo relativno, kar dokazuje, da se vedno več upravičencev 
odloča za prejem pokojnine preko poslovnih bank. To je odraz 
uspešnih skupnih akcij Zavoda in poslovnih bank za izvedbo 
tega prehoda. 

4. FINANČNI REZULTAT POSLOVANJA V LETU 
2001 

Izkaz prihodkov in odhodkov Zavoda za leto 2001 kaže, da so 
znašali celotni prihodki 655.263,5 milijonov SIT in celotni odhodki 
655.233,4 milijonov SIT. S tem je bil izkazan minimalni presežek 

prihodkov nad odhodki tekočega leta v višini 30,1 milijonov SIT, 
za enak znesek pa so bila posledično konec leta 2001 nižja 
posojila Zavoda, ki so znašala 22.826,0 milijonov SIT. 

Zavod je s finančnim načrtom v začetku leta 2001, skladno s 
sklepom Vlade RS, načrtoval knjigovodski presežek v višini 
6.375,0 milijonov SIT, s katerim bi lahko pokril približno četrtino 
primanjkljaja iz preteklih let oziroma odplačal približno četrtincf 
posojil. Ker so bila dejanska gibanja plač in drugih pogojev tekom 
leta 2001 bistveno različna od markoekonomskih izhodišč v 
začetku leta, vključenih v finančni načrt, je Zavod sprejel rebalans 
finančnega načrta. 

V rebalans finančnega načrta so bila vključena nova izhodišča 
Vlade RS, da se prej načrtovani presežek za odplačilo kreditov 
uporabi za pokrivanje bistveno višjih odhodkov od načrtovanih. 
Vključeno je bilo tudi dodatno povečanje prilivov s strani KAD in 
povečani transferi sredstev iz državnega proračuna. 

Rebalans finančnega načrta je bil v celoti realiziran in s tem 
dosežena takorekoč izravnava oziroma minimalen presežek 
prihodkov nad odhodki tekočega leta. 

To je po letu 1993 prvi izkaz pozitivnega finančnega poslovanja 
Zavoda, pri čemer ostaja primanjkljaj iz preteklih let v višini 23.116,6 
milijonov SIT nepokrit, oziroma bremeni splošni sklad. V primerjavi 
z letom 2000 je primanjkljaj iz preteklih let v breme splošnega 
sklada knjigovodsko zmanjšanj za presežek prihodkov nad 
odhodki v višini 30,1 milijonov SIT. 

Primanjkljaj iz preteklih let in s tem odplačilo posojil bo Zavod 
lahko, v skladu s stališči in sklepi Vlade RS, postopno pokrival v 
letih od 2003 do 2006. 

Pomembnejši podatki o prihodkih in odhodkih Zavoda v letu 2001 
so prikazani v priloženih preglednicah. 
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Preglednica št. 6: Izkaz prihodkov in odhodkov Zavoda v letu 2001 
- zneski v milijonih SIT 

Zap 
št. 

ELEMENTI 
Realizacija 

v letu 
2000 

Finančni 
načrt 

za I. 2001 

Realizacija 
v letu 
2001 

Indeks 
2001 
2000 

Izpolnitev 
fin. načrta 
za 1.2001 

v% 

Str. 
v% 
za 5 

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

I. PRIHODKI 
1. prispevki zavarovancev 236.311,0 264.387,0 261.509,3 110,7 98,9 39,9 
2. prispevek delodajalcev 139.532,7 155.186,0 155.096,1 111,2 99,9 23,7 
3. prispevek samozaposlenih 21.309,2 23.258,5 22.967,4 107,8 98,7 3,5 
4. drugi prispevki 2.422,6 11.789,3 12.382,4 511,1 105,0 1,9 
5. SKUPAJ PRISPEVKI (1. do 4.) 399.575,5 454.620,8 451.955,2 113,1 99,4 69,0 
6. transferni prihodki (8. do 12.) 169.607,8 195.877,0 198.235,8 116,9 101,2 30,2 
7. - obveznosti države 153.620,2 183.980,8 184.440,8 120,1 100,3 28,1 
8. - prispevki MDDSZ 0,0 2.815,9 2.795,4 - 99,3 0,4 
9. - prispevki ZRSZ 2.528,2 2.054,6 2.030,5 80,3 98,8 0,4 

10. - prispevki ZZZS 0,0 306,6 298,7 - 97,4 0,0 
11. - prilivi Kapitalske družbe, d.d. 13.300,0 6.375,0 8.375,0 - 131,4 1,3 
12. - drugi transferni prihodki 159,4 344,1 295,4 185,3 85,8 0,0 
13. drugi prihodki 4.381,0 4.654,6 5.072,5 115,8 109,0 0,8 
14. SKUPAJ PRIHODKI 

(5. + 6. + 13.) 
573.564,3 655.152,4 655.263,5 114,2 100,0 100,0 

II. ODHODKI 
15; pokojnine 490.681,7 543.511,2 544.511,3 111,0 100,2 83,1 
16. sredstva za zagotavljanje 

socialne varnosti 
23.053,9 25.397,8 25.277,7 109,6 99,5 3,8 

17. nadomestila plač 22.326,2 26.820,2 26.718,4 119,7 99,6 4,1 
18. transferi neprofitnim organiza. 447,0 718,1 489,0 109,4 68,1 0,1 
19. prispevki za zdravstveno zav. 

upok.in od nadomestil plač 
44.079,2 48.990,7 48.820,5 110,8 99,7 7,5 

20. stroški službe Zavoda, v tem: 4.172,7 5.381,0 5.213,5 124,9 96,9 0,8 
21. - plače in drugi izdatki zapos. 2.224,9 2.647,7 2.636,1 118,5 99,6 0,4 
22. - prispevki zaposlenih 312,9 373,5 371,4 118,7 99,4 0,1 
23. - drugi izdatki 1.634,9 2.359,8 2.206,0 134,9 93,5 0,3 
24. drugi odhodki 3.144,8 4.333,3 4.203,0 133,6 97,0 0,6 
25. SKUPAJ ODHODKI 

(15. do 20.+ 24.) 
587.905,5 655.152,4 655.233,4 111,5 100,0 100,0 

III. FINANČNI REZULTAT 
26. Presežek ali primanjkljaj 

(14. manj 25.) 
-14.341,2 0,0 30,1 - - - 
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Preglednica št. 7: Pregled prihodkov in odhodkov ter finančni rezultat 
poslovanja Zavoda v letu 2001 v primerjavi z letom 2000 in s finančnim 
načrtom za leto 2001 

- zneski v tisoč SIT 

Elementi 

Finančni 
natrt 

za leto 2001 

Realizacija Indeks 

leto 2001 
leto 2000 

Izpol. 

FN 
v% 

leto 2001 leto 2000 

1 2 3 4 5—3:4 6=3:2 

1. 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 primere zavarovanja 
- prispevki za PIZ za posebne primere zavarov. iz dr.prav.razmerij 

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

4. DRUGI PRISPEVKI 
- zamudne obresti iz naslova prispevkov 
- pozneje plačani odloženi prispevki za socialno varnost 
- pozneje plačani prispevki za PIZ iz preteklih let 
- prisp.zavar.od nadom.za porod.dopust, ki ga plačuje MDDSZ 
- prisp.zavar.od nadom.zaradi bolez.odsot nad 30 dni, ki ga plač.ZZZS 
- prisp.zavar.od nadom za čas brezposelnosti, ki ga plačuje ZRSZ 

5 SKUPAJ PRISPEVKI (1. do 4.) 

6. TRANSFERNI PRIHODKI 
- obveznosti RS iz državnega proračuna: 

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

- prisp.za PIZ od nadom.za porod.dop.od MDDSZ 
- prisp za PIZ za brezposelne osebe od ZRSZ 
- prispevki za PIZ od nadomestil plač od ZZZS 
- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna 
- priliv Kapitalske družbe, d.d. 

7 DRUGI PRIHODKI 
- dokup pokojninske dobe 
- prisp za PIZ zavarovancev prostovoljnega zavarovanja 
- prihodki od obresti 
- ostalo (udeležba na dobičku, prihodki od premoženja, 

prodaja blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki) 

264,387.022 
251.520.385 

12 866.637 

155.186.003 
142.292.077 

7.401.833 
824.659 

41.741 
3.091.331 

231.524 
1.302.838 

23 258.537 
8.326 574 

13 912.594 
813.710 
205.659 

11.789.320 
2.571.449 

136.342 
26.536 

4.932.290 
536.927 

3 585.^76 

454 620.882 

195.876.927 
183.980.825 
89.460.825 
94.520.000 
2.815.862 
2.054.570 

306.569 
344.101 

6.375.000 

4 654.606 
1.025.864 
2.311 198 

331 261 
986.283 

261.509.332 
248.813.029 

12.696.303 

155.096.088 
142.094.601 

7.388.851 
888.072 
40.370 

3.095.416 
264.449 

1.324.329 

22 967.390 
8.044.272 

13.813.159 
915.057 
194.902 

12.382.353 
3.252.566 

146.801 
24.174 

4.897.187 
523.155 

3 538470 

451.955.163 

198.235.795 
184 440.787 
88.231.833 
96.208 954 

2.795.406 
2.030.515 

298.704 
295.383 

8.375.000 

5.072.518 
1.176.635 
2.322.990 

247.927 
1.324.966 

236.310.989 
224636.142 

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 

2.422.677 
2.019.312 

379.590 
23.775 

0 
0 
0 

399.575.518 

169.607.760 
153.620.150 
43.502.900 

110.117.250 
0 

2.528 221 
0 

159.389 
13.300.000 

4 381.031 
1.173.670 
1.978.437 

380.691 
848.233 

110.7 
110.8 
108.7 

111,2 
113.2 
104.3 
81.2 

106.0 
53,5 

107.8 
108,2 
110.2 
77,9 

117.1 

511,1 
161,1 
38,7 

101.7 

113,1 

116.9 
120.1 
202.8 

87,4 

80.3 

185.3 

115,8 
100.3 
117.4 
65,1 

156.2 

98,9 
98,9 
98.7 

99,9 
99,9 
99.8 

107,7 
96,7 

100.1 
114.2 
101.6 

98.7 
96.6 
99,3 

112,5 
94.8 

105,0 
126,5 
107.7 

91,1 
99.3 
97.4 
98.7 

99,4 

101.2 
100.3 
98,6 

101.8 
99.3 
98.8 
97.4 
85,8 

131.4 

109,0 
114,7 
100.5 
74,8 

134,3 

8. SKUPAJ PRIHODKI (5. in 6. in 7.) 655.152.415 655.263.476 573.564.309 114,2 100,0 

II. ODHODKI 
9 POKOJNINE 

- starostne pokojnine 
543.511.250 
335.528.478 

544.511.257 
336.302.639 

490 681.683 
302.954 981 

111,0 
111,0 

100,2 
100,2 
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- 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: 

- rekreativ., športna in kulturna dej. zvez in druš. upok. in invalidov 

10 SREDSTVA ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI 
- varstveni dodatki k starostnim pokojninam 
- varstveni dodatki k invalidskim pokojninam 
- varstveni dodatki k družinskim pokojninam 
- dodatki k pokojninam uveljavljenim v drugih republikah bivše SFRJ 
- dodatki za pomoč in postrežbo 
- preživnine 
- nadomestila za telesno okvaro 

11. 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 
- za čas prekvalifikacije oz. dokvalifikacije 
- KID uveljavljene v SLO, nakazane v druge republike bivše SFRJ 

12. 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.invalidov 
- drugi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

13. TRANSFERI POSAMEZNIKOM 

14. ZDRAVSTVENI PRISPEVKI 

15. PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM ZPIZ 

16 PRISP ZA SOCIALNO VARNOST DELAVCEV ZPIZ 

17. IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
- stroški Pošte za dostavo pokojnin 
- plačila storitev organizacijam, 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 

18 INVESTICIJSKI ODHODKI 

19. PLAČILA OBRESTI OD KREDITOV 

87.548.775 
66.333 218 

3.832.040 
7.980.589 

473.768 
16.997.273 

1.803.941 
3.253.452 

19.759.716 
32.348 

25.397.784 
2.290.491 
2.493.383 
3.845.020 

981.587 
10.322.599 

46 314 
5.418.390 

26.820.180 
7.534.393 
6.604.895 

12.278.303 
4.971 

252.787 
144.831 

718.126 
91.214 
34.537 

409.554 
10.721 

172.100 
0 

18.943 

48.990.704 

2.647.699 

373.512 

4.933.453 
1.683.478 

784.254 
165.191 
29.830 

366.279 
5.024 
5.000 
4.300 
7.035 

1.883.062 

540.764 

1.200.000 

87.577.797 
66.409.038 

3.853.392 
8.027.331 

480.254 
16.820 863 
f. 781.318 
3.322 993 

19.935.632 
32.350 

25.277.727 
2.286.520 
2.448.989 
3.780.008 

898.939 
10.390.809 

46.054 
5.426.408 

26.718.368 
7.381.129 
6 741.226 

12.209.851 
5.242 

239.258 
141.662 

488.979 
77.609 
17.496 

393.053 
821 

0 
0 

15.676 

48.820.554 

2.636.053 

371.420 

4.753,563 
1.686.509 

788.560 
233.528 
28.430 

331.821 
2424 

200 
1.049 
9.547 

1.671.495 

535.234 

1.104.537 

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 

23.053.903 
2.130.813 
2.323.402 
3.510.771 

915.155 
9.228.618 

40.680 
4.904.464 

22.326 242 
6.260.285 
5.978.042 
9.716.539 

10.891 
230.204 
130.281 

446.969 
84.102 

1.354 
361.513 

0 
0 
0 

13 496 

44.079.211 

2.224.933 

312.890 

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 

108,7 
110,3 
95,8 

105,3 
103,9 
110,3 
109.5 

111.1 
126,9 

109.6 
107.3 
105.4 
107.7 
98.2 

112,6 
113.2 
110.6 

119.7 
117,9 
112.8 
125,7 
48.1 

103.9 
108,7 

109.4 
92.3 

1.292,2 
108.7 

116.2 

110.8 

118.5 

118.7 

109,5 
104,1 
113.0 
75.2 

103.4 
106.5 

146.1 
122.3 

166.8 

100.0 
100.1 
100,6 
100.6 
101.4 
99,0 
98.7 

102,1 
100,9 
100.0 

99.5 
99.8 
98.2 
98.3 
91.6 

100.7 
99.4 

100.1 

99,6 
98.0 

102.1 
99,4 

105.5 
94.6 
97,8 

68.1 
85.1 
50.7 
96,0 

82.8 

99.7 

99,6 

99,4 

96,4 
100.2 
100,5 
141,4 
95.3 
90,6 
48.2 

24.4 
135,7 
88.8 

99,0 

92,0 

20. SKUPAJ ODHODKI (9. do 19.) 655.152.415 655.233.368 587.905.459 111,5 100,0 

III. FINANČNI REZULTAT 
21. Presežek ali primanjkljaj prihodkov nad odhodki (8. manj 20.) 0 30.108 -14.341.150 
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Število upravičencev do pokojnin in drugih dajatev po 
Zakonu o poračunavanju finančnih obveznosti RS 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v 232. členu 
opredeljuje obveznosti državnega proračuna, ki jih Republika 
Slovenija v obliki sredstev, na podlagi priznavanja ali odmere 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja pod 
posebnimi pogoji oziroma zaradi izpada prispevkov, zagotavlja 
Zavodu. 

Dokončna obveznost države do Zavoda za leto 2001 bo 
ugotovljena na podlagi letnega obračuna obveznosti, ki ga bo 
Zavod po Zakonu o poračunavanju finančnih obveznosti Republike 
Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja predložil 
v 30 dneh po sprejetju zaključnega računa, Republika Slovenija 
pa poravnala v 30 dneh po predložitvi obračuna obveznosti. V 
nadaljevanju prikazani podatki o številu upravičencev so zato 
predhodni in bodo ob predložitvi letnega obračuna obveznosti za 
leto 2001 dokončni. 

13. april2002 39 poročevalec, št. 38 



UPRAVIČENCI DO POKOJNINE oziroma DRUGE DAJATVE In UPRAVIČENCI DO POVRAČIL PRISPEVKOV 
predhodni 

podatki 
leto 2000 za leto 2001 

vrsta upravičenčev število število 
1. udeleženci NOV,španske vojne, narodni heroji, nosilci spomenice 41 
2. upokojenci • kmetje • borci 
3. vojni veterani TO RS 
4 vojni veterani mlajši od 15 let 
5. prisilno mobilizirani 
6. zaporniki v koncentracijskih taboriščih 
7. zaporniki v koncentracijskih taboriščih po 15.5.1945 
8. intemiranci, begunci, delovni deportiranci ' 
9. vdove žrtev dachavskih procesov 
10. upravičenci do višjega zneska po Zakonu o popravi krivic 
11. uživalci izjemnih pokojnin po Zakonu o izjemnem priznanju In odmeri starostne pok. osebam, ki 

imajo posebne zasluge 
12. uživalci administrativnih pokojnin po predpisih nekdanje SFRJ 
13. delavci ONZ in Zavodov za prestajanje kazni zapora 
14. upokojeni po Zakonu o poslancih 
15. upokojeni po Zakonu o vladi 
16. upokojeni po Zakonu o sodniški službi 
17. upokojeni po Zakonu o prekrških 
18. upokojeni po Zakonu o kazenskem postopku 
19. administrativno upokojeni po Zakonu o notranjih zadevah 
20. upokojeni po Zakonu o policiji 
21. upokojeni po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij 
22. upokojeni po Zakonu o obrambi 
23. upokojeni po Zakonu o pravicah iz PIZ bivših vojaških zavarovancev 
24. upokojeni po Zakonu o uvedbi pravice do izjemne pridobitve pokojnine za delavce v premogovnikih 
25. upokojeni po Zakonu o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi Izdelki 
26 prejemniki državne pokojnine 
27. prejemniki preživnin bivšim zasebnim dimnikarskim obrtnikom 
28. prejemniki akontacij pokojnin iz republik nekdanje SFRJ 
29. prejemniki varstvenega dodatka 
30. prejemniki oskrbnine 
31. upravičenci do dela pokoj, za upoštevanje obdobja aktivne vojaške službe v nekdanji JLA 
32. upravičenci do dela pokoj, za upošt. obdobja do 31.3.1992 pri drugih nosilcih zavarovanja v v nekdanji SFRJ 
33. upravičenci do dela pokoj, za upoštevanje obdobij v invalidskih podjetjih 
34. upravičenci do dela pokoj, za upošt. razlike do polnega delovnega časa po 1. in 2.odst. 188.cl,ZPIZ-11) 

35. upravičenci do dela pokoj, za upošt.obdobja prvega leta otrokovega življenja iz 1.alinee 189.CI.ZPIZ-1 
36. upravičenci do dela pokoj, za upošt. obdobja poklicne rehabilitacije iz 2.alinee 189.cl.ZPIZ-1 
37. upravičenci do dela pokoj, za upošt. obdobja poklicne rehabilitacije iz 3.alinee 189. cl.ZPIZ-11) 

38. upravičenci do dela pokoj, za upošt. obdobja zadržanosti od dela ali starševskega dopusta po prenehanju 
zavarovanja iz 4.alinee 189.cl.ZP/Z-11) 

39 upravičenci do dela pokoj, za upošt. obdobja poklicnega opravljanja verske službe pred 1.1.1983 
iz 5. alinee 189. cl. ZPIZ-1 

40. upravičenci do dela pokoj, za upošt. prištete dobe po 201.cl. ZPIZ-1 
41. upravičenci do dela pokoj, izplačanega do zneska najnižje pokojnine 
42. upravičenci do dela pokoj, izplačanega za neupoštevanje zmanjšanja po 54.cl.ZPIZ-1 
43. upravičenci do dela pokoj, izplačanega za neupoštevanje zmanjšanja po 55.cl.ZPIZ-1 
44. prejemniki dodatkov k pokojninam iz republik nekdanje SFRJ 
45. prejem, invalidnin in dodatkov za pomoč in postrežbo k vojaškim pokoj, in pokoj, iz republik nekdanje SFRJ 
46. prejemniki dodatka za rekreacijo 
47. drugi upokojenci pod posebnimi pogoji upokojevanja po naslednjih zakonih  
48. skupaj upravičene1 do pokojnine oziroma druge dajatve (1 do 47) 

42.235 
949 

89 
2 

1.125 
188 

34 
6.070 

5 
331 

644 
53 

3.123 
54 

4 
41 

1 
5 

433 
675 

92 
107 

4.598 
741 
650 
126 

13 
463 

49.368 
30 

525 
33.521 

1.280 

4.428 
1 

11 
83 

9.378 
363 

1 
2.003 
(425)* 

(20.421)* 

163.843 

40.200 
853 
116 

3 
I.140 

185 
34 

6.409 
5 

386 

620 
52 

3.051 
53 

3 
41 

1 
5 

429 
670 

91 
104 

4.488 
825 
805 

10.890 
11 

433 
46.931 

28 
524 

32.649 
1.422 

II.891 
5 

76 
199 

9.159 
765 

1 
1.984 
(425)* 

(20.421)* 

177.537 
14.500 

18.700 
2.350 
2.700 

10.000 
48.250 

49 delavci v invalidskih podjetjih (prispevek zavarovanca in delodajalca) 
50. kmetje po Zakonu o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki Štejejo za 

plačane (prispevek zavarovanca in delodajalca)'' 
51. kmetje Iz 16 in 34.cl ZPIZ-1 (prispevek delodajalca) 
52. licenci iz 20.clZPIZ-1 (prispevek zavarovanca) 
53. upravičenci do starševskega dodatka iz 23.CI.ZPIZ-1 (prispevek zavarovanca In delodajalca) 
54. upravičenci do denarnih nadomestil za ca s porodniškega dopusta (prispevek zavarovanca in delodajalca) " 
55. zaporniki iz 24.cl ZPIZ-1 (prispevek zavarovanca In delodajalca)" 
56. upravičenci do priznanih neplačanih oz. izpadlih prispevkov za PIZ po Zakonu o zagotovitvi sredstev 

za odpravo posledic suše, neurja s točo, plazenja tal in služenja morja v letu 2000 
57. skupaj upravičenci do povračil prispevka (49 do 56) 

14.068 

18.789 
2.388 
2.532 

12.183 
49.960 

58. SKUPAJ ŠTEVILO VSEH UPRAVIČENČEV (48*57) 213.803 225.787 
*' število ne gre v seštevek,'' ni primera, 2) obveznosti Republike za te upravičence so bile Zavodu tekoče poravnane s strani MDDS oz. Ministrstva za pravosodje 
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V. DELO ORGANOV ZAVODA 

Po zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je 
skupščina kol 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. Skupščina je bila v letu 2001 pristojna tudi za določanje 
kriterijev za odpis, delni odpis ter obročno odpisovanje prispevkov 
ter na predlog upravnega odbora Zavoda za izvedbo le-teh. 

Skupščina Zavoda se je v letu 2001 sestala osemkrat. 

Skupščina Zavoda je v letu 2001 delovala v dveh različnih 
sestavah, in sicer v prejšnji do 16.5.2001, in novi od tega dne 
dalje. 

Medtem, ko je skupščina v stari sestavi odločala na dveh sejah v 
marcu in aprilu, se je »nova«skupščina poleg konstitutivne seje v 
mesecu maju sestala še petkrat, in sicer v juniju, juliju, oktobru in 
dvakrat v decembru. Vse seje, razen zadnje, ki je bila 
korespondenčna, so bile redne seje. 

Na seji v mesecu marcu je skupščina obravnavala in sprejela 
Letno poročilo o poslovanju Zavoda za leto 2000. Ob tem je izredno 
pozitivno ocenila delo in izrekla priznanje vsem zaposlenim v 
Zavodu, vodstvenim kadrom in v.d. generalnega direktorja. Na 
predlog upravnega odbora je sprejela tudi računovodski izkaz 
prihodkov in odhodkov Zavoda za leto 2000, program dejavnosti 
za leto 2001, finančni načrt Zavoda za leto 2001, sklep o pogojih 
za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 
2001 ter sklep o višini povprečne pokojnine v letu 2000. 

Na isti seji je sprejela tudi sklep o ustanovitvi Zavoda za založniško 
dejavnost Vzajemnost in tako tudi z novo pravno ureditvijo 
zagotovila nadaljnji razvoj glasila in njegove kvalitete. 

Na seji v mesecu aprilu je skupščina Zavoda, po ponovnem 
javnem razpisu, na predlog upravnega odbora, soglasno za 
generalnega direktorja Zavoda imenovala Janeza Prijatelja, na 
sklep o imenovanju pa je dne 12.4.2001 podala soglasje Vlada 
Republike Slovenije. 

To je bila tudi zadnja seja druge sestave skupščine Zavoda, ki je 
od 15.7.1999 do 16.5.2001 odločala na osmih sejah. 

Po zapletu v zvezi z imenovanjem članov skupščine, 
predstavnikov sindikatov, zaradi česar je prišlo do preklica že 
sklicane konstitutivne seje skupščine v mesecu februarju, se je 
nova skupščina uspešno konstituirala dne 16.5.2001. Na tej seji 
so bili izvoljeni predsedniki skupščine in njihovi namestniki za tri 
nadaljnja šestnajstmesečna mandatna obdobja. V prvem 
mandatnem obdobju od 16.5.2001 do 15.9.2002 bosta skupščino 
vodila g. Milan Utroša, predstavnik sindikatov, kot predsednik in 
ga.Tatjana Čerin, predstavnica delodajalcev, kot namestnica 
predsednika. 

Prav tako je bil izvoljen in imenovan tudi upravni odbor Zavoda, ki 
po novem zakonu šteje 13 članov (prej 15). 

Na drugi seji v novi sestavi, ki je bila v mesecu juniju, je skupščina 
sprejela sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko in višino 
dodatka za rekreacijo upokojencev v letu 2001, po katerem se je 
upravičencem ta dajatev izplačala v enkratnem znesku v mesecu 

juniju. Na podlagi mnenja Vlade Republike Slovenije je skupščina 
na isti seji sprejela besedilo pogodbe o ustanovitvi Zavoda za 
založniško dejavnost Vzajemnost in v najvišji organ tega Zavoda 
imenovala predstavnike Zavoda. Sprejela je tudi sklep o valorizaciji 
zneska premoženja iz 3. odstavka 133. člena zakona. 

Na seji v mesecu juliju je skupščina, skladno s 150. in 151 .členom 
zakona, sprejela metodologijo za ugotavljanje razlike v rasti 
povprečnih mesečnih plač in pokojnin ter načinu upoštevanja 
izvedene uskladitve med letom v januarju, na katero je v istem 
mesecu dala soglasje tudi Vlada Republike Slovenije. S tem je bila 
vzpostavljena podlaga za septembrsko uskladitev pokojnin in 
ostalih denarnih dajatev, ki jih izplačuje Zavod. 

Na oktobrski seji je skupščina sprejela razvojni program Zavoda 
2002 - 2005: poslanstvo, vizije, cilji, strategija. Ta planski dokument, 
ki je novost v načrtovanju Zavoda, opredeljuje poslovno politiko 
Zavoda za navedeno obdobje, razčlenjuje njegove osnovne 
naloge, ki jih nalaga zakon in našteva njegove srednjeročne 
razvojne cilje ter temeljne strategije Zavoda za njihovo 
uresničevanje. 

Na isti seji je skupščina sprejela tudi rebalans finančnega načrta 
Zavoda za leto 2001, finančni načrt Zavoda za leti 2002 in 2003 
ter podala soglasje k statutu Zavoda za založniško dejavnost 
Vzajemnost. 

Na zadnji redni seji v začetku decembra je skupščina sprejela 
poročilo Davčne uprave Republike Slovenije o izterjavi prispevkov 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in poročilo službe 
Zavoda o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Sprejela je tudi informacijo o ravni pokojnin in drugih denarnih 
dajatev v obdobju januar - oktober 2001. 

Zaradi spremenjenih gospodarskih razmer v svetu ter popravljenih 
makroekonomskih izhodišč javnofinančnih gibanj s strani Vlade 
Republike Slovenije za nadaljnji dve leti, je skupščina sprejela tudi 
spremembe in dopolnitve finančnega načrta Zavoda za leti 2002 
in 2003. Ob tem je pozvala Vlado Republike Slovenije, naj umakne 
tožbo proti zavodu za plačilo nadomestila za delo Davčne uprave 
Republike Slovenije za leti 1997 in 1998 v višini glavnice 3.800 
milijonov SIT in njej pripadajočih obresti ter sprejme podaljšanje 
uredbe o neplačilu nadomestila za delo Davčne uprave Republike 
Slovenije tudi za prihodnji dve leti oziroma, da problem dosledno 
in stalno uredi z novo uredbo na tem področju. 

Na edini telefonični seji v letu 2001 je skupščina konec decembra 
sprejela sklep, da je povprečna pokojnina v letu 2001 znašala 
89.969 SIT in s tem omogočila, da je Zavod dosedanjim 
upravičencem pravočasno, po uradni dolžnosti, preračunal 
pripadajoče dele vdovskih pokojnin na navjveč 5 %, z veljavnostjo 
od 1.1.2002. 

Kljub načelnemu nestrinjanju s pristojnostjo skupščine za odločanje 
o konkretnih predlogih za odpis, delni odpis oziroma obročno 
odplačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, kar je skupščina izkazala s pobudami Državnemu 
zboru RS, Vladi RS in resornemu ministrstvu po spremembi take 
zakonske ureditve, je skupščina na vseh sejah, razen na 
konstitutivni ter telefonični, na predlog upravnega odbora 
obravnavala in sprejela odločitve o več kot 2800 takih vlogah. 

Upravni odbor Zavoda 

Tudi na delo upravnega odbora Zavoda je vplivalo dejstvo, da je 
bila sredi leta oblikovana nova skupščina Zavoda, tako da je tudi 
upravni odbor v letu 2001 deloval v dveh sestavah. 
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Na konstitutivni seji skupščine Zavoda dne 16.5.2001 je bil 
imenovan upravni odbor v novi sestavi, ki je na svoji prvi seji, 
istega dne, izvolil vse predsednike in njihove namestnike za tri 
nadaljnja šestnajstmesečna mandatna obdobja. Tako bosta v 
prvem mandatnem obdobju od 16.5.2001 pa do 15.9.2002 upravni 
odbor vodili ga. Marjeta Potrč, predstavnica delodajalcev, kot 
predsednica in ga. Anka Tominšek, predstavnica upokojencev, 
kot njena namestnica. 

Upravni odbor se je v »stari« sestavi, od 15.7.1999 do 16.5.2001, 
sicer sestal na 22. sejah, od tega šestkrat v letu 2001. V »novi« 
sestavi se je upravni odbor v letu 2001 sestal osemkrat. 

Skupaj je tako v letu 2001 upravni odbor na štirinajstih sejah 
odločal o vseh vprašanjih izvajanja pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ki so v njegovi pristojnosti. Obravnaval je tudi vsa 
gradiva, ki so bila kasneje predložena skupščini. V letu 2001 je 
tako med drugim predložil v obravnavo in sprejem predlog 
zaključnega računa Zavoda za leto 2000, predlog letnega poročila 
o poslovanju Zavoda 2000, predlog programa dejavnosti za leto 
2001, predloge finančnih načrtov za leta 2001, 2002 in 2003 ter 
proti koncu leta njihove spremembe in dopolnitve. 

V začetku leta je veliko pozornost namenil razrešitvi zapleta glede 
imenovanja novih članov skupščine, predstavnikov sindikatov. 
Po sklepu skupščine je vodil ponovni postopek javnega razpisa 
in pripravil predlog izbire za generalnega direktorja Zavoda. Tako 
je v mesecu aprilu skupščini soglasno predlagal imenovanje 
Janeza Prijatelja za generalnega direktorja Zavoda za novo 
štiriletno mandatno obdobje. 

V zvezi z zagotavljanjem prejemkov na podlagi pravice do dodatka 
za rekreacijo upokojencev je upravni odbor določil višino zneska 
dodatka za uživalce pokojnin v odvisnosti od zneska osnove za 
odmero dodatnih pravic. 

Sproti je spremljal gmotni položaj upokojencev ter na podlagi 
zakona v mesecu februarju in septembru odločal o uskladitvi 
pokojnin in drugih denarnih prejemkov. O slednji je odločal tudi na 
podlagi metodologije za uskladitev pokojnin, ki jo je na njegov 
predlog, sprejela skupščina Zavoda ter z njo soglašala Vlada 
Republike Slovenije. Kot vsako leto je upravni odbor preučil tudi 
poročilo o ravni pokojnin in drugih dajatev, ki jih izplačuje Zavod. 

Tudi v letu 2001 je precej pozornosti namenil problematiki 
plačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
s posebnim poudarkom na izterjavi. Zaradi tega je obravnaval 
poročilo o izterjavi prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, ki sta ga pripravila Davčne uprave Republike 
Slovenije in Zavod ter ugotovil, da se stanje, zaradi učinkovitejše 
in bolj sprotne odmere ter izterjave prispevkov s strani Davčne 
uprave, izboljšuje. 

V skladu s pristojnostmi Zavoda se je upravni odbor v letu 2001 
drugič zapored 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 2400 takšnih 
vlog. 

Sredi leta se je upravni odbor seznanil tudi z informacijo o izrednem 
dotoku, sprejetih ukrepih ter akciji preverjanja varstvenega 
dodatka, v mesecu oktobru pa z informacijo in poročilom o izvajanju 
obveznega zavarovanja po zakonu o PIZ, ter analizo izvajanja 
tega zakona. 

Z namenom pospeševanja možnosti za poklicno rehabilitacijo in 
zaposlovanje invalidov je tudi v letu 2001, v skladu s finančnim 
načrtom, odločal o sofinanciranju razvoja invalidskih podjetij in 
pregleda poročila, programe in sklepe o financiranju. 

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 2001, ob koncu leta pa tudi 
za leto 2002. 

V okviru svoje pristojnosti je na področju normativne dejavnosti 
sprejel obrazce po določilih pravilnika o organizaciji in načinu 
delovanja invalidskih komisij. 

Svet delavcev 

Tudi na delo sveta delavcev v letu je v veliki meri vplivalo dejstvo, 
da je bil v mesecu novembru konstituiran svet delavcev v novi 
sestavi. 

Svet delavcev je v letu 2001 v »stari« sestavi do 6.11.2001 odločal 
na eni redni in treh korespondenčnih sejah, od tega dne dalje pa 
v »novi« sestavi poleg konstitutivne seje še na eni redni seji v 
mesecu decembru. 

Tako je v skladu s svojimi pristojnostmi v letu 2001 odločal na 
šestih sejah. 

Skladno z zakonom in statutom je svet delavcev v upravni odbor 
izmed delavcev Zavoda imenoval enega člana. 

Zaradi poteka mandata je upravnemu odboru predlagal izvolitev 
članov disciplinske komisije in imenovanje komisije za varstvo 
pravic. 

Sprejel je spremembe in dopolnitve pravilnika o stanovanjski 
pomoči ter na novo določil cene za koriščenje počitniških objektov. 

Tudi v letu 2001 se je svet delavcev seznanjal z najpomembnejšimi 
dejavniki, ki vplivajo na položaj delavcev v Zavodu. 

VI. IZVAJANJE POKOJNINSKEGA IN 

INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA PO 

POSAMEZNIH PODROČJIH 

1. Splošne aktivnosti za izvajanje sistema 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

Po dobrem letu izvajanja zakona, ki je s 1.1.2000 uveljavil nov 
sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, je bilo že 
možno ugotavljati določene učinke, hkrati pa tudi nekatere 
pomanjkljivosti zakonskih določb. Zato lahko preteklo leto 
označimo kot obdobje temeljite analize nove ureditve 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, tako z vidika 
uresničevanja reformnih ciljev, kot tudi primernosti zakonskih 
določb za izvajanje ter priprave predloga potrebnih sprememb in 
dopolnitev zakona. 

V ta namen je Zavod na začetku preteklega leta resornemu 
ministrstvu (MDDSZ) posredoval izčrpno "Informacijo in poročilo 
o izvajanju obveznega zavarovanja po zakonu o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1)". V tem gradivu je prikazal 
že ugotovljive učinke izvajanja zakona, osvetlil problematiko 
izvajanja posameznih zakonskih določb, opozoril na 

poročevalec, št. 38 42 13. april2002 



pomanjkljivosti in težave v praksi ter predlagal konkretne 
spremembe in dopolnitve posameznih členov zakona oziroma 
nakazal možne rešitve. 

Analiza izvajanja zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, ki jo je na osnovi poročila Zavoda pripravilo MDDSZ 
in je bila s strani Vlade RS posredovana v obravnavo Državnemu 
zboru R Slovenije, je bila na Državnem zboru ocenjena kot 
primerna podlaga za pripravo celovitega predloga sprememb in 
dopolnitev zakona. 

Zavod je s pripombami, predlogi in stališči sodeloval z resornim 
ministrstvom tudi pri pripravi delovnega besedila ter kasneje 
predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1C). Na podlagi 
ocene, da predlagane spremembe niso sistemske narave, temveč 
bodo omogočale le lažje izvajanje zakona ter odpravile določene 
pomanjkljivosti ter nejasnosti, je bila novela zakona sprejeta na 
decembrski seji Državnega zbora R Slovenije po skrajšanem 
postopku in uveljavljena s 1.1.2002. 

Novela zakona v določenem delu spreminja krog zavarovancev 
obveznega zavarovanja ter opredeljuje pogoje, pod katerimi 
zavarovanje ni obvezno, odpravlja nedoslednosti in pomanjkljivosti 
glede pogojev za priznanje in odmere pravic ter spreminja in 
dopolnjuje sistem usklajevanja pokojnin. Nekatere spremembe in 
dopolnitve se nanašajo na zagotavljanje sredstev oziroma višino 
zavarovalnih osnov ter zavezance za plačevanje prispevkov, na 
postopke uveljavljanja in varstva pravic, na pridobitev, uživanje in 
izgubo pravic, organiziranost Zavoda ter na prehodne določbe. 
Posebej velja omeniti odlog pogoja predaje kmetije za pridobitev 
pravice do pokojnine na leto 2014, odlog uporabe določb o 
zmanjšanju pokojnin glede na dodatne dohodke na 1.1.2004 ter 
določb o prenehanju delovnega razmerja delovnim invalidom na 
uveljavitev zakona o usposabljanju in zaposlovanju invalidov 
oziroma najkasneje na 1.1.2004. Precejšen del sprememb oziroma 
novosti pa posega v ureditev prostovoljnega dodatnega 
pokojninskega zavarovanja. Zakonodajalec določenih predlogov 
Zavoda ni upošteval (npr. glede roka za vzpostavitev evidenc o 
vplačanih prispevkih po 448. členu zakona, glede nepremičnin- 
skega sklada, glede pristojnosti za odpise, odloge in obročno 
plačevanje prispevkov). 

Spremenjene razmere oziroma pogoji poslovanja po uveljavitvi 
novega zakona ter številne nove in zahtevne naloge pa so Zavodu 
v minulem letu narekovale sprejem posebnega srednjeročnega 
programskega akta - Razvojnega programa Zavoda 2002 - 2005. 
Ta akt je začrtal temeljne vizije, razvojne cilje in strategije, ki naj bi 
tudi v prihodnjih letih zagotavljali kvalitetno, učinkovito in humano 
opravljanje osnovne funkcije izvajanja obveznega zavarovanja 
in zagotavljanja materialne in socialne varnosti znatnemu delu 
prebivalstva Republike Slovenije. 

Globalno, temeljno razvojno vizijo Zavoda predstavlja poslovanje, 
ki bo v čim večji meri ustrezalo strankam, javnosti in zaposlenim. 
Poleg tega bo Zavod krepil ugled uspešne, finančno stabilne in 
evropsko primerljive institucije in si prizadeval, da postane 
pomemben del sistema moderne, informacijsko in elektronsko 
podprte javne uprave. Doseganje in vzdrževanje kakovosti 
poslovanja po mednarodnih standardih je tudi cilj postopka 
pridobivanja certifikata kakovosti poslovanja ISO 9001, ki se je 
nadaljeval v preteklem letu. 

Realizacija aktivnosti, zastavljenih v Razvojnem programu 
Zavoda, ki je v precejšnjem delu predvidena s strategijo 
projektnega dela, bo zagotavljala nemoteno izvajanje sistema 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kvalitetno in hitrejše 
reševanje zahtev za Uveljavljanje in varstvo pravic ter prijazno 
delo s strankami. Delo na številnih konkretnih projektih za izvedbo 
nalog, zlasti tistih, ki morajo biti po izrecnih določbah zakona 

realizirane s 1.1.2003, je bilo ob koncu koledarskega leta že 
zastavljeno. 

Ne glede na to, da je Zavod že doslej izvajal aktivnosti za 
modernizacijo poslovanja ter večje približevanje potrebam in 
zahtevam strank, pa se je proti koncu preteklega leta, tudi z 
lastnimi predlogi, vključil še v izvajanje programa Komisije Vlade 
RS za odpravljanje administrativnih ovir, z namenom zagotavljanja 
aktivnega medsebojnega sodelovanja in povezovanja različnih 
institucij za učinkovito, kvalitetno in prijazno delo s strankami. Pri 
tem znatno racionalizacijo postopkov predstavlja izvedba v letu 
2001 začetega projekta vzpostavitve on-line povezave Zavoda 
s Centralnim registrom prebivalstva, ki je bila vzpostavljena 
1.2.2002. Nadaljnje aktivnosti za dodatne poenostavitve 
pridobivanja podatkov, potrebnih za uveljavljanje posamezne 
pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, so potekale 
v dogovoru z Ministrstvom za notranje zadeve in Upravno enoto 
Ljubljana (oblikovanje skupnega obrazca o vrsti potrebnih 
podatkov za uveljavljanje posamezne pravice, za katere bo 
Upravno enoto neposredno zaprosil Zavod sam). Za realizacijo 
nekaterih dodatnih predlogov za odpravo administrativnih ovir pa 
bo potrebna povezava informacijskih sistemov različnih institucij 
oziroma tudi sprememba določenih predpisov. 

Zavod je v preteklem letu posebno pozornost posvečal učinkoviti 
informativni dejavnosti za stranke, tudi preko spletnih strani, 
teleteksta in informativnih zloženk, ki podrobno pojasnjujejo pogoje 
za pridobitev in uživanje pravice do vseh vrst pokojnin in nekaterih 
drugih pravic, veljavnih v posameznem koledarskem letu in 
omogočajo izračun pogojev na internetni spletni strani. 

Precejšnja pozornost je bila namenjena tudi aktivnostim za 
pravočasen začetek izvajanja določb 183. in 184. člena zakona, 
ki se nanašajo na zniževanje pokojnin glede na dodatne dohodke 
upokojenca, (v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in 
socialne zadeve, Ministrstvom za finance ter DURS-om). 
Omenjeni zakonski določbi sta nedorečeni oziroma sporni, tako 
z vsebinskega vidika, kot tudi s stališča možnosti izvajanja, na 
kar opozarja cela vrsta pobud za oceno ustavnosti na Ustavnem 
sodišču R Slovenije in nedavno sprejeta novela zakona, ki je 
njuno izvajanje odložila na 1.1.2004. 

Nejasnosti glede načina izvajanja določbe 4. alinee 189. člena 
zakona, torej priznavanja zavarovalne dobe za čas poklicnega 
opravljanja verske službe na območju R Slovenije v obdobju pred 
1.1.1983, so bile razrešene s predstavniki Ministrstva za delo, 
družino in socialne zadeve, Ordinariata Nadškofije Ljubljana ter 
Urada za verske skupnosti. 

V zvezi z zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja so bili v 
preteklem koledarskem letu pripravljeni predlogi potrebnih 
sprememb in dopolnitev tega zakona. 

Zavod je v letu 2001 sprejel tudi vse potrebne splošne akte za 
izvajanje zavarovanja, tako sklepe o usklajevanju pokojnin, o 
najvišji pokojninski osnovi, o najnižji pokojninski osnovi in osnovi 
za odmero dodatnih pravic, o znesku državne pokojnine, o 
zneskih dodatka za pomoč in postrežbo, o zneskih invalidnin za 
telesno okvaro, o znesku starostne pokojnine kmetov, o 
usklajevanju preživnin po zakonu o preživninskem varstvu 
kmetov, o valorizaciji zneska premoženja iz 3. odstavka 133. 
člena ZPIZ-1, sklep o pogojih za pridobitev in uživanje pravice do 
varstvenega dodatka v letu 2001, sklepa o višini povprečne 
pokojnine v letu 2000 in 2001 in sklep o določitvi meril in kriterijev 
za obliko in višino dodatka za rekreacijo v letu 2001. Prav tako pa 
so se pripravljale še nadaljnje tehnične rešitve, delovni postopki 
in ustrezna računalniška programska podpora, zlasti za 
priznavanje nove pravice do dela vdovske pokojnine in izvajanje 
nekaterih drugih zakonskih določb. 
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Z resornim ministrstvom je potekalo sodelovanje pri pripravi 
osnutka oziroma predloga Odredbe o valorizacijskih količnikih 
za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven 
plač in pokojnin iz leta 2000 ter Pravilnika o premoženju, ki se 
upošteva pri ugotavljanju upravičenosti do varstvenega dodatka, 
katerega sprejem v mesecu aprilu lanskega leta je omogočil 
začetek reševanja zahtev za priznanje pravice do varstvenega 
dodatka, vloženih v letu 2001 ter dela novih zahtev za priznanje 
pravice do državne pokojnine. Ustrezne pripombe je Zavod 
posredoval tudi v zvezi s predlogom odredbe o določitvi najnižjega 
katastrskega oziroma drugega dohodka na kmetiji, ki je podlaga 
za vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
ter osnutkom Pravilnika o seznamu poklicnih bolezni. Nekateri v 
ZPIZ-1 predvideni podzakonski akti še niso bili izdani oziroma so 
še v pripravi. 

V zvezi z izvajanjem Zakona o vojnih veteranih so se z resornim 
ministrstvom razreševala vprašanja glede priznanja statusa 
vojnega veterana osebam, ki so bile pred 15.5.1945 mlajše od 15 
let ter glede štetja pokojninske dobe tem osebam. 

Zavod je Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve 
posredoval pripombe, predloge in stališča v postopku sprejemanja 
novele zakona o socialnem varstvu, sodelovanje pa se je še 
okrepilo pred začetkom odložene uporabe določb novele, to je 
pred 1.9.2001, zaradi priprave usklajenih navodil ministrstva 
Centrom za socialno delo ter Zavoda Območnim enotam glede 
vrstnega reda ter načina uveljavljanja pravice do državne pokojnine 
oziroma denarne socialne pomoči. Zavod je s pripombami in mnenji 
z resornim ministrstvom sodeloval tudi ob sprejemanju zakona o 
starševstvu in družinskih prejemkih. 

Ministrstvu za zunanje zadeve in vodji slovenske delegacije za 
pogajanja so bila pripravljena določena stališča in mnenja v zvezi 
s predlogom pogodbe o sukcesiji nekdanje SFRJ. Zavod je skupna 
odprta vprašanja Izvajanja zavarovanja razreševal tudi v 
sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
ter Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje. 

Kljub velikemu številu obdelanih obrazcev, je treba opozoriti na 
težave pri delu matične evidence zavarovancev, ki jih povzročajo 
dajalci podatkov, saj podatkov pogosto ne sporočajo ali jih ne 
sporočajo v predpisanem roku, kar ima za posledico nepopolnost 
evidentiranih podatkov. V letu 2001 so območne enote izvedle 
posebno akcijo zbiranja manjkajočih podatkov od nediscipliniranih 
dajalcev podatkov in sprejele ukrepe za ravnanje v prihodnje. 
Izvedene aktivnosti so prinesle dobre rezultate, saj se je večina 
dajalcev ustrezno odzvala in podatke posredovala. 

V letu 2001 je bila narejena kontrola podatkov o obdobju 
zavarovanja in o prejeti plači za 786.000 zavarovancev za leto 

2. Matična evidenca zavarovancev 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v sedmem 
poglavju določa, da je nosilec informacijske službe za področje 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja Zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje in opredeljuje podatke in druga dejstva, 
ki vplivajo na pridobitev in odmero pravic ter se upoštevajo pri 
uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Podatki se v matično evidenco zavarovancev vnesejo na podlagi 
prijav, ki jih vložijo 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 prijavno - 
odjavno službo za Zavod opravlja Zavod za zdravstveno 
zavarovanje. 

Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki je bil sprejet v letu 
2000, je prinesel novosti, ki so posledica uskladitve z Zakonom o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju in pomenijo tudi 
povečan obseg dela na novih področjih. Ob tekočem delu pri 
pridobivanju potrebnih podatkov, izračunov pokojninske dobe in 
opravljanju rednih revizij se je izredno povečalo število zahtevkov 
za individualne revizije in število zahtev za pojasnila glede vključitve 
v zavarovanje novih kategorij zavarovancev ter pogojev, pod 
katerimi zavarovanje ni obvezno. 

V letu 2001 je bilo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
vključenih 812.799 zavarovancev, za katere so dajalci podatkov 
posredovali podatke na obrazcih matične evidence. 

V preteklem letu je bilo pregledanih in oddanih v računalniško 
obdelavo naslednje število obrazcev: 

2000 ali za obdobje pred tem. Opravljena je bila revizija 
posredovanih podatkov pri 11.955 dajalcih podatkov za 478.642 
zavarovancev ter individualna revizija za posameznega 
zavarovanca pri 5.999 dajalcih podatkov. Izdanih je bilo 150 odločb 
o ugotovitvah revizije, 810 odločb o lastnosti zavarovanca, 
narejenih je bilo 20.152 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 14.286 zavarovancev. Za 3.775"'zavarovancev so bili podatki 
o obdobju zavarovanja in prejeti plači posredovani nosilcem 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v državah nastalih 
na območju bivše SFRJ. Narejen je bil informativni izračun 

vrsta obrazca število zavarovancev 
M1 prijava v zavarovanje 207.049 
M2 odjava iz zavarovanja 201.930 
M3 prijava spremembe 36.811 
M4/M8 prijava prejemkov 1.734.870 
M5/M9 prijava nadomestil iz zdravstvenega 

zavarovanja 
1.094 

M6/M10 prijava nadomestil iz invalidskega 
zavarovanja 

2.340 

M7 prijava podatkov o dobi 2.066 
skupaj 2.186.160 
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pokojninske dobe za 10.300 zavarovancev. Izvedena je bila tudi 
uparitev osebne številke in EMŠO-ja za 1.410 zavarovancev. 
Posredovano je bilo 250 raznih pojasnil in dopisov o izvajanju 
predpisov s pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter 
matične evidence. 

Z revizijo podatkov ugotavlja matična evidenca, če so podatki 
sporočeni v skladu z veljavnimi predpisi o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju in dejanskim stanjem. Pri opravljanju 
revizije in kontroli sporočenih podatkov pri dajalcih podatkov je 
bilo ugotovljeno 7.505 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 ugotovljene tudi druge napake, na 
primer napake o obdobju, za katere so sporočeni podatki o prejeti 
plači, napake pri sporočanju podatkov o nadomestilih plače, pri 
samostojnih podjetnikih posameznikih pa zlasti neusklajen 
podatek o delovnem času na prijavi v zavarovanje in prijavi 
podatkov o obdobju zavarovanja. 

Pri uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja Zavod uporablja podatke matične evidence 
zavarovancev in uživalcev pravic, ki so osnova za ugotovitev 
pravice in odmero pokojnine. V primeru nepopolnosti oziroma 
nepravilnosti podatkov se ob nastanku zavarovalnega primera 
dopolnjujejo podatki o obdobju zavarovanja in prejemkih za 
posameznega upravičenca. V večini primerov je le za zadnje leto 
dela zavarovanca potrebno dopolniti podatke o dohodku, ki jih v 
tekočem letu za preteklo leto pošiljajo dajalci podatkov. 

V matični evidenci zavarovancev so zbrani podatki za potrebe 
upokojltvenega postopka v mejah objektivno primernega nivoja 
obsega za pretekla leta zavarovanja. Nekateri zavezanci pa kljub 
številnim urgencam Zavodu podatkov ne posredujejo v 
predpisanih rokih, zato so območne enote te dajalce po 
posredovanih urgencah prijavile sodniku za prekrške. Analiza 
vodenja upokojitvenih postopkov je pokazala, da je popolnost in 
uporabnost podatkov matične evidence zavarovancev v 
upokojitvenih postopkih 82,3 % ob tem, da je bilo v teh postopkih, 
z izjemo zadnjega leta dela zavarovancem potrebno dodati 14,1 
% vseh podatkov, spremeniti pa le 3,1 % podatkov. Ažurnost 
zbranih podatkov za zadnje leto dela zavarovancev 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 o plači, 
nadomestilu plače oziroma zavarovalnih osnovah za preteklo 
koledarsko leto. 

V postopku reševanja pritožb na odločbe prve stopnje o lastnosti 
zavarovanca in pritožb na odločbe o reviziji je bilo rešenih 12 
pritožb, poslanih 24 odgovorov na Delovno in socialno sodišče. 

Zavod je v letu 2001, nadaljeval postopek v zvezi z ugotavljanjem 
delovnih mest, na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem 
za zahtevke, ki so bili vloženi do 31.12.2000. Posebna strokovna 

komisija Zavoda za dejavnost avtoprevozništva je obravnavala 
272 zahtevkov za ugotovitev zavarovalne dobe s povečanjem 
za samostojne podjetnike posameznike in pri njih zaposlene 
delavce in 42 zahtevkov za delavce zaposlene pri pravnih osebah. 
Opravljenih je bilo 18 pregledov dokumentacije na sedežu pri 
fizični osebi - samostojnem podjetniku posamezniku oziroma 
pravni osebi. Pravnim in fizičnim osebam je bilo posredovano 366 
dopisov za dopolnitev zahtevka. Izdanih je bilo 18 sklepov o 
zavrženju zahtevkov za ugotovitev zavarovalne dobe, ki se šteje 
s povečanjem, ker so bili vloženi prepozno in 31 sklepov zaradi 
nepopolne vloge; rešenih je bilo 7 pritožb na odločbo I.stopnje ter 
podani 3 odgovori na Delovno in socialno sodišče. 

Strokovna komisija je izdala: 

188 zapisnikov o ugotovljeni dobi s povečanjem za 
samostojne podjetnike posameznike in 50 zapisnikov o 
ugotovljeni dobi s povečanjem za d.o.o., 12 sklepov o 
spremembi že izdanega zapisnika za samostojne podjetnike 
posameznike ter 10 sklepov o dopolnitvi seznama delavcev 
za samostojne podjetnike posameznike ter 5 sklepov o 
dopolnitvi seznama delavcev za d.o.o. 

- opravljenih je bilo 277 izračunov in ponovnih izračunov 
prispevka za nazaj za samostojne podjetnike posameznike 
in pri njih zaposlene delavce, ter 57 izračunov prispevka za 
nazaj za delavce zaposlene v d.o.o.; 

pravnim in fizičnim osebam so bila pisno posredovana tudi 
102 strokovna mnenja in pojasnila v zvezi z zavarovalno 
dobo s povečanjem, 

- opravljenih je bilo 159 izračunov skupne pokojninske dobe 
za samostojne podjetnike posameznike in pri njih zaposlene 
delavce, ter 22 izračunov dobe za delavce zaposlene pri 
d.o.o, 

- na 233 prejetih zahtevkov tujih zavodov za posredovanje 
podatkov o obdobju zavarovanja in plači na območju RS (razen 
Ljubljane), je bilo posredovano 70 potrdil o obdobju zavarovanja 
in plači, 163 zahtevkov je bilo zaradi dopolnitve podatkov 
odstopljeno pristojnim OE Zavoda v nadaljnje reševanje. 

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. Posledice 
uveljavitve novega pokojninskega zakona, sprejetega v letu 2000, 
so se v pravi širini pokazale šele v tem letu, saj je Zavod prejel in 
rešil rekordno število zahtevkov. Glede na zadnje desetletno 
obdobje sta bila tako dotok, kot število rešenih rešenih najvišja 
doslej, zelo visoko pa sta bila presežena tudi plan dela in realizacija 
iz preteklega leta. 
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Realizacija zahtevkov za uveljavljanje in varstvo pravic v letu 2001 je naslednja: 

VRSTA ZAHTEVKOV IN STORITEV Realizacija Plan % izpoln. indeks 
2001/2000 2000 2001 2001 plana 

Uveljavljanje pravic na I.stopnji 115.806 188.976 123.820 152,6 163,2 

Uveljavljanje pravic po medn.sporaz. 6.827 9.771 6.900 141,6 143,1 

Pritožbe 7.290 7.277 7.410 98,2 99,8 

SKUPAJ 129.923 206.024 138.130 149,1 158,6 

Zavod je tako v letu 2001 rešil 206.024 zahtevkov za uveljavljanje 
in varstvo pravic, kar pomeni, da je: 

- za 49,1 % presegel plan dela in 
rešil za 58,6 % več zahtevkov kot v letu 2000. 

Skupaj z drugimi zahtevki in storitvami, ki jih Zavod opravi na 
željo stranke in akcijo preverjanja varstvenega dodatka, pa je 
rešenih 298.567 zahtevkov oziroma kar 77 % več kot v letu 
2000. 

Dotok zahtevkov za reševanje je bil v letu 2001 izjemno visok in 
je presegel vsa pričakovanja. Največji dotok beležimo v prvih 

štirih mesecih leta, maksimum v mesecu marcu. Vloženih je bilo 
310.278 vseh zahtevkov, kar je za 69,4% več kot leta 2000. Tako 
visok dotok so povzročili zahtevki, ki so bili uvedeni z novim 
pokojninskim zakonom in sicer zahtevki za državno pokojnino, 
zahtevki za priznanje zavarovalne dobe staršem iz naslova skrbi 
za otroka v prvem letu starosti, delež vdovske pokojnine ter 
ponovna odmera starostne (invalidske) pokojnine, kar. 15 % vsega 
dotoka pa predstavlja število preverjanj upravičenosti do 
nadaljnjega uživanja pravice do varstvenega dodatka. 

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 

2000 2001 2001 plana 2001/2000 
1.POKOJNINE 
starostna in predčasna-prvi 14.993 16.228 15.400 105,4 108,2 
starostna in predčasna-pon. 10.796 25.666 9.000 285,2 237,7 
iz SZK 74 77 70 110,0 104,1 
Skupaj 25.863 41.971 24.470 171,5 162,3 
invalidska-prvi 10.416 9.744 10.600 91,9 93,5 
invalidska-ponovni 2.908 5.485 3.000 182,8 188,6 
Skupaj 13.324 15.229 13.600 112,0 114,3 
družinska in vdovska po zav,- prvi 1.631 2.073 2.900 71,5 127,1 
družinska in vdovska po upok,- prvi 5.016 10.368 6.900 150,3 206,7 
družinska in vdovska - ponovni 3.993 4.643 3.700 125,5 116,3 
Skupaj 10.640 17.084 13.500 126,5 160,6 

državna pokojnina 1.124 12.894 2.500 515,8 1.147,2 
Skupaj pokojnine 50.951 87.178 54.070 161,2 171,1 
PRAVICE DEL. INVALIDOV 
prekvalifikacija in dokvalif. 89 67 90 74,4 75,3 
zaposlitev 11.987 11.878 12.200 97,4 99,1 
nadomestilo plače-SDČ 2.254 2.174 2.300 94,5 96,5 
nadomestilo plače-ostalo 10.193 9.987 10.500 95,1 98,0 
Skupaj 24.523 24.106 25.090 96,1 98,3 
POKOJNINSKA DOBA 
posebna doba 184 138 220 62,7 75,0 
zavarovalna doba 10.099 36.448 15.500 235,1 360,9 
posebna zav.doba(žrtve voj.nasilja} 3.083 2.819 1.800 156,6 91,4 
zavarovalna doba s povečanjem 124 107 100 107,0 86,3 
doba v SZK 413 466 390 119,5 112,8 
dokup let 2.206 2.145 1.900 112,9 97,2 
dokup let kmetijske dejavnosti 342 314 200 157,0 91,8 
dokup let-presežni delavci 117 118 50 236,0 100,9 
Skupaj 16.568 42.555 20.160 211,1 256,9 
OSTALE PRAVICE 
invalidnina 8.914 8.964 9.100 98,5 100,6 
dodatek za pomoč in postrežbo 8.863 8.767 8.900 98,5 98,9 
varstveni dodatek 5.987 17.406 6.500 267,8 290,7 
Skupaj 23.764 35.137 24.500 143,4 147,9 
SKUPAJ VSE 115.806 188.976 123.820 152,6 163,2 

Število rešenih zahtevkov za uveljavljanje pravic na I. stopnji 
kaže, da je bil letni plan rešenih zahtevkov presežen za 52,6%. 
Realizacija plana po posameznih vrstah zahtevkov je naslednja: 

pokojnine 161,2%, pravice delovnih invalidov 96,1%, pokojninska 
doba 211,1 % ter ostale pravice 143,4%. Rešenih je bilo za 63,2 
% več zahtevkov kot v letu 2000. 
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Razmerje med številom rešenih in številom planiranih zahtevkov 2000, ponazarja naslednji grafični prikaz: 
na I.stopnji v letu 2001 ter številom rešenih zahtevkov v letu 

□ realizacija 2001 ■ plan 2001 □ realizacija 2000 

Gibanje števila zahtevkov za uveljavljanje pravic na I. stopnji po letih je 
razvidno iz naslednje preglednice: 

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 
2001 18.435 194.841 213.276 188.976 24.300 

Število vloženih zahtevkov za uveljavljanje pravic na I. stopnji v 
letu 2001 znaša 194.841 in je za 56,8 % 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 zakonskih 
sprememb 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. 

Povečan dotok v letu 2000 se je ponovil tudi v letu 2001, vendar 
še v večji razsežnosti. Številčno so močno izstopali zahtevki za 
državno pokojnino in varstveni dodatek, izredno visoka pa sta 
dotoka zahtevkov za priznanje zavarovalne dobe iz naslova skrbi 
za otroka v njegovem prvem letu starosti, če v tem času eden od 
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staršev ni bi! zavarovan, ter zahtevkov za vdovsko pokojnino. 
Posledica slednjega se kaže tudi v povečanem številu zahtevkov 
za ponovno odmero pokojnine po upokojencu. Glede na dotok je 
visoko tudi število rešenih zahtev. 

Iz preglednice je razvidna značilnost, da se izjemno povečanje 
števila zahtevkov, ki ostajajo v reševanju konec leta, vedno pojavlja 
v letih ko se izvajajo pokojninske reforme. Število nerešenih 
zahtevkov ki so ostali v reševanju konec leta 2001, je kljub 56,8 
% višjemu dotoku, le za 32,2 % večje, kot na začetku leta in je 
rezultat dobre organizacije dela in uspešno izvedenih akcij tekom 
leta. 

V nadaljevanju so prikazane značilnosti gibanj po posameznih 
vrstah pravic v letu 2001. 

Uveljavljanje pokojnin 

V letu 2001 je bilo vloženih 92.270 zahtevkov, za pokojnine, kar 
pomeni 178,4 % realizacijo planiranega dotoka. V primerjavi z 
letom 2000 je dotok zahtevkov za uveljavljanje pravice do 
pokojnine višji kar za 69,4%, pri tem zlasti izstopa število 
zahtevkov za državno pokojnino ter zahtevki za ponovne odmere 
pokojnin. 

Pri rešenih zahtevkih je slika podobna, s tem da je plan dosežen 
161,2 %, v primerjavi z letom 2000 je bilo rešenih za 71,1% več 
zahtevkov. 

Uveljavljanje pravic delovnih invalidov 

Dotok zahtevkov za uveljavljanje pravic delovnih invalidov je v 
zadnjih letih dokaj konstanten. Število vloženih zahtevkov je za 

3% nižje od planiranega za leto 2000, v primerjavi s predhodnim 
letom je bilo vloženo 2,9% manj tovrstnih zahtevkov. 

Plan rešenih zahtevkov je za malenkost nižji od predvidenega in 
znaša 96,0%.V primerjavi z lanskim letom je rešenih za 1,7% 
manj zahtevkov. 

Uveljavljanje pokojninske dobe 

V letu 2001 je bilo pričakovati počasno umirjanje dotoka zahtevkov 
za pokojninsko dobo, a rekordno število vloženih zahtevkov 
41.183 nam kaže ravno nasprotno. Trend vlaganja zahtevkov za 
uveljavljanje zavarovalne dobe po 189. členu zakona o PIZ se je 
iz konca leta 2000 prenesel tudi v leto 2001. Vloženih je bilo kar 
35.237 zahtevkov. Izredno visok dotok je bil v prvih štirih mesecih 
leta, ko je bilo vložena dobra polovica teh zahtevkov. Realizacija 
rešenih zahtevkov za priznanje pokojninske dobe je zelo visoka 
in znaša 211,1% izpolnitve plana, v primerjavi z realizacijo v letu 
2000 pa je višja za 156,9 %. 

Ostale pravice 

Število vloženih zahtevkov za ostale pravice je poraslo in je za 
46,3 % višje kot v letu 2000, kar je predvsem posledica preverjanja 
pravice do prejemanja varstvenega dodatka in v primeru negativne 
odločbe največkrat ponovno vloženi zahtevki za varstveni 
dodatek. 

Plan rešenih zahtevkov je presežen za 43,4 %, v primerjavi z 
letom poprej je rešenih 47,9 % več tovrstnih zahtevkov. 

Uveljavljanje pravic na podlagi mednarodnih sporazumov 

VRSTA ZAHTEVKA Realizacija Plan % izpoln. indeks 
2001/2000 2000 2001 2001 plana 

POKOJNINE 
Starostna in predčasna - prvi 3.352 4.743 3.400 139,5 141,5 
starostna in predčasna - ponovni 491 848 500 169,6 172,7 
Skupaj 3.843 5.591 3.900 143,5 145,5 
invalidska - prvi 1.395 1.756 1.410 124,5 125,9 
invalidska - ponovni 129 172 150 114,7 133,3 
Skupaj 1.524 1.928 1.560 123,6 126,5 
družinska in vdovska po zav,- prvi 450 516 500 103,2 114,7 
družinska in vdovska po upok,- prvi 174 484 170 284,7 278,2 
dužinska - ponovni 73 92 70 131,4 126,0 
Skupaj 697 1.092 740 147,6 156,7 
Skupaj pokojnine 6.064 8.611 6.200 138,9 142,0 
OSTALE PRAVICE 
dodatek za pomoč in postrežbo 424 519 400 129,8 122,4 
varstveni dodatek 339 641 300 213,7 189,1 
Skupaj 763 1.160 700 165,7 152,0 
SKUPAJ VSE 6.827 9.771 6.900 141,6 143,1 
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Razmerje med številom rešenih in številom planiranih zahtevkov pravic po mednarodnih sporazumih ponazarja naslednji grafični 
v letu 2001 ter številom rešenih v letu 2000 v postopkih uveljavljanja prikaz: 

12,000 

10,000 

8,000 

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

□ realizacija 2001 ■ plan 2001 n realizacija 2000 

Dotok zahtevkov za uveljavljanje pravic po mednarodnih 
sporazumih je bil, le v majhnem porastu: vloženih je bilo 4,7 % več 
zahtevkov, kot v letu 2000. Trend naraščanja števila zahtevkov 
na podlagi mednarodnih sporazumov je pričakovati tudi v prihodnje 
saj se letno povečuje tudi število držav s katerimi je sklenjena 
konvencija o socialni varnosti. Plan rešenih zahtevkov je dosežen 

141,6 %. V primerjavi z letom 2000 je bilo rešenih 43,1 % več 
zahtevkov. 

Število nerešenih zahtevkov, ki so ob koncu leta ostali v reševanju, 
pa se je kljub znatno preseženi realizaciji, v primerjavi z letom 
2000 nekoliko povečalo. 
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Reševanje pritožb na odločbe I. stopnje 

VRSTA PRITOŽBE Realizacija Plan % izpoln. Indeks 
2000 2001 2001 plana 2001/2000 

POKOJNINE 
starostna in predčasna 455 533 500 106,6 117,1 
invalidska 156 186 150 124,0 119,2 
družinska in vdovska 208 138 250 55,2 66,3 
iz SZK 9 4 5 80,0 44,4 
državna 70 56 100 56,0 80,0 
Skupaj 898 917 1.005 91,2 102,1 
PRAVICE DELOVNIH INVALIDOV 
zaposlitev 3.784 3.866 3.775 102,4 102,2 
nadomestilo plače 328 274 330 83,0 83,5 
Skupaj 4.112 4.140 4.105 100,9 100,7 
POKOJNINSKA DOBA 
posebna doba 98 224 70 320,0 228,6 
zavarovalna doba 75 77 90 85,6 102,6 
doba v SZK 59 41 40 102,5 69,5 
dokup let 17 7 10 70,0 41,2 
Skupaj 249 349 210 166,2 140,2 
OSTALE PRAVICE 
varstveni dodatek 180 223 200 111,5 123,9 
invalidnina 730 679 700 97,0 93,0 
dodatek za pomoč in postrežbo 732 516 680 75,9 70,5 
Skupaj 1.642 1.418 1.580 89,7 86,3 
IMZ pritožbe 389 453 510 88,8 116,5 
SKUPAJ PRITOŽBE 7.290 7.277 7.410 98,2 99,8 
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Razmerje med številom rešenih in številom planiranih pritožb v letu 2001 ponazarja naslednji grafični prikaz: 

skupaj pokojnine pravice del. pokojninska ostale pravice 
zahtevki invalidov doba 

□ realizacija 2001 ■ plan 2001 □ realizacija 2000 

Število vloženih pritožb na odločbe I. stopnje znaša 7.650 in je za 
7,0% 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 izplačevanja dodatka za pomoč in 
postrežbo tistim zavarovancem, ki nimajo stalnega bivališča v R 
Sloveniji. 

Realizacija plana rešenih pritožb je nekoliko pod planom in znaša 
98,2%, na kar je v veliki meri vplivalo povečano delo na področju 
normativnega izvajanja zavarovanja. V primerjavi z letom 2000 je 
Zavod rešil skoraj enako število pritožb. Število nerešenih pritožb 
ob koncu leta je bilo za 13,1% nižje od stanja v začetku leta. 

Revizija 

Revizija je bila v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
uvedena kot posebno izredno pravno sredstvo, namenjeno 
nadzoru zakonitosti. Ponovno jo je uvedel Zakon o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju, kije začel veljati 1.4.1992. Tudi sedaj 
veljavni zakon je institut revizije ohranil in ga dopolnil v postopkih 
iz invalidskega zavarovanja, natančneje pa je uredil učinek revizije. 

Zavod je začel s postopnim izvajanjem revizije v manjšem obsegu 
leta 1993, v zadnjih letih pa se število opravljenih revizij postopoma 
veča. 
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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 

2001 142.853 29.661 20,8 28.016 94,5 1.645 

Iz preglednice izhaja, da je Zavod povečeval število opravljenih 
revizij od leta 1994 dalje. Tako je bila v letih 1997 in 1998 pregledana 
dobra četrtina, v letih 1999 in 2000 pa slaba tretjina vseh pozitivnih 
prvostopnih odločb Zavoda. 

V letu 2001 je bilo v reviziji pregledanih 29.661 odločb in 
izvedenskih mnenj invalidskih komisij prve stopnje, kar pomeni 
slaba četrtina vseh odločb o priznanju pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Število opravljenih revizij je v primerjavi 
s preteklim letom precej višje, skoraj za tretjino, kljub temu pa je 
odstotek vseh pregledanih odločb nižji. Navedeno je posledica 
dejstva, da se je v primerjavi s predhodnim letom, število odločb 
prve stopnje praktično podvojilo, kar dokazuje izredno situacijo v 
letu 2001. Tako veliko število pozitivnih odločb prve stopnje je 
posledica uveljavljanja zavarovalne dobe iz naslova starševstva 
in uveljavljanja pravice do državne pokojnine. 

V primerjavi s prejšnjimi leti je odstotek potrjenih odločb nekoliko 
višji, kar kaže na pravilnejše in enotnejše izvajanje veljavne 
zakonodaje. 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 spremembo, razveljavitev ali odpravo 
odločb so bili podobni kot v predhodnem letu, to je v prvem letu 
izvajanja veljavnega zakona, ki je uzakonil precej novosti. 
Pogostejši razlogi za izdajo revizijske odločbe so bili naslednji: 
upoštevanje zavarovalne dobe s povečanjem pri odmeri 
pokojnine, izračun denarnih nadomestil delovnih invalidov, odmera 
invalidske pokojnine zaradi napačno izračunane prištete dobe, 
priznanje pravice zavarovancem, ki so bili pretežno zavarovani 
za ožji obseg pravic, vrednotenje pokojninske dobe po veljavnem 
zakonu, napake pri uporabi prehodnih določb zakona, ki ureja 
način določanja odstotka za odmero pokojnine v prehodnem 
obdobju, prekrivanje obdobij zavarovanja pri uveljavljanju dobe iz 
naslova starševstva in opravljanja verske službe, upoštevanje 
sporazumov o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo 
in Republiko Hrvaško ter med Republiko Slovenijo in Republiko 
Makedonijo. 

Zavod bo kot enega izmed razvojnih ciljev v prihodnjih letih 
zasledoval tudi povečano število opravljenih revizij pozitivnih odločb 
prve stopnje, kar bo mogoče doseči zlasti z dodatnim 
zaposlovanjem. 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. 
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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. 

DRUGI ZAHTEVKI IN STORITVE Realizacija Plan % izpoln. indeks 
2001/2000 2000 2001 2001 plana 

preverjanje varstvenega dodatka 79 48.751 46.000 106,0 617,1 
predhodni variantni izračun 9.726 8.080 9.450 85,5 83,0 
izračun pok.dobe in ugotavlj.pog. 18.364 20.344 18.000 113,0 110,8 
potrdilo o telesni okvari 254 192 260 73,8 75,6 
posredovanje dokumentacije 894 607 700 86,7 67,9 
odmera pokojnine - poprava krivic 120 73 130 56,2 60,9 
odškodnina 23 11 10 110,0 47,8 
preplačila 1.250 3.573 1.890 189,0 285,8 
transfer pokojnin 87 190 100 190,0 218,3 
posredovanje za tujo pokojnino 4.965 6.012 5.000 120,2 121,0 
potrdilo o tuji delovni dobi 1.885 3.606 2.300 156,8 191,3 
pritožba na sodbo sodišča 50 47 35 134,3 94,0 
odgovor na tožbo, pritožbo 1.019 1.057 1.000 105,7 103,7 
SKUPAJ 38.716 92.543 84.875 109,0 239,0 

V letu 2000 uveljavljeni zakon predvideva obveznost preverjanja 
nadaljnje upravičenosti do prejemanja varstvenega dodatka vsako 
drugo leto. Tako je bilo v letu 2001 opravljenih 48.751 zahtevkov 
za preverjanje upravičenosti do prejemanja varstvenega dodatka. 
Plan realizacije ostalih zahtevkov in storitev je dosežen 109,0%, 
glede na lansko leto je rešenih za 139 % več zahtevkov. 

Trajanje postopkov za priznanje pravic 

Analize podatkov o trajanju postopkov za priznanje pravic na 
I.stopnji v letu 2001 kažejo, da izjemno visok dotok zahtevkov, 
zelo pozno znani uradni podatki (valorizacijski količniki za preračun 
plač in zavarovalnih osnov na raven plač in pokojnin za leto 2000 
- junij, valorizacija zneska premoženja iz 3.odst.133 čl. ZPIZ-1 - 
junij) in pozno sprejeti podzakonski akti (sklep o pogojih in uživanju 
pravice do VD v letu 2001 - marec, pravilnik o premoženju pri 
ugotavljanju prejemanja VD - april) podaljšujejo potrebni čas za 
rešitev zahtevka. 

V preteklem letu je bilo na območnih enotah Zavoda rešenih 
188.976 zahtevkov za uveljavljanje pravic na I.stopnji. V 
dvomesečnem roku je bilo rešenih 111.496 zahtevkov ali 59 % 

vseh rešenih zadev, kar je za 15,6 odstotnih tpčk manj kot v letu 
2000. Takšni rezultati so posledica predvsem izredno visokega 
števila vloženih zadev, zamude 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 52,6 %, invalidskih 
pokojninah 51,3%, družinskih 45,6%, pravicah delovnih invalidov 
71,3%, pokojninski dobi 57,9% ter ostalih zahtevkih 75,9 %. V 
podatkih za invalidske zadeve čas reševanja na invalidski komisiji 
ni upoštevan. Delež rešenih zahtevkov v dveh mesecih je pri 
vseh zadevah nižji. 

Povprečni čas reševanja zahtevkov za uveljavljanje pravic na I. 
stopnji se je, glede na vse novosti in visoko število zahtevkov, 
pričakovano podaljšal in znaša za vse zahtevke skupaj 73 dni. To 
je v primerjavi z letom 2000 za 27 dni več, vendar glede na 
navedeno, v izrednih razmerah tudi objektivno. Daljše čase 
trajanja postopkov beležimo pri večini zahtevkov in tako znaša 
pri starostnih in predčasnih 78 dni, družinskih in vdovskih 
pokojninah 86 dni, pri invalidskih pokojninah 86 dni, pri pravicah 
delovnih invalidov 55 dni, pokojninski dobi 69 dni ter ostalih pravicah 
53 dni. 
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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. 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 je za 
Vlado Republike Slovenije pripravil poročilo o izvajanju zakona, v 
katerem je bila 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 onemogoča zaključitev postopka v tako 
določenem roku, spremeni in posebej opredeli. 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 34.828 ocen na invalidskih 
komisijah I. stopnje v dvomesečnem roku rešenih 19.300 zadev, 
kar je 55,4% vseh ocen. 
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Računalniško podprto pisarniško poslovanje omogoča spremljanje arhiviranjem in zajema tudi vse čase postopkov, na katere Zavod 
povprečnega časa trajanja postopkov, ki je izračunan na temelju ne more vplivati, 
datumov vložitve zadev in datumov zaključitve zadev z 

Primerjave povprečnih časov trajanja postopkov reševanja za nekatere 
glavne vrste zadev v letih 2000 in 2001 

starostna potojnina invalidska potojnina družinska potojni na KID pravice potojninskadoba ostalo 

I 2000 O 2001 

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 2001 je bilo rešenih 9.771 zahtevkov za uveljavljanje pravic 
po mednarodnih sporazumih. Povprečni čas reševanja zahtevkov 
se je, predvsem zaradi izrednega dotoka, glede na lansko leto 
podaljšal za 4 dni in znaša 200 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 povprečno152 dni se je znižal na 
127 dni. 

4. Nakazovanje pokojnin in drugih dajatev 

Zavod je v letu 2001 opravil 6.554.667 posameznih nakazil in na 
ta način upravičencem izplačal skupno 7.707.498 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 pokojniri 142- 
krat pripravil kontno finančno obdelavo podatkov za redna 
mesečna in tedenska nakazila ter 219-krat dnevni kontni obračun 
izplačil 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 obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje 
ter obračun odtegnjenih obrokov glede na vrsto odtegljajev 
oziroma prepovedi. 

V zvezi z izvedbo uskladitve pokojnin in drugih denarnih dajatev, 
izplačilom dodatka za rekreacijo, izvedbo nakazila pokojnin v 
Makedonijo in obračunom nakazila pokojnin v države članice 
evropske monetarne unije, so bile v letu 2001 pravočasno 
izvedene naslednje aktivnosti: 

- v mesecu februarju so se pokojnine in druge denarne dajatve 
s 1.2.2001 uskladile za 5,4 % oziroma 4,8 %. Večina pokojnin 
se je glede na leto uveljavitve in izkazano pokojninsko dobo 
uskladila za 4,8 %, manjše število pokojnin pa za 5,4 %. V 
skladu s 4. odstavkom 409. člena zakona, se s 1.2.2001 niso 
uskladile pokojnine odmerjene od zneska najvišje pokojninske 
osnove; pokojnine, ki do tedaj niso bile odmerjene od zneska 
najvišje pokojninske osnove so se uskladile, vendar največ 
za toliko, da pokojnina ni presegla zneska pokojnine, 
odmerjene glede na dopolnjeno pokojninsko dobo od zneska 
najvišje pokojninske osnove; 
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v mesecu septembru so se pokojnine in druge denarne dajatve 
ne glede na leto uveljavitve ali izkazano pokojninsko dobo s 
1.9.2001 uskladile za enak odstotek, in sicer z izjemo pokojnin, 
odmerjenih od zneska najvišje pokojninske osnove, ki se 
začasno niso usklajevale. Slednje pokojnine so se s 1.9.2001 
na novo odmerile od zneska najvišje pokojninske osnove, 
veljavne od 1.9.2001; 

ob izplačilu pokojnin in drugih denarnih dajatev za mesec junij 
je bil uživalcem skupaj s pokojnino izplačan tudi dodatek za 
rekreacijo v enkratnem znesku; 

na podlagi sporazuma o socialni varnosti med Slovenijo in 
Makedonijo, ki je stopil v veljavo 1.aprila 2001, so bile 
pravočasno izvedene vse aktivnosti za izvedbo nakazil 
slovenskih pokojnin direktno upravičencem v Makedonijo; 

v zvezi z nakazili pokojnin uživalcem s prebivališčem v 
državah članicah evropske monetarne unije, so bile ob koncu 

leta 2001 pravočasno izvedene vse aktivnosti za nakazilo 
decembrskih pokojnin upravičencem v EURO denarni valuti; 

Tako kot v preteklih letih se je tudi v letu 2001 delež nakazil in 
izplačil preko poslovnih bank povečal, kar pomeni, da je Zavod 
tudi v tem letu uspel stroške poštnih storitev znižati. 

V letu 2001 je bilo upravičencem nakazanih na poslovne banke 
84,20 % vseh nakazil, po poštni dostavi pa 15,80 %. Glede na 
znesek nakazanih in izplačanih denarnih dajatev upravičencem, 
pa je odstotek v korist poslovnih bank veliko ugodnejši, saj znaša 
87,90 % vseh sredstev, po poštni dostavi pa le 12,10 %. Glede na 
predhodna leta, je tudi v letu 2001 podan trend upadanja nakazil 
po poštni dostavi. 

Razmerje nakazil preko poslovnih bank in preko poštne dostave 
za obdobje od leta 1996 prikazuje naslednji grafični prikaz: 

□ BANKA 

■ POŠTA 

 „  

_—__ ~r_-— 
.' ' 
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■ 
■ 

L.2000 L.2001 

82.06 

17.94 

Delež izplačanih sredstev preko poslovnih bank in preko poštne dostave za obdobje od leta 1996 prikazuje naslednji grafični prikaz: 

□ BANKA 

■ POŠTA 

L. 1996 

82.55 

17.45 

L.1997 

83.6 

16.4 

L1998 

84.98 

15.02 

L.1999 

86.07 

13.93 

L.2000 

87.1_ 

12.9 

L.2001 

87.9 

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 2000. Izdanih je bilo 488.495 potrdil, 
naknadno pa na zahtevo upravičencev še 1.708 dvojnikov potrdil 

ter 523 pojasnil v zvezi z obračunom in plačilom akontacije davka 
od pokojnin. 

V mesecu aprilu in oktobru so bili uživalci, ki pri Zavodu prejemajo 
dajatev in prebivajo v tujini (27 držav), v skladu s 4. odst.186. 
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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 14.021 obvestil, 
dodatno na zahtevo uživalcev pa še 145 obvestil. Odziv na zahtevo 
za posredovanje obvestil je bil 98,6 %. 

Plačilni promet z državama Zvezno Republiko Jugoslavijo ter 
Bosno in Hercegovino glede pokojninskih in invalidskih dajatev je 
ob koncu leta 2001 še vedno prekinjen. Tako kot pretekla leta, je 
Zavod tudi v letu 2001 uživalce iz navedenih držav obveščal, da 

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 pri 
Pošti Slovenije omejeno, oziroma je možno le v izjemnih primerih. 
Z navedeno aktivnostjo je Zavod tudi zniževal 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 
1996 prikazuje naslednji grafični prikaz: 

Iz grafičnega prikaza je razvidno, da je bilo v letih 1996 in 1997 na 
navedeni način izplačanih po 5.000 dajatev. Število izplačil se je v 
naslednjih letih zniževalo tako, da je bilo v letu 2001 preko 
posebnega naloga, izplačljivega na Pošti Slovenije realiziranih le 
še 1.395 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 2001: 

število mesečnih rednih nakazil denarnih dajatev v Sloveniji 6.247.963 

število tedenskih rednih nakazil denarnih dajatev v Sloveniji 105.638 

število mesečnih rednih nakazil na Hrvaško 89.877 

število mesečnih rednih in tedenskih nakazil na hrvaški Zavod 9.748 

število mesečnih rednih nakazil dodatkov k tuji pokojnini 22.720 

število mesečnih rednih nakazil akontacij po odloku 
Vlade R. Slovenije 

5.108 

število mesečnih rednih in tedenskih nakazil v tujino 73.623 

Skupno je bilo v letu 2001 opravljenih 6.554.667 posameznih 
nakazil. V letu 2001 je, v primerjavi z letom 2000 (6.379.882) 
število vseh nakazil večje za 2,7 %. Najvišji porast se beleži v 

številu tedenskih rednih nakazil denarnih dajatev v Sloveniji, in 
sicer za 26 %, za 10 % pa je večji tudi porast nakazil v Hrvaško. 
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Razmerje med številom mesečnih rednih nakazil denarnih dajatev naslednjim grafičnim prikazom: 
v Republiki Sloveniji v obdobju od 1996 do 2001 je prikazano z 

6,400,000 

6,200,000 

6,000,000 

5,800,000 

5,600,000 

5,400,000 

i□ Štev. nakazil 

L. 1996 

5,785,810 

L. 1997 

6,307,929 

L. 1998 

5,946,964 

L.1999 

6,024,450 

L.2000 

6,102,861 

L.2001 

6,247,963 

Iz prikazanega razmerja med številom rednih mesečnih nakazil 
denarnih dajatev v obdobju 1996-2001 izstopa podatek za leto 
1997, ko je bil le 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. Dinamika rasti števila rednih 
mesečnih nakazil do vključno leta 2000 znaša na letni ravni v 
povprečju 1,3%. V letu 2001 v primerjavi z letom 2000 pa beležimo 

višjo rast in sicer v višini 2,4%, predvsem zaradi višjega števila 
pokojnin uveljavljenih iz naslova državne in deleža vdovske 
pokojnine. 

Razmerje med številom posameznih vrst nakazil v letih 1997, 
1998, 1999, 2000 in 2001: 

(brez mesečnih rednih nakazil) 
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ted.nak. RS nak. Hrvaška nak. dodatki nak.akon. po 
odloku nak.tujina izp. nalog pri 

pošti 
izp.na Hrv. 

Zavod 
□ 1997 73409 69015 25094 6501 68729 4974 0 
■ 1998 70140 70651 24415 6196 67020 3715 0 
□ 1999 70931 71571 23991 5783 67416 2170 3137 
□ 2000 83368 77793 23641 5413 71088 1871 13077 
■ 2001 105638 89877 22720 5108 73623 1395 9748 

V postopku nakazovanja je bilo potrebno, za zagotovitev zgoraj 
navedenega števila nakazil oziroma izplačil v letu 2001, predvsem 
pravočasno in ažurno opraviti tako redna kot tudi izvedena 
opravila. Iz naslova rednih opravil je bilo obdelanih 354.980 zadev, 
iz naslova izvedenih oziroma spremljajočih opravil pa še dodatno 
43.101 zadev, skupaj 398.081 obdelanih zadev, kar pomeni porast 
obdelanih zadev v primerjavi z letom 2000 (387.208) za približno 
2,8 %. 

Za redna opravila je značilno, da sprememba v podatkovnih zbirkah 
nakazovanja pokojnin vpliva na nakazilo (pričetek nakazila, 
sprememba, ustavitev, prirast in odpad souživalcev pri družinski 
pokojnini ali steku družinske in vdovske pokojnine, obračun 
preplačila, sprememba naslova za nakazilo, obdelava prepovedi 
po Zakonu o izvršbi in zavarovanju ter Zakonu o davčnem 
postopku ipd.). 
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Večino izvedenih oziroma spremljajočih opravil v letu 2001 Zavod 
beleži v zvezi z popolnitvijo evidenc s podatki o uživalcih, npr. 
sprememba naslova, ki ne vpliva na način in višino nakazila, 
prepis podatkov iz Starih na nove izplačilne liste, izdelava 
specifikacije izplačila ter popolnitev podatkov v podatkovni 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 
29.582 zadev, v okviru izvedenih oziroma spremljajočih opravil 
pa 3.591 zadev, skupaj 33.176 zadev. Razmerje med rednimi in 

izvedenimi oziroma spremljajočimi opravili se je tudi v letu 2001 
povečalo v korist rednih opravil in sicer na 90 % (v letu 2000 
83,4%), kar je predvsem posledica racionalizacije delovnih 
postopkov in uvajanju nove informacijske strojne in programske 
opreme, nenazadnje pa tudi prirasta večjega števila novih 
uživalcev pokojnin. 

Grafični prikaz strukture obdelanih zadev glede na redna in 
izvedena oziroma spremljajoča opravila ter prikaz strukture 
obdelanih rednih zadev: 

□ 48,5%-bancna posojila ■ 10,5%-prva nakazila □ 13,5%-ponovna nakazila 

□ 13,5%-pošta-razno ■ 4%-vracila-specifikacija □ 10%-izredna opravila 

Iz navedenega grafičnega prikaza je razvidno, da je v letu 2001 
delež rednih opravil v odnosu na izvedena opravila, v primerjavi 
z letom 2000, višji za 6,6 %, in sicer znaša 90,0 %, medtem ko je 
bil v letu 2000 delež 83,4 %. Kot se je pričakovalo se je v strukturi 
delež obdelanih zadev iz naslova prvih nakazil zvišal iz 8 % na 
10,5 %, kakor tudi delež ponovnih nakazil (sprememba v višini 
pravice ali odpad oz. prirast družinskega člana pri družinski 
pokojnini) iz 11 % na 13,5 %. Razmerja ostalih postavk (bančna 
posojila, pošta-razno in vračila s specifikacijo) se v leto 2001 v 
primerjavi z letom 2000 niso bistveno spremenila. 

V zvezi z nakazili je Zavod v letu 2001 na zahtevo upravičencev 
oziroma državnih in drugih institucij posredoval tudi: 

67.629 telefonskih informacij, 
22.590 posredovanih informacij ob uradnih dnevih na šalterju, 
18.418 pisnih odgovorov, dopisov oz. pojasnil, 
17.978 izdanih potrdil o višini pokojninske dajatve, 
7.512 dopisov oz. obvestil v zvezi s preplačili. 

Skupno je Zavod tako pripravil 43.037 dopisov, obvestil oz. potrdil, 
kar pomeni, da je bilo v letu 2001 pripravljeno za 15 % več dopisov, 
pojasnil in potrdil kakor v letu 2000. Povprečno mesečno je bilo 
izdanih 3.580 tovrstnih dokumentov. Največji porast beležimo pri 
izdanih potrdilih o višini denarne dajatve, in sicer porast za 95% v 
primerjavi z letom 2000, največji upad pa v zvezi z dokumenti o 
preplačilih, in sicer upad za 29% v primerjavi z letom 2000. 

Poleg izvedenih nakazil je Zavod v letu 2001 od nakazanih 
pokojninskih in invalidskih dajatev odtegnil tudi 5.978.048 obrokov 
različnih vrst prepovedi oziroma odtegljajev, in sicer 4.064.337 
premij za prostovoljno zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju 
premija za PZZ), 111.652 premij iz naslova plačila občinskega in 
krajevnega samoprispevka ter 1.802.059 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 1996 do leta 2001: 

leto Premija PZZ Samoprispevek Prepovedi po ZIZ-U, 
davčnem postopku 

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 

2001 4.064.337 111.652 1.802.059 
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Za zagotovitev pravilnosti in ažurnosti pri navedenih vrstah 
odtegljajev je bilo posredovano še 26.698 telefonskih informacij in 
izdelano 18.638 dopisov oziroma obvestil ali potrditev 
administrativnih prepovedi. Število obdelanih sodnih in davčnih 
izvršb se je v letu 2001 povečalo za 8,8% v primerjavi s preteklim 
letom. Za malenkostno višji odstotek se je v primerjavi s preteklim 
letom povečalo tudi število telefonskih informacij in število izdelanih 
dopisov, obvestil in potrjevanja administrativnih prepovedi. 

5. Delo invalidskih komisij 

Invalidske komisije so z zakonom določeni izvedenski organi 
Zavoda, ki dajejo v postopkih za uveljavljanje pravic in v pritožbenih 

V letu 2001 je bilo od skupnega števila vseh pregledov 49,0% 
pregledov za oceno invalidnosti, 21,0% za oceno telesne okvare 
in 30,0% 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 so pri prvih pregledih ugotovile 2.310 novih 
invalidov I. kategorije, kar so 3 novi invalidi I. kategorije na 1000 
aktivnih zavarovancev. Pri ponovnih pregledih so v I. kategorijo 
invalidnosti na novo razvrstile 2.124 zavarovancev, kar so 3 
invalidi na 1000 aktivnih zavarovancev. Tako je v letu 2001 

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.) in za potrebe delovnega in socialnega sodišča. 

Invalidske komisije I. stopnje so v letu 2001 opravile 41.464 
pregledov, kar je za 1,7% več kot v letu 2000. 

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

Invalidske komisije so v letu 2001 ugotovile 7.523 novih invalidov 
I., II., in III. kategorije, kar pomeni 6 novih invalidov na 1000 aktivnih 
zavarovancev. V letu 2000 jih je bilo 7.537 ali 6 na 1000 aktivnih 
zavarovancev. 

dejansko novih invalidov I. kategorije 4.434 ali 6 na 1000 aktivnih 
zavarovancev (v letu 2000 je bilo 4.418 ali 6 novih invalidov I. 
kategorije na 1000 aktivnih zavarovancev). V letu 2001 je bilo 
ocenjenih 16 ali 0,4% več novih invalidov I. kategorije kot v letu 
2000. 

Leto 
Za oceno invalidnosti Za oceno 

telesne 
okvare 

Ostali 
pregledi 

Skupaj vsi 
pregledi 

Št.vseh 
pregledov na 
1000 akt. zav. 

prvi pregled ponovni pregled 

1992 10.313 6.920 6.076 6.773 29.412 37 
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 54 
1998 11.398 9.570 9.552 11.174 41.694 55 
1999 11.633 9.393 8.790 11.739 41.555 53 
2000 11.321 8.954 8.441 12.050 40.766 51 
2001 11.202 9.110 8.701 12.451 41.464 52 

Vrsta ocene invalidnosti Število % St. inv. na 1000 akt. 
zavarovancev 

I. kategorija 2.310 22,9 3 

II. kategorija 1.244 12,4 2 

III. kategorija 3.969 39,3 5 

nevar. za nast. inval. 79 0,8 0 

ni invalidnosti 2.485 24,6 0 

Skupaj 10.087 100 10 
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Grafični prikaz strukture podanih ocen invalidnosti: 

ni invalidnosti 
24.6% 

nevarnost za 
nastanek inv. 

0.8% 

I.kategorija 
22.9% 

.kategorija 
12.4% 

l.kategorija 
39.3% 

Najpogostejši vzrok invalidnosti vseh kategorij so bolezni, tem 
sledijo poškodbe izven dela, nato poškodbe pri delu, najmanj je 
poklicnih bolezni. V letu 2001 so bile bolezni vzrok invalidnosti v 
13.511 ali 90,4%, poškodbe izven dela v 860 primerih ali 5,7%, 
poškodbe pri delu v 515 primerih ali 3,4% in poklicne bolezni v 65 
primerih ali 0,4%. 

V letu 2001 je invalidska komisija II. stopnje obravnavala za oceno 
invalidnosti 3.919 primerov ali 77,4%, za oceno telesne okvare 
661 primerov ali 13,1%, ostalih zadev (neogibna potreba stalne 
pomoči in postrežbe drugega, nezmožnost za samostojno 
življenje in delo in drugo) je bilo 481 ali 9,5%. 

Invalidska komisija II. stopnje je v letu 2001 pri obravnavi 
pritožbenih zadev spremenila 880 ali 17,4% mnenj invalidske 
komisije I. stopnje. V letu 2000 je invalidska komisija II. stopnje 

Bolezni so vzrok neposredne nevarnosti za nastanek invalidnosti 
v 102 primerih ali 93,6%, poškodbe pri delu v 3 primerih ali 2,7%, 
poškodbe izven dela v 2 primerih ali 1,8% in poklicne bolezni v 2 
primerih ali 1,8%. 

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

spremenila 715 ali 14,5% mnenj invalidske komisije I. stopnje. 
Dejansko je invalidska komisija II. stopnje v letu 2001 spremenila 
165 mnenj več kot v letu 2000. 

Na zaprosilo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani je 
invalidska komisija II. stopnje obravnavala 139 zadev. Od teh jih 
je glede na mnenja, podana v teh zadevah v pritožbenem 
postopku, spremenila 41 ali 29,5%. Glavni razlogi za spremembo 
izvedenskih mnenj so predvsem nova dejstva na podlagi 

Leto Število mnenj Število osebnih 

pregledov 

% osebnih pregledov 

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 

2001 5.061 215 4.2 
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naknadno pridobljene medicinske dokumentacije ali osebnega 
pregleda zavarovanca na invalidski komisiji II. stopnje. 

V postopku revizije je invalidska komisija II. stopnje pregledala 
976 izvedenskih mnenj invalidskih komisij I. stopnje in v 384 ali 
39,3% primerih ugotovila, da izvedensko mnenje invalidske 
komisije I. stopnje ni dovolj prepričljivo. Zato ni potrdila mnenja 
invalidske komisije I. stopnje v 244 ali 25,0% primerih ugotovljene 
invalidnosti, v 96 ali 9,8% primerih ugotovljene telesne okvare ter 
v 44 ali 4,5% primerih ugotovljene potrebe po stalni pomoči in 
postrežbi drugega. 

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, 
neopravljen osebni pregled na invalidski komisiji I. stopnje, 
nezadostno obrazloženo izvedensko mnenje, 
preuranjeno mnenje, ko zdravljenje še ni zaključeno, 
pomanjkljiv oz. nestrokoven 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 in 
upoštevanje drugih nezdravstvenih, predvsem socialnih 
dejavnikov. 

Invalidska komisija II. stopnje je v letu 2001 obravnavala tudi 104 
pritožbe na odločbe, ki so bile izdane na podlagi izvedenskih 
mnenj v revizijskem postopku. Revizijsko mnenje je spremenila v 
20 primerih ali 19,2% invalidnosti in v 3 primerih ali 2,9% telesne 
okvare. 

Večina primerov pritožb na mnenje, podano v revizijskem 
postopku, je bila obravnavana z osebnim pregledom zavarovanca 
na invalidski komisiji II. stopnje in na podlagi predložene novejše 
medicinske dokumentacije. 

Delo invalidskih komisij poteka od oktobra 2000 na podlagi 
Pravilnika o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter 
drugih izvedenskih organov, ki je na novo opredelil organizacijo in 
način delovanja invalidskih komisij in pristojnosti izvedencev 
Zavoda. Še vedno pa sta v uporabi seznama telesnih okvar in 
poklicnih bolezni po samoupravnem sporazumu, ki nista več 
usklajena s stroko in vsako leto povečujeta razkorak med 
uporabnostjo izvedenskih mnenj in aktualnostjo družbenih 
sprememb in potreb. 

6. Sofinanciranje razvoja invalidskih podjetij v letu 
2001 

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 
invalidskih podjetij pri ustreznem zaposlovanju in usposabljanju 
invalidov. 

Podlaga za določanje zneskov sofinanciranja v letu 2001 so bila 
merila za sofinanciranje razvoja invalidskih podjetij, ki jih je sprejel 
Upravni odbor Zavoda leta 1995 in dopolnil leta 1996, 2000 in 
2001. Merila so tudi podlaga za nadzor pravilnosti porabe dodeljene 
denarne pomoči glede na predložene investicijske programe. 

Zavod je februarja 2001 objavil razpis za sofinanciranje razvoja 
invalidskih podjetij v letu 2001, na katerega je prispelo 103 
investicijskih programov. Komisija za ocenitev investicijskih 

programov jih je pregledala in ocenila na podlagi veljavnih meril. 
Od teh je 88 invalidskih podjetij izpolnjevalo razpisne pogoje. 

Upravni odbor Zavoda je na seji junija sprejel sklep o sofinanciranju 
razvojnih programov omenjenih 88 invalidskih podjetij v skupnem 
znesku 380.000.000,00 SIT, od tega 262.854.064,00 SIT za 
sofinanciranje investicij, 98.135.578,00 SIT za sofinanciranje novih 
zaposlitev in 19.010.358,00 SIT za rezervacije v primeru 
preseganja načrtovanih zaposlitev invalidov. 

Na podlagi tega sklepa je Zavod v 2001 s 87 invalidskimi podjetji 
in v novembru z 1 invalidskim podjetjem, podpisal pogodbo o 
sofinanciranju investicij v skupnem znesku 264.917.448,00 SIT, 
od junija do decembra 2001 pa je podpisal dodatke k pogodbam 
o sofinanciranju novih zaposlitev s 44 invalidskimi podjetji v 
skupnem znesku 62.087.179,00 SIT. 

Upravni odbor je sprejel tudi sklep, da bo preostanek odobrenega 
zneska za sofinanciranje razvoja, ki je posledica rezervacije in 
neuresničenja načrtovanih zaposlitev, po 30.11.2001 razdelil 
proporcionalno med tista invalidska podjetja, ki bodo z Zavodom 
sklenila pogodbe o sofinanciranju razvoja za leto 2001. Zavod je 
na podlagi omenjenega sklepa Upravnega odbora Zavoda letos 
razdelil znesek 48.800.000,00 SIT med invalidska podjetja 
proporcionalno v višini zneskov sklenjenih pogodb in dodatkov. 

Na ta način je Zavod v letu 2001 sofinanciral 3.668 delovnih mest 
za invalide, od tega 3.250 za ohranitev njihovih delovnih mest in 
418 za nove zaposlitve invalidov. 

Služba Zavoda je na podlagi sklepa upravnega odbora Zavoda 
pripravila tudi predlog novega sistema in metodologije razvoja 
invalidskih podjetij. 

7. Mednarodno sodelovanje 

Na področju mednarodnega sodelovanja se je nadaljevalo 
sodelovanje z resornim Ministrstvom za delo, družino in socialne 
zadeve pri pripravi osnutkov besedil sporazumov in oblikovanju 
pripomb, predlogov in mnenj za pogajanja s tujimi delegacijami. 
Predstavnik Zavoda je kot član Vladne delegacije neposredno 
sodeloval na pogajanjih pri sklepanju mednarodnih sporazumov 
s področja socialne varnosti. 

S Francijo je potekala redakcija besedila Konvencije o socialni 
varnosti in Splošnega dogovora o izvajanju konvencije in 
usklajevanje besedila na Ministrstvu za zunanje zadeve. Med 
organoma za zvezo obeh pogodbenic za pokojninsko področje 
so se nadaljevale aktivnosti v zvezi s pripravo ter usklajevanjem 
besedila dvojezičnih obrazcev, ki so potrebni za izvajanje 
Konvencije in Splošnega dogovora. 

Z Luksemburgom je na Ministrstvu za delo, družino in socialne 
zadeve v mesecu juniju potekal drugi krog pogajanj o sklenitvi 
konvencije, septembra pa je potekala redakcija na konvenciji z 
Luksemburgom in usklajevanje besedil na Ministrstvu za zunanje 
zadeve. 

Dokončno so bili oblikovani in usklajeni obrazci, ki se uporabljajo 
pri izvajanju sporazumov s Kanado, Ouebecom in Makedonijo. 
Izdelana so bila tudi potrebna navodila za uveljavljanje pravic po 
teh sporazumih. 

Z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve je Zavod 
sodeloval pri oblikovanju Sporazuma o socialni varnosti med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Avstralije, ter Dogovora o izvajanju 
navedenega sporazuma, ter v ta namen podal ustrezne pripombe 
in predloge. 
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Na ravni organov za zvezo je v Ljubljani potekalo srečanje s 
predstavniki Pokrajinskega zavoda za zavarovanje Spodnja 
Bavarska - Gornja Falska. Usklajena so bila stališča, povezana z 
vprašanji v zvezi z izvajanjem sporazuma, predstavljene novosti 
v pokojninski zakonodaji v obeh državah in sprejet dogovor za 
nadaljnje sodelovanje med Zavodoma. Dogovorjene so bile tudi 
dopolnitve oz. spremembe nekaterih dvojezičnih obrazcev. 

Zavod se je sestal tudi s hrvaškim organom za zvezo. 
Obravnavana so bila številna vprašanja v zvezi z izvajanjem 
sporazuma in o dvojezičnih obrazcih za izvajanje sporazuma. 

Z avstrijskim organom za zvezo so bila po pisni poti dokončno 
usklajena besedila sprememb in dopolnitev dvojezičnih obrazcev, 
ki se uporabljajo za izvajanje slovensko-avstrijskega sporazuma 
o socialnem zavarovanju. 

V zvezi s sukcesijo nekdanje SFRJ so bile pripravljene pripombe 
k osnutku sukcesijske pogodbe v zvezi s splošnimi določbami v 
l.delu in določbami, ki se nanašajo na obveznost izplačevanja 
pokojnin in tovrstne dvostranske dogovore med državami 
pogodbenicami. 

Delegacija Zavoda je obiskala madžarski pokojninski zavod, s 
katerim so bile izmenjane informacije o novostih na področju 
pokojninske zakonodaje. Vsaka stran je pojasnila svoj potek 
vključevanja v Evropsko unijo s posebnim poudarkom na 
prilagajanju in pripravah za izvajanje koordinacije sistema socialne 
varnosti, ki velja v Evropski uniji. 

V marcu leta 2001 je Zavod pričel z izvedbo projekta Phare Con- 
sensus III - "Institucionalna krepitev za izvajanje pravnega reda 
Skupnosti na področju prostega gibanja delavcev in koordinacije 
sistemov socialne varnosti v Evropski uniji". 

Za izvedbo projekta Phare Consensus III je bila imenovana tudi 
Nacionalna usmerjevalna skupina (NTF), katere član je tudi 
predstavnik Zavoda. 

V prvi polovici leta je potekalo intenzivno delo na pripravi aneksov 
k Uredbama 1408/71 in 574/72. Za pripravo aneksov je bila s 
strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve imenovana 
posebna skupina, katere član je tudi predstavnik Zavoda. Pomoč 
pri pripravi aneksov so nam nudili strokovnjaki iz Švedske (v 
okviru projekta Phare), organizirani pa so bili tudi sestanki s 
strokovnjaki iz Nemčije in Avstrije. 

Zavod je s svojim predstavnikom sodeloval na tehničnem sestanku 
s službo Administrativne komisije v Bruslju, kjer so bili obravnavani 
predlogi aneksov k Uredbi 1408/71. 

V okviru projekta Phare, Consensus III, podkomponente B1, ki 
zajema analizo slovenske nacionalne zakonodaje in dvostranskih 
sporazumov v primerjavi z uredbami ES o prostem gibanju 
delavcev in koordinaciji socialne varnosti je Zavod sodeloval s 
prof. dr. Heinzem-Dietrichom Steinmeyerjem, strokovnjakom za 
evropsko pravo z Univerze v Miinstru. Zavod je sodeloval tudi na 
več sestankih s Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, 
na katerih je bil pregledan Zakon o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju glede izvajanja Uredbe 1408/71. 

Zavod je organiziral predavanje g.Steinmeyerja o Uredbi 1408/71 
in delavnico s praktičnimi primeri in pregledom E-obrazcev. 

Zavod je sodeloval tudi v podkomponenti A3 (pomoč pri razvoju 
organiziranja uprave) projekta Consensus III. V ta namen sta bila 

na Zavodu organizirana dva sestanka, na katerih so bile 
predstavljene službe Zavoda, ki bodo zadolžene za izvajanje po 
Uredbi 1408/71 in tehnična opremljenost le-teh. 

Predstavnik Zavoda se je udeležil seminarja "Zdravstvena in 
socialna politika EU in sodbe Evropskega sodišča", kjer so švedski 
in nemški strokovnjaki predstavili Evropsko sodišče in 
najpomembnejše sodbe s področja socialne varnosti. 

Predstavniki Zavoda so se udeležili tudi študijskega potovanja v 
Stockholm, kjer so obiskali švedske institucije, ki so povezane z 
izvajanjem Uredbe 1408/71 in se seznanili s sistemom socialne 
varnosti na Švedskem. 

8. Projektno delo 

Razvojni program Zavoda 2002-2005 sprejet oktobra 2001 
vsebuje izmed strategij za realizacijo temeljnih vizij ter poslovnih 
in razvojnih ciljev Zavoda tudi strategijo projektnega dela in 
opredelitev glavnih izvedbenih projektov Zavoda. 

Zavod je v mesecu oktobru leta 2001 za uresničevanje navedene 
strategije takoj po sprejetju razvojnega programa izvedel aktivnosti 
oziroma pripravil podlage za učinkovito projektno vodenje. V skladu 
s sprejeto strategijo je bil izdelan Pravilnik o projektnem vodenju 
in izdelavi projektov v Zavodu v začetku meseca novembra 2001. 
Pravilnik vsebuje definiranje celokupne projektne organizacije v 
Zavodu, postopke in faze izdelave projektov ter učinkovit nadzor 
izdelave projektov. 

Iz omenjene strategije izhaja od leta 2002-2005 16 izvedbenih 
oziroma razvojnih projektov, že v letu 2001 pa so bili s sklepi o 
imenovanjih uprav projektov, vodij projektov, in članov projektnih 
skupin določeni naslednji projekti: 

Projekt uvedbe projektne organizacije, 
Projekt za prenovo in modernizacijo informacijskega sistema 
matične evidence, 
Projekt prenove, modernizacije in razvoja integriranega 
informacijskega sistema Zavoda, 
Projekt vzpostavitve evidenc o prispevkih po zakonu o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
Projekt za zagotovitev podatkov in drugih podlag za uvedbo 
diferenciranih prispevnih stopenj po 204. in 206. členu ZPIZ1, 
Projekt ugotavljanje invalidnosti ponovi definiciji invalidnosti 
po ZPIZ-1, 
Projekt o poslovanju Zavoda z dokumentarnim gradivom ter 
za definiranje delovnih postopkov v Zavodu in 
Projekt za vzpostavitev evidenc podatkov po 69. členu 
Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Druge projektne skupine so bile in bodo oblikovane v začetku 
leta 2002 in sicer: 

Projekt statističnih obdelav in raziskav Zavoda, 
Projekt za realizacijo zahtev iz 3. odstavka 139. člena Zakona 
o splošnem upravnem postopku, 
Projekt prenove arhiviranja podatkov in dokumentacije ter 
pospešen prenos na sodobne arhivske medije, 
Projekt boljšega informiranje strank in obveščanja javnosti, 
Projekt načrtovanja in razvoja kadrov, 
Projekt novega sistema varovanja osebnih podatkov, 
Projekt prenove nakazovanja pokojnin in 
Projekt management informacijski sistem. 
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Vseh 16 projektov je vključenih v celovit Strateški načrt projektov 
Zavoda, ki vsebuje seznam projektov, prioriteto njihove izdelave 
ter predvidene člane projektne organizacije posameznih projektov. 
Strateški načrt projektov Zavoda je odprt in nastaja dinamično s 
sprotnim vključevanjem novih projektov, ki se predlagajo zaradi 
obvladovanja oziroma prilagajanja dinamičnemu okolju Zavoda in 
zaradi uresničevanja temeljnih poslovnih in razvojnih ciljev Zavoda. 

Na podlagi sprejete novele Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju ter rezultatov projekta prenove, modernizacije in 
razvoja integriranega informacijskega sistema Zavoda, že nastaja 
nov seznam dodatnih kandidatnih projektov za vključitev v celovit 
strateški načrt projektov Zavoda, kar poudarja dinamično in stalno 
spreminjajočo se komponento v celokupni projektni organizaciji 
Zavoda. 

Vse aktivnosti na Projektih v izdelavi so se v letu 2001 odvijale po 
planu aktivnosti in v predvidenih rokih iz sklepov o imenovanjih.' 

9. Pravna dejavnost 

V pravni službi je bilo zaradi neplačanih prispevkov za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje v postopkih stečajev, prisilnih poravnav 
in likvidacij, ki se opravljajo nad dolžniki, v delu 1.166 zadev, od 
tega 797 iz prejšnjih let. V 388 primerih so bili postopki zaključeni 
in je bilo na podlagi sklepov sodišč plačanih za 204.633.104 SIT 
prispevkov in obresti. Izterjana sredstva se nakazujejo na račune 
pri davčni službi in Zavod dolžnike na to posebej opozarja. Pravna 
služba izterjuje neplačane prispevke pravnih oseb, izbrisanih iz 
sodnega registra brez likvidacije v 95 primerih. Sicer pa na 
področju izterjave prispevkov Zavod nima pristojnosti za vodenje 
postopkov. Davčna služba ugotavlja neurejenost zakonodaje za 
zastopanje s strani državnega pravobranilstva v postopkih 
izterjave prispevkov iz nepremičnega premoženja. 

Področje izterjave nastalih preplačil pokojninskih in invalidskih 
dajatev je precej obsežno. Poleg 2.634 zadev, prenešenih iz 
predhodnega leta, je služba prejela v delo 581 novih zadev in 
dokončno rešila 232 zadev, kar je pomenilo vračilo 39.210.174 
SIT (vključno z obrestmi in stroški). Zaradi slabše plačilne 
sposobnosti je tudi v primeru preplačil pogosteje potrebna 
dolgotrajna izterjava preko sodišča. Po novih zakonskih določbah 
o ugotavljanju in izterjavi preplačil pa je pravna služba prejela v 
izterjavo 708 odločb o ugotovljenem preplačilu. Zaključenih je bilo 
132 zadev, na Upravne enote je bilo v izvršbo odstopljenih 95 
odločb, nerešenih je ostalo skupno 576 zadev. 

Količinsko je precejšen obseg dela namenjen reševanju regresnih 
zahtevkov zaradi izplačevanja invalidskih in pokojninskih dajatev 
v primerih, 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. 
Obravnavanih je bilo 75 novih zadev, poleg 348 zadev iz preteklih 
let. Dokončno rešenih je bilo 80 zadev. V regresnih zadevah je 
Zavod prejel za 136.564.112 SIT plačil. Število primernih zadev 
ne narašča zaradi manjšega števila primernih spisov po podatkih 
o uveljavljanju pravic iz invalidskega zavarovanja. 

V teku je bilo tudi 21 pravdnih postopkov iz preteklih let, ki se 
vodijo glede lastninjenja stanovanj in stanovanjskih hiš. Od teh 
spisov je bilo zaključenih ali Nepremičninskemu skladu 
odstopljenih 8 zadev. V stanovanjskih zadevah glede stanovanj 

strokovne službe je potrebno zastopanje v 8 postopkih. , 

Sodelovanje pravne službe je bilo potrebno v 4 primerih v zadevah 
varstva pravic zaposlenih in v postopkih izbire novih delavcev 
pred Delovnim sodiščem in v 2 primerih disciplinskega postopka. 

Pravna služba zastopa Zavod pred Delovnim in socialnim 
sodiščem tudi v zadevah, ki se nanašajo na zmanjšanje osnov 
za plačilo prispevkov in na odpis prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. 

Pred istim sodiščem zastopa Zavod tudi v zadevah, ko se zahteva 
vračanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V 
največ primerih se zahteva vračilo prispevkov od delnic in 
obveznic, za katere velja stališče, da se ne vštevajo v pokojninsko 
osnovo. Od postopkov, ki so jih podjetja in tudi številni zavarovanci 
sprožili pred sodiščem, še ni noben pravnomočno zaključen, 
čeprav je vtem letu bilo izdanih več za Zavod ugodnih prvostopnih 
sodb. 

Pravna služba je pripravljala predloge pogodb v zvezi s 
poslovanjem službe Zavoda oziroma dajala mnenja o predloženih 
pogodbah. Vključena je bila tudi v postopke javnih naročil. 

10. 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 še vedno 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 enormnega dotoka zahtevkov in novih 
obveznosti Zavoda, ki so narekovale krepitev področja izvajanja 
zavarovanja, prispevkov in informacijskih tehnologij ter 
povečevanja obsega dela, ki se kaže skozi število upokojencev 
(492.485) ter rešenih zahtevkov (298.560), je bil v letu 2001 
prisoten trend večanja števila zaposlenih. V planu dela in kadrov 
za leto 2001 planiranih 740 delavcev je bilo ob koncu leta doseženo 
v celoti, povprečno pa je bilo zaposlenih 747 delavcev, oziroma 
22 več, kot v letu prej (indeks 103). 

Deloma zaradi začasno povečanega obsega dela, ki se bo po 
ocenah v naslednjih letih postopno umirjal in deloma zaradi 
nadomeščanja dalj časa odsotnih je bilo v delovnem razmerju za 
določen čas povprečno 4,4 % zaposlenih delavcev. Odsotnost z 
dela zaradi bolezni (4,88 %) je v primerjavi s preteklim letom 
(5,72 %) občutno nižja. Obseg nadurnega dela (2,1 %), je štirikrat 
večji od lanskega (0,54 %), kar pa je bilo nujno, da je bil Zavod 
lahko kos dotoku in ob tem presegel realizacijo rešenih zahtevkov 
v primerjavi s preteklim letom kar za 77 %. Fluktuacija je znašala 
5 %. 
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Povprečno število zaposlenih v letu 2001 po enotah v primerjavi s preteklimi 
leti kaže naslednja preglednica: 

Enota Povprečno število delavcev Indeks 
1992 1995 1998 1999 2000 2001 2001/00 

Celje 46 44 48 48 49 49 100,0 
Koper 24 27 25 26 26 26 100,0 
Kranj 35 32 31 32 32 33 103,1 
Ljubljana 86 74 77 80 88 91 103,4 
Maribor 56 52 58 61 60 65 108,3 
Murska Sobota 24 20 20 19 21 23 109,5 
Nova Gorica 21 17 20 19 19 20 105,3 
Novo mesto 24 21 22 24 26 28 107,7 
Ravne 26 27 28 28 29 30 103,4 
Skupaj OE 342 314 329 337 350 365 104,3 
Sektor za izvaj. 66 83 92 97 103 108 104,9 
Finančni sektor 32 28 29 28 29 31 106,9 
Sektor IT 152 150 147 150 152 153 100,7 
Spi.sekt.+vodstvo 102 69 74 72 71 69 97,2 
Sektor za PKO 19 19 19 20 21 105,0 
Skupaj centrala 352 349 361 366 375 382 101,9 
Skupaj zavod 694 663 690 703 725 747 103,0 

Izobrazbeno strukturo zaposlenih v odstotkih prikazuje naslednja 
preglednica: 

Stopnja dejanske 
strok, izobrazbe 

1985 1989 1993 1996 2000 2001 Indeks 
2001/96 

VII - univ. 
- visoka 

11,7 14,4 16,9 20,8 25,2 20,8 27,2 107,9 
6,4 

VI - višja 30,7 29,9 30,2 29,6 28,7 27,7 96,5 
V - srednja 
IV 
III 

20,0 
36,0 

20,6 
36,2 

23,0 
38,5 

23,9 
38,9 

25,5 
39,2 

25,4 
38,3 97,7 8,7 9,8 9,7 9,8 9,8 9,3 

7,3 5,8 5,8 5,1 3,9 3,6 
II, - nižja 
I 

19,2 
21,6 

17,7 
19,4 

13,8 
14,8 

10,9 
11,7 

6,4 
6,9 

6,2 
6,7 97,1 

2,4 1,7 1,0 0,8 0,5 0,5 
Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 
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Izobrazbena struktura zaposlenih po stopnjah 

izobrazbe v letu 2001 

Izobrazbena struktura zaposlenih se je v zadnjih letih občutno 
izboljšala, kar je posledica zaposlovanja mlajših delavcev z 
ustrezno strokovno izobrazbo, pridobitve izobrazbe zaposlenih 
s študijem ob delu in upokojitev starejših delavcev. V letu 2001 je 
imela dobra polovica vseh zaposlenih delavcev (54,9 %) 

VII. 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 

univerzitetno, visoko ali višjo izobrazbo. Poseben poudarek je 
dan stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju delavcev. 

Iz naslednjega grafikona je razvidno izboljševanje izobrazbene 
strukture v obdobju od 1985 dalje: 

računalniške tehnologije obvezno prisotna tudi v postopkih zbiranja 
in kontrole podatkov matične evidence, 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 zahtevanega in 
obsežnega poslovanja Zavoda ni več mogoče predstavljati brez 
sodobne informacijske tehnologije. 
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Informacijski sistem Zavoda temelji na sodobni računalniški 
tehnologiji, katerega infrastrukturo predstavlja računalniška 
strojna oprema skupaj s komunikacijsko opremo in sistemska 
ter aplikativna programska oprema. Poslovni postopki in podatki 
pa so sestavni del informacijskega sistema v vsebinskem smislu. 

Količina dela, število podatkov ter zakonodaja, ki ureja področje 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, so v zadnjih 
desetletjih postali tako obsežni in zapleteni, da bi bilo izvajanje le- 
tega brez pomoči informacijskih tehnologij praktično nemogoče. 

Tehnično osnovo za delovanje informacijskega sistema 
predstavljajo glavni strežnik s pomnilno kapaciteto 2 Gb (cca 2 

milijardi znakov), strežnik za oddaljeno informacijsko omrežje, 
22 strežnikov na različnih lokacijah v državi in 9 strežnikov na 
sedežu Zavoda. 

Podatkovne zbirke so shranjene na magnetnih pomnilnikih in imajo 
trenutno pomnilno zmogljivost 1,2 Tb (cca 1200 milijard znakov). 
Delovne postaje, ki se uprabljajo v Zavodu, so terminali ali osebni 
računalniki. Vsak strokovni delavec v Zavodu ima v direktni uporabi 
svojo delovno postajo. 

Trenutno stanje računalniške arhitekture Zavoda je prikazano na 
naslednji shemi: 

Računalniška strojna oprema je bila v letu 2001 dopolnjena na 
naslednjih segmentih: 

nadgrajeni so bili zunanji spominski moduli (diskovne enote), 
kar omogoča zanesljivo hranjenje podatkov (840 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 je bila dopolnjena z 
novim komunikacijskim izmenjevalcem, kar omogoča 
bistveno večjo odzivnost sistema, 
nameščenih je bilo 80 osebnih računalnikov in 8 lokalnih 
strežnikov (nove namestitve in zamenjave starih, iztrošenih), 
nameščenih je bilo 92 novih laserskih tiskalnikov (mrežni in 
samostojni) 
z uvajanjem on-line izpisovanja odločb in dokumentov na 
lokaciji uporabnika, ki se je v letu 2000 izkazalo za zelo 
učinkovit in s strani uporabnika dobro sprejet način dela, je 
zavod nadaljeval tudi v letu 2001. Aplikacije v katerih je 

vključen izpis dokumentov in ovojnic na laserskem tiskalniku 
so izdelane za uporabo na terminalski delovni postaji, katero 
uporablja večina strokovnih delavcev na področju priznavanja 
pravic. Uporaba le teh zahteva spremenjen način dela na 
področju priznavanja pravic in drugačno opremljenost 
delovnega mesta strokovnega delavca, predvsem z vidika 
izpisovanja dokumentov. Izhajajoč iz omenjenih potreb je bilo 
nameščenih dodatnih 78 zmogljivih, mrežnih, laserskih 
tiskalnikov. Z opremljanjem z mrežnimi laserskimi tiskalniki 
bo Zavod nadaljeval tudi v letu 2002. 
v letu 2001 je bilo v okviru novega sistema izpisovanja 
dokumentov (izpis na mrežnem laserskem tiskalniku, na 
lokaciji uporabnika) izpisanih preko 848.000 dokumentov 
(odločbe in ostala dokumentacija, ocena - 2 strani/dokument). 

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 
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oddaljenih lokacijah, hkrati pa tudi za del postopkov, ki se izvajajo 
preko osebnih računalnikov, samostojnih ali povezanih v lokalna 
računalniška omrežja in v glavno računalniško omrežje Zavoda. 

V letu 2001 so bile na področju informacijskih tehnologij opravljene 
naslednje temeljne naloge: 

izdelava programske opreme za potrebe upokojitvenega 
postopka glede na zahteve novega Zakona o PIZ, 
zagotavljanje nemotenega delovanja informacijskega sistema, 
dograjevanje in izboljšave ostoječe programske in strojne 
opreme. 

Vse v lanskem načrtu dela postavljene naloge so bile realizirane 
kvalitetno, z velikim angažiranjem in odgovornostjo delavcev 
oddelka IT. 

Poleg novega upokojitvenega postopka je bilo veliko dela 
vloženega tudi v realizacijo uporabniških zahtev, katere so 
izhajale iz zakonskih določil in iz pobud po racionalizaciji postopkov. 

V delovnih postopkih Zavoda (pisarniško poslovanje) se spremljajo 
vsi dogodki od vložitve zahtevka do arhiviranja odločbe o 
upokojitvi, z namenom takojšnje informacije upravičencu o stanju 
njegove zadeve. Podoben princip, vendar opremljen še s potrebno 
medicinsko informacijo, je uveden tudi za področje invalidizacije 
oziroma invalidskih postopkov. V pisarniškem poslovanju je bilo 
vključeno področje izvajanja mednarodnega zavarovanja, 
uvedena je bila evidenca knjižnega fonda z aplikacijo na osebnem 
računalniku. 

V letu 2001 so se nadaljevali aktivnosti na integraciji matičnih 
podatkov o osebah v IS Zavoda (zavarovanci, upokojenci, 
družinski člani, pooblaščene osebe ), začete v letu 1999. 
Pripravljen je segment, ki vsebuje podatke in postopke vodenja 
evidence naslovov, združene evidence podatkov o naslovu, ki 
bo skupna vsem poslovnim področjem Zavoda in bo tudi eden 
prvih in temeljnih segmentov podatkov v relacijski bazi podatkov, 
katere uvedba je načrtovana v letu 2002. 

V letu 2001 je s komisijo vlade RS za odpravo administrativnih 
ovir dobil večjo prioriteto projekt CRP, ki je bil, izhajajoč iz potreb 
in pobud Zavoda, načrtovan in pripravljaljen že bistveno pred 
samo odredbo vlade. Projekt se bo izvajal predvidoma še vse 
leto 2002, prva faza, vzpostavitev komunikacijske povezave in 
vpogled v CRP, pa je bila že zaključena v začetku februarja 2002. 

Na področju matične evidence zavarovancev je bila v letu 2001 
poleg dopolnjevanja in vzdrževanja podatkov matične evidence 
precejšnja skrb namenjena ureditvi podatkov in programske 
opreme registra zavezancev za prispevek. Na projektu prenove 
informacijskega sistema matične evidence je načrtovano bistveno 
povečanje aktivnosti predvsem na področju uvedbe novih 
informacijskih tehnologij. 

Na področju upokojitvenega postopka je bila uvedena dodatna 
programska oprema glede na zahteve ZPIZ-1. Izdelane so bile 
nove aplikacije za odmero dela vdovske pokojnine, preračun 
dela vdovske, izpis dokumentov za potrebe izvajanja 
mednarodnega zavarovanja, odmera invalidskih nadomestil ter 
aplikacije za začasne odločbe. Poleg izdelave programske opreme 
je bila potrebna tudi vzpostavitev dodatnih evidenc podatkov. 

Na področju nakazovanja pokojnin je bilo, poleg tekočega 
vzdrževanja aplikacij, vključevanja sprememb ter izvedb rednih 
in izrednih nakazil, nadaljevano delo z uvajanjem sprememb 
delovnih postopkov pri zagotavljanju zaščite podatkov pred 
neupravičenim dostopom. Dopolnitve programske opreme z vidika 

uporabniških zahtev pa so bile predvsem na področju obračuna 
davka, vključevanja novih dajatev, dopolnitve valorizacije pokojnin, 
izplačil preko blagajne, vključitev novih konvencij v nakazovanje 
dajatev. 

V skladu z rokovniki obdelav so bila izvedena redna in izredna 
nakazila dajatev, vključno z odtegljaji od pokojninskih dajatev. 
Izvedeno je bilo tudi vsakoletno obveščanje upokojencev glede 
dohodnine. 

Ponovno je potekala akcija pridobivanja matične številke občana 
in davčne številke prejemnikov denarnih dajatev iz PIZ. 

Področje stastistike, ki spremlja gibanja in napovedi na področju 
upokojevanja in pokojnin, ima na razpolago že vrsto let statistično 
informatiko, ki se dopolnjuje s spremembami zakonodaje in 
spremenjenimi zahtevki koristnikov informacijskega sistema 
Zavoda. Izračuni obvez Republike so bili izvedeni v skladu z 
zahtevanimi dopolnitvami zaradi sprememb zakonodaje. 

Na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja, za Kapitalski 
sklad namreč sektor IT izvaja računalniško obdelavo podatkov, 
pri tem gre za zavarovance, ki še niso bili prenešeni v nov sistem 
izvajanja dodatnega pokojninskega zavarovanja, so bile redno 
izvajane dnevne, tedenske in mesečne obdelave v zvezi z 
nastavitvami terjatev, knjiženjem vplačil in statistiko. 

V letu 2001 se je, poleg namestitve računalniške strojne opreme, 
nadaljevalo s prenovo operacijskega sistema VM/VSE, pripravo 
na uvedbo relacijske baze podatkov, protokola TCP/IP, enako 
velja za projekt mrežnega izpisovanja dokumentov. 

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 
300.000 vhodno-izhodnih operacij dnevno, povprečna 
obremenitev v letu 2001 je bila 282.000, minimalna obremenitev 
pa 209.000 vhodno-izhodnih operacij dnevno. 

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

V letu 2001 je bilo izvedeno računalniško ožičenje na lokacijah: 
OE Koper, OE Nova Gorica, OE Ravne na Koroškem/izpostava 
Velenje, OE Celje. 

Uvajanje pristopa do interneta je stalna naloga modernizacije 
informacijskega sistema Zavoda. Dostop do interneta ima trenutno 
61 delavcev zavoda. 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. 

13. april 2002 69 poročevalec, št. 38 



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 in tudi 
na področju odpravljanja napak. 

V letu 2001 je ažurno potekalo opremljanje organizacijskih enot z 
računalniško opremo. Pri uporabnikih na OE in centrali je bilo 
nameščenih 80 osebnih računalnikov in 92 laserskih tiskalnikov, 
pri tem gre za namestitev nove opreme in zamenjavo iztrošene. 

V računalniški operativi je delo potekalo v dveh izmenah. Občasno 
je bilo zaradi potreb dela potrebno organizirati tudi delo izven 
rednega delovnega časa (sobote in nedelje). 

Obdelanih je bilo 4.699 magnetnih trakov oziroma disket s podatki 
zunanjih dajalcev podatkov. 

Na računalniške medije je bilo prenešenih 1.243.436 stavkov, od 
tega 374.628 v lastni režiji, ostalo zunanji izvajalci in ZZZS, ki 
nam posreduje podatke M1, M2, M3 in REG.ZAV na magnetnih 
medijih. 

V procesu mikrofilmanja je bil tekoče obvladovan dotok obrazcev 
v snemanje. Snemali so se predvsem obrazci matične evidence 
in pasivna dokumentacija pokojninskih spisov. 

V letu 2001 je bilo posnetih 605 mikrofilmov s cca 3.500.000 
posnetimi dokumenti. Na filmih je bila opravljena kontrola. Za 
potrebe uporabnikov je bilo izdelano 5.987 izpisov z mikrofilmskimi 
posnetki ter izdanimi potrdili o delovni dobi. 

ter o poslovanju Zavoda in njegove službe. Uvodni del podaja 
nekatere temeljne značilnosti poslovanja v preteklem letu, v 
nadaljevanju pa primerjalno in analitično prikazuje dejanske 
podatke za posamezna področja dejavnosti. 

Podatki izkazov poslovanja kažejo, da je bil finančni rezultat Zavoda 
kljub objektivno pogojenim težavam zadovoljiv in še dokaj stabilen, 
tekoče poslovanje pa se je po dolgih letih končalo z rahlim 
presežkom. Takšen rezultat je bil dosežen ob sodelovanju Vlade 
Republike Slovenije, Ministrstva za finance ter Kapitalske družbe. 
Tako izvajanje temeljne dejavnosti Zavoda ter izplačevanje dajatev, 
v nobenem trenutku ni bilo ogroženo. 

Zavod je svoje delo v letu 2001 opravil uspešno, kar izhaja iz 
podrobnih podatkov o izvajanju nalog, ki jih Zavodu nalagajo zakon 
in drugi predpisi in kažejo na to, da je kljub oteženim finančnim 
razmeram in rekordnem številu vloženih zahtevkov, izvajanje po 
določbah zakona potekalo nemoteno, izplačevanje prejemkov, 
njihovo usklajevanje in uresničevanje drugih pravic upravičencem 
pa je Zavod izvajal sproti, ažurno in kvalitetno. Rešil je za 77% 
več zahtevkov kot leta 2000 in presegel plan dela za 33,9%. 

Upravni odbor je na 11. seji, dne 27.2.2002 v skladu s postopkom 
določenim v statutu, obravnaval osnutek letnega poročila o 
poslovanju Zavoda 2001, ga spremenil v predlog in posredoval 
skupščini Zavoda v obravnavo. 

Skupščina Zavoda je na 8. seji, dne 7.3.2002 letno poročilo o 
poslovanju Zavoda 2001 obravnavala in sprejela. 

VIII. ZAKLJUČEK 

Letno poročilo Zavoda za leto 2001 pregledno in podrobno 
prikazuje ter razčlenjuje vse pomembnejše statistične in druge Janez PRIJATELJ, l.r. Milan UTROŠA, l.r. 
kazalce o izvajanju pokojninskega in invalidskega zavarovanja Generalni direktor predsednik skupščine Zavoda 

poročevalec, št. 38 70 13. april 2002 



NAROČILNICA 

| Ime in priimek:   

i Naslov:  

i Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:  

I Davčna številka:  

i NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

| Datum:   

i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
1 ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Naročnina se obračunava mesečno, 
i  



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 50100-845-50204 - Naročniške zadeve: telefon (01 >47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko 
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost 
(Ur.I. RS, št. 89/98 in 4/99). 
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