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POVZETEK
Ustavnn podlaga za izdajo zakona je dana v 15. točki
prvega odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije. Po tej
določ bi republika z zakonom ureja sistem pokojninskega
in invalidskega zavarovanja.
Sedanji sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki velja od 1. 1. 1973 dalje, temelji na:
- zveznem zakonu o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. I. SFRJ, 35/72,
18/76, 58/76, 22/78 in 74/80),
- republiškem zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Ur. I. SRS, 19/77 in 30/78),
- statutu samoupravne interesne skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Ur. I. SRS, 18/78) in
drugih samoupravnih splošnih aktih skupnosti,
- družbenih dogovorih in samoupravnih sporazumih.
Sistem ki je veljal neposredno pred tem sistemom, je bil
enoten za vso SFRJ, urejen le z zvezno zakonodajo. Z
razvojem samoupravljanja in sprejemom nove ustave se je
pokazala potreba tudi za uskladitvijo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja z novim samoupravnim
in družbenoekonomskim položajem delavca v združenem
delu. Ob pristopu na uskladitev sistema z ustavo pa je
prevladalo spoznanje, da bo potrebno to nalogo opraviti v
dveh fazah. V prvi fazi le najnujnejše spremembe in dopolnitve, v drugi fazi pa korenite vsebinske uskladitve. Ta
druga faza je sedaj v teku v vsej SFRJ, sprejet je novi
zvezni zakon, delo na pripravi republiških zakonov pa
teče.
Uskladitev sistema z novo ustavo pa je vezana na uskladitev na toritoriju celotne SFRJ, torej na rešitve v zveznem
zakonu glede na ustavne določ be.
Največ polemike je bilo v zvezi s konkretizacijo kategorije minulega dela v pokojninskem sistemu. Ker je pokojninski sistem integralni del združenega dela, je prevladalo
stališč e, da mora biti ta kategorija razdelana in izpeljana v
delitvenem sistemu v organizacijah združenega dela in da
mora v danih pogojih še vedno ostati osebni dohodek kot
rezultat živega in minulega dela delavcev merilo prispevka
delavca, upoštevan tudi za oblikovanje položaja upokojenca.

Prvi temeljni razlog za sprejetje novega republiškega
zakona je tako uskladitev sistema z ustavo in zakonom o
združenem delu.
Drugi razlog je praksa izvajanja, ki opozarja na neustreznost nekaterih rešitev v republiškem zakonu.
Tretji razlog pa je celovita revizija sistema starostnega
zavarovanja kmetov v smeri graditve enotnega sistema
pokojninskega in invalidskega zavarovanja delavcev in
kmetov. Po skoraj 10 letnem izvajanju zakona o starostnem zavarovanju kmetov se je pokazala potreba korenitih
sprememb na tem področju. Gre za vključitev kmetov v
pokojninsko in invalidsko zavarovanje tako, da bi pravice,
izhajale iz dela in rezultatov dela ter da bi se solidarnost
razvijala glede na vsebino samoupravnih družbenoekonomskih odnosov.
Razlogi, ki narekujejo širšo revizijo sistema na tem področju, so naslednji:
- Sklep Skupščine SR Slovenije:
- Ustavna spornost temeljev sistema starostnega zavarovanja kmetov - Ob razveljavitvi določb 2. in 3. odstavka
17. čl. zakona o starostnem zavarovanju kmetov je ustavno
sodišče opozorilo Skupščino SR Slovenije tudi na druge
nepravilnosti v veljavnem sistemu:
- Uskladitev sistema starostnega zavarovanja kmetov z
ustavo in zakonom o združenem delu:
- Na neustreznost rešitev v sistemu starostnega zavarovanja kmetov že nekaj let opozarjajo tudi kmetje, združeni
V samoupravni interesni skupnosti starostnega zavarovanja kmetov z zahtevami po izpopolnitvi veljavnega sistema.
Pri oblikovanju novega republiškega zakona je treba
izhajati iz novega položaja delavcev v združenem delu ter
njihove pravice in dolžnosti, da si zagotavljajo svojo socialno varnost v okviru samoupravne interesne skupnosti
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zato ne
smemo na račun samoupravne regulative krepiti republiške regulative, nasprotno, moramo tudi v bodoče z zakonom urediti le tiste zadeve, ki morajo biti enotne v vsej
republiki. Kar zadeva povzemanje iz zveznega zakona pa
naj bi bil pristop enak kot doslej, da republiški zakon na bi
ponavljal določb zveznega zakona.
Temeljna načela in osnove sistema pokojninskega in
invalidskega zavarovanja so določ eni z zakonom o temelj-
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nih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Upoštevati je treba, da je graditev novega sistema pokojninskega in nva/idskega zavarovanja v pristojnosti federacije, republik in AP ter da je nesporno, da poleg
urejanja temeljnih pravic sodi v pristojnost federacije tudi
zagotovitev enotnih temeljev sistema pokojninskega in
invalidskega zavarovanja. V tem okviru republike in AP
gradijo sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
popolna in konkretna izgradnja pa jo v pristojnosti samoupravnih interesnih skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zato je novi zakon o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju lahko pripravljen le v mejah teh
pristojnosti. In le v teh okvirih je možno graditi tudi doslednejšo izpeljavo nač ela minulega dela.
V novem zveznem zakonu je opredeljeno načelo minulega dela. Družbenoekonomski odnosi oziroma dohodek
so podlaga pravici do pokojnine. Odnos temelji na dohodku, ki ga ustvarjajo delavci v združenem delu s svojim
živim in minulim delom in z minulim delom delavcev, ki so
že uveljavili pravico do pokojnine. Tako je pokojnina
oblika udeležbe upokojenega delavca v delitvi sprotnega
družbenega dohodka m s tem neodtujljiva materialna pravica, ki izvira iz minulega dela.
To pa je hkrati tudi podlaga, da se povečuje v skladu z
rastjo družbene produktivnosti dela. Zato je potrebno zagotoviti tudi usklajevanje pokojnin v skladu z rastjo družbene produktivnosti dela.
Viri sredstev, potrebni za zadovoljevanje potreb na področ ju pokojninskega in invalidskega zavarovanja so v
skladu s 163. členom Ustave SFRJ določ eni z zveznim
zakonom.
Sredstva za pokojninsko in invalidsko zavarovanje naj bi
se združevala tudi s posebnim prispevkom za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje kmetov, ki naj bi ga plačevali
tisti, ki posedujejo kmečko zemljo oziroma vsi tisti, ki na
kakršenkoli način pridobivajo dohodek iz kmetijstva, tudi
pol kmetje. To naj bi bil novi vir financiranja, ki se utemeljuje z nač elom minulega dela kmetov.
Poleg omenjenega vira pa se predlaga, naj bi zadržali
tudi obstoječi vir, t. j. prispevek, obračunan v zvezi s
prenosom kmetijskega zemljišča na nekmete. Namesto
sedanjega prispevka, določenega z zakonom o starostnem zavarovanju kmetov v višini trikratnega katastrskega
dohodka naj bi se pri prenosu plačal prispevek v večjem
znesku. Oba omenjena vira naj bi pokrila delni izpad
sredstev, ki jih v bodoč e ne bodo plač evali uživalci kmečkih pokojnin.
Nova zakonska ureditev prinaša bistveno spremembo v
krogu zavarovancev pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V bodoče naj bi bili v enotno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje vključ eni tudi kmetje, ki jim je
kmetijska dejavnost edini oziroma glavni poklic. Temeljno
vodilo za takšno rešitev je, naj bi se v bodoče ne širile
pravice iz starostnega zavarovanja na podlagi povečanih
solidarnostnih prispevkov združenega dela, temveč naj bi
si tudi kmetje, tako kot drugi delovni ljudje, zagotavljali
svojo socialno varnost za primer starosti, zmanjšanja ali
izgube delovne sposobnosti in smrti, na podlagi dela in
ustvarjenega dohodka.
Že po zveznem zakonu bodo obvezno zavoravni vsi
združeni kmetje, dana pa je možnost, da republike in AP
uveljavijo to zavarovanje tudi za druge kmete.
Zato predlagamo, da se obvezno zavarujejo vsi kmetje,
ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic, ne glede na dohodek, ki ga ustvarijo na kmetiji. Kot
osnova za plačilo prispevkov za to zavarovanje, je za
združene kmete praviloma predviden osebni dohodek, v
skladu s predpisi o davkih občanov, za nezdružene kmete
in tiste združene kjer se osebni dohodek ne bo ugotavljal
aH ne bo dal ugotoviti pa bo osnovo za zavarovanje določila skupnost. Pri tem je treba, upoštevajoč različno ekonomsko sposobnost teh ljudi, določiti zavarovalne osnove
v takem razponu, da bo prispevke zmogel tako ekonomsko šibek kot ekonomsko močan kmetijski proizvajalec po
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lastni presoji. Od individualne odločitve posameznega zavarovanca za višjo ali nižjo zavarovalno osnovo in S tem za
višji ali nižji prispevek skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja bo odvisen tudi obseg pravic - starostne, invalidske ali družinske pokojnine iz tega zavarovanja.
Ločiti pa je treba vprašanje tiste kategorije kmetov, ki so
danes že uživalci starostne pokojnine oziroma so zavarovanci starostnega zavarovanja, stari nad 60 let. Povsem
razumljivo je, da pridobljenih pravic ni mogoč e odpraviti.
Zato bo za uživalce starostne pokojnine potrebno v prehodnih določ bah zakona še naprej zagotoviti veljavnost sedanjega sistema - t. j., uživanje starostne pokojnine na
približno sedanji ravni.
Takšna koncepcija uveljavitve zavarovanja kmetov ne
pomeni večjega bremena za družbo kot celoto oziroma
združeno delo. Večje število zavarovancev, ki bodo šele ■
čez mnoga leta lahko uveljavili svoje pravice, bo že sedaj
zagotavljalo sredstva tako za sedanje uživalce kmečke
pokojnine kot za potencialne uživalce osebne pokojnine.
Poleg kroga zavarovancev, je odprto vprašanje obsega
pravic zavarovanih kmetov, vključ enih v enotno zavarovanje. Združeni kmetje naj bi imeli yse pravice iz tega zavarovanja, v skladu z zakonom, drugi pa le pravico do starostne, invalidske in družinske pokojnine.
Glede oseb, ki opravljajo samostojno poklicno dejavnost, je potrebno izenač iti te kategorije zavarovancev z
zavarovanci-delavci v pravici do varstvenega dodatka;
omogočiti dokup let pokojninske dobe na podlagi naknadnega plač ila prispevkov za čas pred uvedbo obveznega
zavarovanja oziroma pred vstopom v zavarovanje, to je
pred letom 1965.
Določiti je potrebno tudi obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vrhunskih športnikov-neprofesionalcev in dokupa let iz tega naslova po 15. 5. 1945.
Spremembe odnosov na področ ju invalidskega zavarovanja, s tem neurejenih razmerij v zvezi z uveljavljanjem in
uresničevanjem pravic delovnih invalidov, je možno doseč i, z razmejitvijo pristojnosti in obveznosti združenega
dela od pristojnosti skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter drugih pristojnih skupnosti ob temeljnem izhodišču, da se mora varstvo delovnih invalidov
izvajati predvsem tam, kjer invalidizacija nastaja, to je v
združenem delu.
Že rešitve, ki jih vsebuje nov zvezni zakon in rešitve, ki
naj bi jih prinesel republiški zakon, bi morale v večji meri
vzpodbuditi odgovornost združenega dela za uspešno
prevencijo invalidnosti.
Predlagamo, da bi ženske-delavke, ki se odloč ijo za
upokojitev glede na predlagane spremembe delovne zakonodaje, lahko uveljavile povišanje pokojnine za1% šele
po dopolnitvi pokojninske dobe tako kot moški-delavci, t.
j. po 40 letih.
Predlagamo uvedbo možnosti predčasne upokojitve. Do
konca leta 1973 je bil institut predčasne upokojitve uveljavljen v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot pravica zavarovanca z zveznim zakonom. Uveden
je bil v sistem leta 1965 kot izjema za omilitev strožjih
pogojev za pridobitev pravice do pokojnine.
V skladu s svojimi specifičnostmi so ga republika Srbija,
Hrvatska, Makedonija in obe AP uvedle, republika Slovenija, Črna gora ter Bosna in Hercegovina pa ne. Prav to pa
je povzroč alo v javnosti dosti polemike z obrazložitvami,
da gre za nenotne temeljne pravice.
Uvedba tega instituta sicer pomeni znižanje pokojnin in
s tem padec socialne varnosti, večje pritiske na varstveni
dodatek kot edini socialni korektiv v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja ali potrebo po večji
obremenitvi združenega dela in večji solidarnosti znotraj
sistema. Vendar so številne pripombe in predlogi, zlasti ob
sprejemanju zveznega zakona in pri pripravi republiškega
zakona apel za ponovno uvedbo predčasne pokojnine, z
obrazložitvami, da je pred upokojitvijo tista povojna generacija, ki je mnogo prispevala k osvoboditvi in obnovi
domovine ter je zaradi tega izčrpana, tudi zato, ker ni
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uživala bonitet višjega družbenega standarda, ki se je
gradil postopoma.
V poglavju o uživanju in izgubi pravic je treba urediti še
naslednja vprašanja:
- uživanje pravice do družinske pokojnine za čas služenja vojaškega roka v JLA glede na novi zakon o vojaški
obveznosti. Ta čas naj bi pravica do družinske pokojnine
mirovala in se družinska pokojnina ne bi izplač evala;
- izplač evanja pokojnine našim upokojencem, ki se po
dopolnitvi polne pokojninske dobe zaposlijo in pokojninsko zavarujejo pri tujem delodajalcu v tujini;
- z novim zveznim zakonom je določ eno izplačevanje
pokojninskih prejemkov za nazaj, vsem, ki se bodo upokojili po 1. 1. 1983, zato naj bi način izplač evanja pokojnin
uredila skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja s samoupravnim splošnim aktom;
- izenač iti izvenzakonsko skupnost z zakonsko, tako
kot je to opredeljeno v novi rodbinski zakonodaji;

1. Ustavna podlaga za izdajo zakona
Ustavna podlaga za izdajo zakona je dana v 15. točki prvega
odstavka 321. člena Ustave SR Slovenije. Po tej določbi republika z zakonom ureja sistem pokojninskega in invalidskega
zavarovanja.
II. Ocena stanja na področ ju, ki ga je treba
urediti z zakonom in razlogi, ki narekujejo
izdajo zakona
Sedanji sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
ki velja od 1. 1. 1973 dalje, temelji na:
- zveznem zakonu o temeljnih pravicah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 35/72, 18/76,
58/76, 22/78 in 74/80),
- republiškem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 19/77 in 30/78),
- statutu samoupravne interesne skupnosti pokojninskega
in invalidskega zavarovanja (Uradni list SRS, št. 18/78) in
drugih samoupravnih splošnih aktih skupnosti,
- družbenih dogovorih in samoupravnih sporazumih.
1. Zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja je bil sprejet meseca junija 1972 na podlagi
2. točke XXX. Ustavnega amandmaja, po kateri je bila federacija pristojna, da ureja temeljne pravice delovnih ljudi, da
zagotovi njihovo socialno varnost in solidarnost. Pomembna
novost je bila zožitev pravic in dolžnosti federacije, s tem tudi
njene zakonodajne pristojnosti ter prenos v pristojnost posameznih republik in AP ter samoupravne regulative vseh vprašanj sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Ustava SFRJ, sprejeta leta 1974, je v 3. točki, prvega odstavka
281. člena zadržala določbo o pristojnosti federacije, da ureja
temeljne pravice delovnih ljudi, da zagotovi njihovo socialno
varnost in solidarnost. Čeprav ni podrobnejše opredelila, katere so temeljne pravice iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, so bile z veljavnim zakonom kot temeljne pravice
določene tiste pravice, ki so po svojem pomenu bistvene za
zagotavljanje socialne varnosti in solidarnosti delovnih ljudi
ter za zagotavljanje enakega družbenoekonomskega položaja
delavcev v združenem delu. Te pravice so: pravica do starostne, invalidske in družinske pokojnine; pravica do poklicne
rehabilitacije in zaposlovanja delovnih invalidov z ustreznimi
denarnimi nadomestili in pravica do denarnega nadomestila
za telesno poškodbo. V zveznem zakonu je bil določen krog
obvezno zavarovanih oseb, za vso državo so bili določeni
enotni pogoji za pridobivanje pravice do pokojnine, pokojninske dobe, pokojninske osnove, usklajevanja pokojnin, uveljavljanja in uživanja pravic, pravice, ki jih imajo na podlagi
pokojninskega in invalidskega zavarovanja delavci - borci
NOV ter določena podlaga za financiranje pokojninskega in
invalidskega zavarovanja.
Na koncu leta 1980 je bilo v SFRJ 1.635.137 uživalcev
pokojnin, od tega je bilo 609.253 uživalcev starostne, 572.754
uživalcev invalidske in 453.130 uživalcev družinskih pokojnin.
priloga poroč e valca

- izvršiti prekvalifikacijo članstva in dela v kmečkih
delovnih zadrugah iz posebne v zavarovalno dobo v primerih, ko je bila oseba član kmečke delovne zadruge v
obdobju od 15. maja 1945 do 31. decembra 1959, če ji je
bilo delo v zadrugi edini aH glavni poklic;
- štetje služenja vojaškega roka v JLA po 15. 5. 1945
nad 24 mesecev v pokojninsko dobo.
I/ prehodnih in končnih določ bah je potrebno predvideti.
prenehanje veljavnosti zakona o starostnem zavarovanju
kmetov in zagotovitev nadaljnega uživanja kmečke pokojnine tistim, ki so do dneva uveljavitve zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pridobili pravico do starostne pokojnine, to je sedanjim uživalcem kmečkih pokojnin in v varianti tudi vsem tistim kmečkim zavarovancem starostnega zavarovanja kmetov, ki so stari nad 60 let.
Ker se glede pravic borcev NOV ne predvidevajo večje
spremembe glede na zatečeno stanje, ne bodo potrebna
dodatna sredstva iz republiškega prorač una.

V tem obdobju je bilo 6.368.818 aktivnih zavarovancev. V
preteklem petletnem obdobju 1976 do 1980 se je v primerjavi
z letom 1976 število zaposlenih povečalo za 14%, število
aktivnih zavarovancev za 12,6% in število uživalcev pokojnin
za 13,9%.
Delež celotnih odhodkov pokojninskega in invalidskega
zavarovanja v SFRJ v nacionalnem dohodku celotnega gospodarstva je znašal 8,42% (v nacionalnem dohodku družbenega sektorja 9,68%), v celotnem družbenem proizvodu
7,62% (v družbenem proizvodu družbenega sektorja 8,71%).
2. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je bil v
SR Sloveniji sprejet koncem leta 1972 in je bil doslej petkrat
noveliran, vendar uveljavljene spremembe in dopolnitve niso
posegale v tista vsebinska vprašanja, ki so predstavljala temelje sedanjega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Sedanji sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
ki se v republiki Sloveniji izvaja od 1. januarja 1973 dalje,
temelji na zakonodajni in samoupravni regulativi. Izoblikovan
in sprejet je bil že po sprejetju ustavnih dopolnil k zvezni in
republiški ustavi v letu 1972, upoštevajoč temeljne značilnosti
sprememb, da delovni ljudje, združeni v samoupravni interesni skupnosti, na samoupravnih osnovah urejajo tudi odnose
v pokojninskem in invalidskem zavarovanju in novi položaj
republik in AP, ki jim je bila dana večja vloga in pristojnost
glede zakonodajne regulative ob sočasni zožitvi pristojnosti
federacije. Z Ustavo SR Slovenije, sprejeto v letu 1974, je bilo
določeno, da republika z zakonom ureja sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Z republiškim zakonom je bil razširjen krog obveznih zavarovancev, določene korekcije osebnih dohodkov za vštevnost
v pokojninsko osnovo, predpisane nekatere obveznosti samoupravne organizacije skupnosti do delovriih invalidov,
uvedena pravica do varstvnega dodatka, urejeno uživanje in
izguba pravic, zagotovljena zajamčena pokojnina borcem na
višji ravni, urejeno priznanje pokojninske dobe za določene
kategorije zavarovancev, financiranje, postopek za uveljavljanje pravic ter povrnitev povzročene škode in dana temeljna
načela za organizacijo samoupravne interesne skupnosti.
Glede usklajevanja sistema pokojninskega in invalidskega
zavarovanja z novo ustavo ter novim družbenoekonomskim in
samoupravnim položajem delavca v združenem delu je bilo
sprejeto stališče, da se v prvi fazi, v roku, določenem z
ustavnim zakonom za izvedbo ustave, za republiški zakon do
konca junija 1977, izvedejo le najnujnejše spremembe in
dopolnitve, celovita reforma sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa naj se izvede v drugi fazi, ker sistema,
ki bi temeljil na novem družbenoekonomskem in samoupravnem položaju delavca v združenem delu, ne bi bilo mogoče
pripraviti in sprejeti z ustavnim zakonom za izvedbo ustave
določenem roku.
3. S statutom in drugimi samoupravnimi splošnimi akti
skupnosti so urejena tista vprašanja, ki niso ali so le načelno
urejena z zakonodajo in vprašanje samoupravne organizira-

nosti na tem področju. Tako so s samoupravno regulativo bili
predvsem določeni konkretnejši pogoji za uveljavljanje posameznih pravic, uveljavljanje nekatere dodatne pravice ter
kvantificirane pravice, določene z zakonodajo, zlasti temeljne
pravice.
4. Nekatera pomembnejša vprašanja pa so urejena tudi z
družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi. Na tem
področju je sklenjenih 6 družbenih dogovorov in 3 samoupravni sporazumi. Z družbenimi dogovori so urejeni seznam
telesnih okvar in poklicnih obolenj ter beneficirana zavarovalna doba.
V letu 1975 je bilo v SR Sloveniji povprečno 716.196 aktivnih
zavarovancev, v letu 1976 - 723.223, v letu 1977 - 748.377, v
letu 1978 - 775.983, v letu 1979 - 804.130 in v letu 1980 819.775. V teh letih je bilo upokojencev leta 1975- 198.545, od
tega starostnih 95.778, invalidskih 50.361, družinskih 52.406,
leta 1976 - 201.661, od tega 96.367 starostnih, 50.901 invalidskih.in 54.393 družinskih, leta 1977-205.547, od tega 97.924
starostnih, 51.769 invalidskih in 55.854 družinskih, leta 1978211.175, od tega 100.566 starostnih, 53.141 invalidskih in
57.4,68 družinskih, leta 1979 - 216.824, od tega 104.541 starostnih, 53.460 invalidskih in 58.823 družinskih in leta 1980224.185, od tega 108.239 starostnih, 55.213 invalidskih in
60.733 družinskih.
Povprečno število zavarovancev na enega upokojenca je
bilo leta 1975-3,6, leta 1976-3,5, leta 1977-3,6, leta 1978* 3,6, leta 1979 - 3,7 in leta 1980 - 3.6.
Delež celotnih odhodkov pokojninskega in invalidskega
zavarovanja v družbenem proizvodu SR Slovenije je v letu
1975 znašal 7,30%, leta 1976-7,81%, leta 1977-7,85%, leta
1978 - 7,81%, leta 1979 - 7,71% in leta 1980 - 7,44%.
Na področju starostnega zavarovanja kmetov je bilo število
aktivnih zavarovancev leta 1979 - 33.389 in leta 1980-30.578,
število zavezancev za prispevek za starostno zavarovanje
kmetov leta 1979 - 68.940 in leta 1980 - 66.902. Število
uživalcev kmečnih starostnih pokojnin je bilo leta 1979 42.505, leta 1980 - 42.041 in leta 1981 - 40.856. Delež odhodkov starostnega zavarovanja kmetov v družbenem proizvodu
SR Slovenije pa jeznašal leta 1978-0,26, leta 1979-0,27, leta
1980 - 0,30.
Sedanji sistem je bil torej uveljavljen še pred sprejetjem
Ustave SR Slovenije in zakona o združenem delu. Bistvo
sedanjega sistema v primerjavi s prejšnjim je v tem, da je
federacija uredila le temeljne pravice, republike oziroma AP
sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, vsa ostala
vprašanja pa so uredile samoupravne interesne skupnosti.
Sistem, ki je veljal neposredno pred tem sistemom, je bil
enoten za vso SFRJ, urejen le z zvezno zakonodajo. Ne glede
na ustavno opredeljeno delitev pristojnosti med federacijo,
republiko in samoupravno regulativo pa lahko ugotovimo, da
so dejansko tudi v sedanjem sistemu vsa bistvena vprašanja
in temeljne pravice urejene z zveznim zakonom in je ostalo le
malo zadev v ureditev republikam in samoupravni regulativi.
Veljavni sistem, gledano v celoti, je bil doslej že večkrat
noveliran (tako zvezna, republiška in samoupravna regulativa). Spremembe in dopolnitve je zlasti terjala praksa in novi
družbenoekonomski položaj delavca v združenem delu.
Ob pristopu za uskladitev sistema z ustavo je prevladovalo
spoznanje, da gre za zahtevno in dolgotrajno nalogo, ki jo bo
potrebno opraviti v dveh fazah. V prvi fazi le najnujnejše
spremembe in dopolnitve, v drugi fazi pa korenitejše vsebinske uskladitve. Ta druga faza je sedaj v teku v vsej SFRJ,
sprejet je zvezni zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, delo na pripravi republiških zakonov pa teče.
Uskladitev sistema z novo ustavo v republiškem merilu pa je
glede na ustavne določbe vezana na sprejete rešitve v zveznem zakonu. Ker je pokojninski sistem integralni del združenega dela, je prevladovalo stališče, da mora biti ta kategorija
razdelana in izpeljana v delitvenem sistemu v organizacijah
združenega dela in da mora v danih pogojih ostati osebni
dohodek kot rezultat živega in minulega dela delavcev merilo
prispevka delavca, upoštevan tudi za oblikovanje položaja
upokojenca.
Tako novi zvezni zakon ureja temeljne pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter skupne osnove sistema
ter n$ podlagi minulega dela omogoča upokojencem pravico
do nove odmere pokojnine na podlagi osebnega dohodka, ki
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so ga prejeli iz naslova minulega dela že potem, ko so se
upokojili. Čeprav opredeljuje kategorijo minulega dela in s
tem naravo pokojnine kot pravice iz minulega dela, temelji na
dosedanjih osnovah.
Naši predlogi pri pripravi zveznega zakona, da položaj delavci ob upokojitvi in kasneje ne bi bil odvisen le od ustvarjenega osebnega dohodka v določenem časovnem obdobju (10
letno oziroma 5 letno obdobje), temveč tudi od rasti družbene
produktivnosti dela kot merila rezultatov upravljanja in gospodarjenja s sredstvi družbene reprodukcije, niso bili sprejeti.
Zato predvidevamo, upoštevajoč sprejete rešitve v zveznem
zakonu, večji vpliv minulega dela na pokojnine z usklajevanjem pokojnin tudi po porastu družbene produktivnosti ter
družbenega dohodka na območju SR Slovenije.
A) Glede na navedeno je potrebno poudariti, da je eden
temeljnih razlogov za sprejetje novega republiškega zakona
t uskladitev sistema z ustavo in zakonom o združenem delu.
B) Drugi razlog je praksa izvajanja, ki opozarja na neustreznost nekaterih rešitev v republiškem zakonu. Tako je nezadovoljiva ureditev pokojninskega in invalidskega zavarovanja
oseb, ki opravljajo samostojno poklicno dejavnost, uživanje in
izguba pravic na podlagi invalidnosti, pokazala pa se je tudi
potreba po odpravi institutov iz sistema, ki so zastareli in
uvajanje novih, ki jih narekujejo novi odnosi.
Izvajanje republiškega zakona ter splošnih aktov skupnosti
pokojninskega in invalidskega zavarovanja je pokazalo, da so
nujne določene spremembe in dopolnitve glede obveznega
zavarovanja oseb, ki opravljajo samostojno poklicno dejavnost. To področje zavarovanja je bilo pri nas enotno urejeno
šele z republiškim zakonom, ki je začel veljati 1.1. 1973. Pred
tem je bilo zavarovanje teh oseb deloma urejeno z zveznim
zakonom oziroma pogodbami. Bistvo sedanje ureditve je v
tem, da je bilo le uzakonjeno načelo obveznega zavarovanja,
konkretna izpeljava pa je bila prepuščena pogodbeni ureditvi.
Tako imamo trenutno 28 pogodb, ki jih je sklenila skupnost
pokojninskega in invalidskega zavarovanja z združenji oziroma predstavniki teh oseb. Pogodbe urejajo zlasti osnove za
odmerjanje pravic in za plačevanje prispevkov, način prijavljanja v zavarovanje, plačevanja prispevkov ter način ugotavljanja lastnosti zavarovanca. Na podlagi take ureditve je trenutno zavarovanih 25.672 aktivnih zavarovancev, število upokojenih oseb pa je 6,-642.
Slabosti sedanjega sistema so predvsem v naslednjem:
- neenotnih kriterijih glede ugotavljanja lastnosti zavarovanca, še posebno v primerih, ko je lastnost zavarovanca
pogojena s članstvom v določeni organizaciji;
- določanju zavarovalne in s tem tudi pokojninske osnove
s pavšalnimi zneski po že preživelih zavarovalnih razredih;
- nesorazmerju z drugimi zavarovanci- delavci v združenem delu pri določanju najvišje in najnižje zavarovalne
osnove, pri čemer je v večini primerov zavarovalna osnova
popolnoma neodvisna od ustvarjenega dohodka oziroma dejanskega osebnega dohodka teh oseb;
- neenotnem načinu obračunavanja in plačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje;
- nepriznavanju štetja opravljanja samostojne dejavnosti
pred letom 1965 v pokojninsko dobo (izjemno dopustno);
- odrekanju pravice do varstvenega dodatka;
- urejanju tega zavarovanja s pogodbami.
C) Temeljni cilj invalidskega zavarovanja, ki obsega z
ustavo zagotovljeno posebno družbeno varstvo delovnih invalidov za primer zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti je,
da deluje v smeri zmanjševanja števila uživalcev invalidskih
pokojnin v korist delovnih invalidov, ki se morajo uspešno
vključ evati v normalno življenjsko in delovno okolje. Čeprav
invalidsko zavarovanje ureja razmerja, ki so nastala že na
podlagi vzrokov za nastanek invalidnosti, pa morajo biti vanj
vgrajeni taki instrumenti, ki bodo delovali v smeri preprečevanja nastanka invalidnosti in uspešne uporabe preostale delovne zmožnosti delovnih invalidov. Ugotovljeno je, da sedanji sistem invalidskega zavarovanja deluje bolj v smeri pridobivanja in uveljavljanja pravice do invalidske pokojnine in
drugih denarnih prejemkov, kar je posledica nezadostne povezanosti tega sistema z združenim delom ter nezadostne
zainteresiranosti posameznih organizacij združenega dela, da
izvajajo varstvene in druge ukrepe v cilju preprečevanja nastanka invalidnosti.
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Sistem invalidskega zavarovanja ni v celoti sledil usmeritvam zakona o združenem delu in zakona o delovnih razmerjih pri uresnič evanju varstva delovnih invalidov, čeprav oba
navedena zakona posebej urejata dolžnosti in obveznosti
organizacij združenega dela na področju posebnega varstva
delovnih invalidov in drugih invalidnih oseb.
Veljavna ureditev invalidskega zavarovanja ne razgrajuje v
celoti zadolžitev iz zakona o združenem delu, prav tako pa ne
upošteva tudi ugotovitve, da je pravzaprav združeno delo že
sedaj dejanski uresnič evalec pravic delovnih invalidov iz naslova invalidskega zavarovanja. Združeno delo namreč solidarno zagotavlja sredstva za invalidsko zavarovanje, prav
tako pa se v združenem delu v končni fazi tudi uresnič ujejo
predvsem: pravica do zaposlitve oziroma ustrezne prerazporeditve in pravica do prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije
(poklicne rehabilitacije).
Veljavni sistem ne vzpodbuja dovolj materialni interes in
odgovornost organizacij združenega dela za varstvo zdravja,
varstvo delovne zmožnosti delavcev, varstvo pri delu ter predvsem interesa uresnič evanja pravic zavarovancev, pri katerih
je podana preostala delovna zmožnost.
Ne glede na to, da je varstvo delovnih invalidov glavna in
prvenstvena naloga organizacij združenega dela, v praksi
ugotavljamo, da le-te včasih zaradi objektivnih težav, pa tudi
zaradi subjektivnih slabosti ne uresničujejo zahtev, ki jih
imajo na področju prevencije, zaposlovanja delovnih invalidov, prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije oziroma zahtev,
ki izhajajo iz invalidskega varstva nasploh. Tudi v tistih primerih, ko organizacije združenega dela uredijo vsa navedena
vprašanja v samoupravnih splošnih aktih, se v praksi prevečkrat dogaja, da teh splošnih rešitev v konkretnem primeru
niso sposobne izvajati. Gre za primere, ko se v organizaciji
združenega dela ugotavlja, da za prekvalifikacijo oziroma
dokvalifikacijo ni objektivnih možnosti ali da v organizaciji ni
del in nalog, ki bi jih delovni invalid lahko opravljal bodisi kot
svoje bodisi kot drugo ustrezno delo. Prav tako ni moč opaziti
posebnih aktivnosti na področju samoupravnega povezovanja organizacij združenega dela z namenom, da bi se navedena problematika po skupnem dogovoru razreševala širše v
združenem delu. Vse prevečkrat je moč tudi opaziti takšna
mnenja, da je delovni invalid združenemu delu v breme in da
njegovi delovni rezultati niso adekvatni stroškom in težavam,
ki nastopajo pri izvajanju zakonskih določil. Zaradi tega je
tudi opazen močan pritisk v smeri, da se pri delovnemu
invalidu ugotovi popolna nezmožnost za delo in s tem invalidska upokojitev, ali pa se dolžnost rehabilitacije oziroma zaposlitve ter prerazporeditve pričakuje od drugih, predvsem pa
od pristojnih skupnosti. V taki situaciji je skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja morala delovati na tem
področ ju širše in prevzemati breme zagotavljanja ustrezne
prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije ter zagotavljanja
ustrezne zaposlitve delovnih invalidov.
Potrebno je proučiti tudi vključ itev v sistem zmerno, težje in
najtežje duševno prizadetih oseb, ko dopolnijo 18 let starosti,
pa na podlagi izvedene kategorizacije ter opravljenega postopka za ugotavljanje opravilne nesposobnosti niso zmožne
opravljati pridobitnega dela. Gre za priznanje pravic na podlagi prirojene invalidnosti,.
D. Četrti razlog za sprejem novega republiškega zakona je
celovita revizija sistema starostnega zavarovanja kmetov v
smeri graditve enotnega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja delavcev in kmetov. Po skoraj 10 letnem
izvajanju zakona o starostnem zavarovanju se je pokazala
potreba korenitih sprememb na tem področ ju. Gre za vključ itev kmetov v pokojninsko in invalidsko zavarovanje tako, da bi
, pravice izhajale iz dela in rezultatov dela ter da bi se solidar' nost razvijala glede na vsebino samoupravnih družbenoeko' nomskih odnosov. Takšne rešitve vodijo ne le k hitrejšemu in
i uč inkovitejšemu združevanju <^ela, sredstev in zemlje, kar je
< eden od ciljev nove ureditve, temveč odpravljajo nedopustno
j neenakopravnost glede na ostale kategorije delovnih ljudi v
j SR Sloveniji, ki so razen kmetov obvezno pokojninsko in
i invalidsko zavarovane.
/ Uvedbo starostnega zavarovanja kmetov v letu 1972 so
> terjale ekonomske in socialne razmere v kmetijstvu, hitro
razslojevanje kmečkega prebivalstva in s tem pogojeno spreminjanje starostne strukture kmečkega prebivalstva. Cilj zavarovanja je bil v zagotovitvi minimalne socialne varnosti tudi
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temu delu slovenske populacije, prav tako pa naj bi to zavarovanje prispevalo k preprečevanju nadaljnjega procesa drobljenja zemljiške posesti, zadrževanju mladih ljudi na kmetijah
ter krepitvi vloge in obsega kooperacije ter s tem krepitvi
samoupravnih socialistič nih družbenih odnosov na vasi.
Temeljne značilnosti starostnega zavarovanja kmetov, "ki je
do danes doživelo že več sprememb in dopolnitev, so še
vedno:
minimalni krog zavarovancev; Še vedno niso zavarovane vse tiste osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo
kot edinim ali glavnim poklicem. Zato je pri kmetih prisotna
stalna težnja po razširitvi kroga zavarovancev z usmeritvijo
naj bo le delo, ne pa lastnina nad zemljo, podlaga za pridobitev lastnosti zavarovanca in s tem pravice do pokojnine;
- nač elo ena kmetija, ena pokojnina; Ne glede na število
upravič encev in velikost kmetije je v enotnem znesku zagotovljena na eno kmetijo le ena starostna.pokojnina. Le-ta se
po enakih delih deli med vse upravič ence. Od zneska 250 din
ob uvedbi zavarovanja v letu 1973 pa pokojnina, upoštevajoč
valorizacije po posameznih letih in večanje % mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov (30% ob uvedbi), znaša
v letošnjem letu 2.550 din (t. j. 50% mejnega zneska najnižjih
pokojninskih prejemkov delavskega zavarovanja iz preteklega
leta);
- financiranje starostnega zavarovanja kmetov; Glede
kritja stroškov tega zavarovanja je uveljavljeno načelo sofinanciranja združenega dela, katerega udeležba je v zadnjih
letih porastla od 50% : 50% ob uvedbi, na 70%. Razlogi za
večanje udeležbe združenega dela v kritju stroškov za to
zavarovanje so relativno kratka doba uveljavitve sistema starostnega zavarovanja in sorazmerno visoka rast upokojevanja
zavarovancev v prvih letih po uveljavitvi sitema. Starostna
struktura zavarovancev tega zavarovanja je dokaj visoka in je
iz leta v leto slabša. To in pa velika razdrobljenost kmetijske
posesti v Sloveniji imata za posledico ekonomsko šibkost
kmetijskih proizvajalcev, kar vse je terjalo vedno večjo udeležbo združenega dela za kritje stroškov starostnega zavarovanja kmetov.
Zaradi principa ena kmetija - ena pokojnina v enakem
znesku, je večji del prispevka kmeta v pavšalnem znesku in le
ena četrtina od katastrskega dohodka;
- možnost uvedbe razširjenega zavarovanja na principu
samofir^nciranja kmetov, kar pa v praksi ni zaživelo.
Posebej je treba opozoriti, da status kmeta ob uvedbi tega
zavarovanja kljub zahtevi določenega kroga kmetov ni bil
opredeljen. Zavestno je to zavarovanje zajelo tudi ekonomsko
šibke kmete, kar nujno narekuje potrebo in vsled česar je tudi
bila vpeljana solidarnost združenega dela.
Starostno zavarovanje kmetov je bilo sprejeto s ciljem, da
bo moralo v perspektivi s krepitvijo ekonomske sposobnosti
kmetov priti do združitve obeh zavarovanj - delavskega in
kmečkega. To zavarovanje naj bi torej predstavljalo le prehodno obliko zagotovitve socialne varnosti ostarelih kmetov.
Vseh ciljev, ki smo jih zastavili ob uvedbi, še zdaleč nismo
dosegli, kar kaže število aktivnih zavarovancev kot število
kmetov ki so se odločili za delavsko zavarovanje in starostna
struktura kmetov. Tako je bilo po stanju koncem leta 1980 v
starostnem zavarovanju kmetov 30.578 aktivnih zavarovancev, 42.041 je bilo uživalcev pokojnin, od tega cca 2.900
kmetov borcev. Po podatkih je 80% kmetov starih nad 50 let,
od tega 46% nad 65 let oziroma je starostna struktura takšna,
da jih je le 2% starih do 30 let in 4% do 40 let, torej je le 20%
skupaj starih manj kot 50 let.
Le 5.600 kmetov je uveljavilo izbirno pravico do polnega
pokojninskega zavarovanja v delavskem zavarovanju, pri čemer večji del tistih, ki imajo priznan status borca. Le-ti imajo
namreč v delavskem zavarovanju zajamč eno pokojnino na
mnogo višjem nivoju kot v kmečkem zavarovanju (ca 10.000
din : 5.000 din).
Vse to pa je narekovalo tudi sprejem formalno pravnih
sklepov za spremembe na tem področ ju oziroma celovito
revizijo sistema.
Tako so razlogi, ki narekujejo širšo rev/izijo sistema na tem
področju naslednji:
- Sklep Skupščine SR Slovenije - Na seji zbora občin dne
25. 3. 1981 in zbora združenega deia dne 27. 3. 1981 je bil
sprejet sklep, da je na področju starostnega .zavarovanja
kmetov potrebno opraviti širšo revizijo sistema in ne le uskla5

ditev razveljavljenih doJočb zakona o starostnem zavarovanju
kmetov s strani Ustavnega sodišča SR Slovenije z ustavo. '
- Ustavna spornost temeljev sistema starostnega zavarovanja kmetov - Ob razveljavitvi določb 2. in 3. odstavka 17. člena
zakona o starostnem zavarovanju kmetov je ustavno sodišče
opozorilo Skupščino SR Slovenije tudi na druge nepravilnosti
v veljavnem sistemu. V nasprotju z ustavo in zakonom o
združenem delu naj bi bilo načelo omejenega kroga zavaro-.
vancev, načelo, da pripada eni kmetiji le ena starostna pokojnina in s tem temeljni.princip ureditve tega zavarovanja, ker
pravica do starostne pokojnine temelji in je vezana na lastnino, ne pa na delo in dohodek kmečkega proizvajalca.
- Uskladitev sistema starostnega zavarovanja kmetov z
ustavo in zakonom o združenem delu.
Starostno zavarovanje kmetov je bilo v SR Sloveniji uveljavljeno leta 1972 z zakonom o starostnem zavarovanju kmetov
(Uradni list SRS, št. 13/72). Temeljne značilnosti obveznega
starostnega zavarovanja kmetov, ki so hkrati tudi temeljna
sistemska načela tega zavarovanja, so določena v skladu z
izhodišči in cilji uvedbe zavarovanja. V letu 1972 je bilo
obvezno starostno zavarovanje zagotovljeno le minimalnemu
krogu upravičencev, ob minimalni, za vse v enakem znesku
določeni pokojnini ter načelu da pripada eni kmetiji le ena
starostna pokojnina. To in način financiranja, delno kmetov,
delno s solidarnostno udeležbo združenega dela ter samoupravna organiziranost kmetov-zavarovancev, predstavlja torej
zaokroženo in v temeljih celovito podobo obstoječega sistema zavarovanja
Pomanjkljivosti, ki so se kazale v izvajanju zakona v praksi
ali pri upoštevanju novo nastalih odnosov, so bile delno
odpravljene s sprejetimi novelami zakona o starostnem zavarovanju kmetov. Tako je bil zakon petkrat spremenjen in
dopolnjen, vendar s spremembami in dopolnitvami ni bilo
poseženo v sistem.
Ustava SR Slovenije v 2. odstavku VII. razdelka temeljnih
načel določa, da si delovni ljudje v samoupravnih interesnih
skupnostih na temeljih vzajemnosti in solidarnosti s svojim
živim in minulim delom zagotavljajo pravice iz socialnega
zavarovanja ter ustvarjajo možnosti za širjenje teh pravic in
uresnič evanje splošnega socialnega zavarovanja v SR Sloveniji. .
V 76. členu ustave je posebej določeno, da je kmetu in
članu njegovega gospodarstva, ki se ukvarja s kmetovanjem
in dela s sredstvi, na katerih ima kdo lastninsko pravico,
zajamčena pravica, da uresnič uje z ustavo določen samoupravni položaj v socialističnih družbenoekonomskih odnosih,
razpolaga z rezultati svojega dela, zadovoljuje svoje osebne in
družbene potrebe in si s svojim prispevkom po načelih vzajemnosti in solidarnosti zagotavlja socialno varnost. Na podlagi
osebnega dela imajo kmetje v načelu enak položaj in v osnovi
enake pravice kot delavci v združenem delu z družbenimi
sredstvi. Ustrezne pravice in obveznosti imajo kmetje tudi
glede združevanja dela in sredstev ter v tržni menjavi in
kreditnih razmerjih.
Načela povzema in po-drobneje razčlenjuje zakon o združenem delu, ki v 8. členu določa povsem enak družbenoekonomski položaj združenih kmetov in v načelu enak družbenoekonomski položaj drugih kmetov.
Na podlagi navedenega novi zvezni zakon o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja predvideva
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vseh združenih kmetov in zagotavlja možnost vključ itve v pokojninsko in
invalidsko zavarovanje drugim kmetom. Realizacijo pa prepušča v pristojnost posameznim republikam in AP.
S tem je vsako omejevanje kroga zavarovancev kot pravic v
obveznem starostnem zavarovanju kmetov, ki ni kompenzirano z vključ itvijo v širše pokojninsko in invalidsko zavarovanje, nesprejemljivo in so nujne sistemske spremembe ter
uskladitve z ustavo in veljavnimi pozitivnimi predpisi.
- Na neustreznost rešitev v sistemu starostnega zavarovanja že nekaj let opozarjajo tudi kmetje, združeni v samoupravni interesni skupnosti starostnega zavarovanja kmetov z
zahtevami po izpopolnitvi veljavnega sistema. Na to je bilo
opozorjeno tudi na problemski konferenci CK ZKS in III.
konferenci Zveze sindikatov Slovenije.
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III. Nač ela, na katerih temelji predlagani zakon
in novosti, ki jih prinaša nova zakonska
ureditev
Temeljna načela in temelji sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja so določeni z zakonom o temeljnih
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Upoštevati je treba, da je graditev novega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v pristojnosti federacije,
republik in AP ter da je nesporno, da poleg Urejanja temeljnih
pravic sodi v pristojnost federacije tudi zagotovitev enotnih
temeljev sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Pravice defovnega človeka in samoupravni položaj, določene
z Ustavo SFRJ, so tako temelj, meja in smer uresnič evanja
pravic in dolžnosti družbenopolitič nih skupnosti. V tem okviru republike in AP gradijo sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, popolna in konkretna izgradnja pa je v
pristojnosti samoupravnih interesnih skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zato bo novi zakon o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju lahko pripravljen le
v mejah teh pristojnosti. In le v teh ovirih je možno graditi tudi
doslednejšo izpeljavo načela minulega dela.
Pri oblikovanju novega republiškega zakona je treba izhajati iz novega položaja delavcev v združenem delu ter njegove
pravice in dolžnosti, da si zagotavlja svojo socialno varnost v
okviru samoupravne interesne skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja. Zato ne bi smeli na račun samoupravne regulative krepiti republiške regulative, nasprotno,
morali bi tudi v bodoče z zakonom urediti le tiste zadeve, ki
morajo biti enotne v vsej republiki. Kar zadeva povzemanje iz
zveznega zakona pa naj bi bil pristpp enak kot doslej, da
republiški zakon ne bi ponavljal določb zveznega zakona.
1. Pri oblikovanju sistema pokojninskega in invalidskega
zavarovanja je treba upoštevati, da je bila temeljna pomanjkljivost sedanjega sistema, da ni stimuliral delavcev za
krepitev materialne osnove njihovega in družbenega dela ter
k dvigu produktivnosti dela. Ker je pokojninski sistem integralni del celotnega združenega dela, samostojno ne more
razdelati in uveljaviti kategorije minulega dela, dokler le-ta ni
realizirana v delitvenem sistemu. To še zlasti, ker gre za enega
temeljnih družbenoekonomskih odnosov, ki pomeni v svojem
bistvu pravico delavcev v združenem delu, da upravljajo in
gospodarijo z vsemi sredstvi družbene reprodukcije in da tudi
delijo in uživajo rezultate svojega dela.
Delavec, ki je iz leta v leto, več desetletij, prispeval družbi
presežno delo, je s tem omogočal nenehen razvoj proizvajalnih sil ter storilnost družbenega dela. Tako gre tudi za preteklo delo posameznega delavca. Dohodek, ki ga delavci v
združenem delu dosežejo s svojim živim delom ter upravljanjem in gospodarjenjem z družbenimi sredstvi kot s svojim in
družbenim minulim delom, ki vsebuje tudi minulo delo delavcev, ki so uveljavili pravice iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, je osnova družbenoekonomskih odnosov med
delavci v združenem delu-in delavci, ki so uveljavili pravice iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Torej temelji ta odnos na dohodku, ki ga ustvarjajo delavci v
združenem delu s svojim živim in minulim delom in z minulim
delom delavcev, ki so že uveljavili pravico do pokojnine. Ker
uporabljajo celotno minulo delo upokojencev, je posledica
tudi oddeljevanje sredstev iz tekočega dohodka za izplačevanje pokojnin. Tako je pokojnina oblika udeležbe upokojenega
delavca v delitvi sprotnega družbenega dohodka in s tem
neodtujljiva materialna pravica, ki izvira iz minulega dela. To
pa je hkrati tudi podlaga, da se povečuje v skladu z rastjo
družbene produktivnosti dela, kajti rezultati minulega dela, ki
jih je upokojenec zapustil v združenem delu in z njimi upravljajo in gospodarijo delavci v združenem delu, dajejo rezultate
tudi naprej.
Zato je potrebno zagotoviti usklajevanje pokojnin tudi v
skladu z rastjo družbene produktivnosti dela.
2. Viri'sredstev, potrebnih za zadovoljevanje potreb na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, so v
skladu s 163. členom Ustave SFRJ določeni z zveznim zakonom. Delavci v združenem delu ta sredstva zagotavljajo na
samoupravnih temeljih s prispevkom iz osebnega dohodka in
prispevkom iz dohodka, pri čemer je razmerje prepuščeno v
pristojnosti republik in AP, da to določijo z republiškim zakopriloga poroč evalca

nom. Določitev razmerja v republiki je torej stvar družbene
konvencije. Sredstva, ki jih delavci zagotavljajo s prispevkom
iz dohodka temeljne organiz'acije, se izločajo praviloma v
skladu s porastom družbene produktivnosti dela.
Svoje obveznosti glede sredstev za uresnič evanje pravic iz
pokojninskega irv-invalidskega zavarovanja bodo tudi v bodoče določ ali zavarovanci na podlagi programa skupnosti
pokojninskega in invalidskega zavarovanja s samoupravnim
sporazumom o temeljih plana skupnosti in drugimi samoupravnimi sporazumi in tako določali tudi višino.
Določiti pa je potrebno ustreznejše razmerje, kot je v veljavnem sistemu tako, da bo zajet večji del iz dohodka temeljne
organizacije združenega dela.
Sredstva za pokojninsko in invalidsko zavarovanje naj bi se
.združevala tudi s posebnim prispevkom za pokojninsko zavarovanje kmetov, ki bi ga plačevali tisti, ki posedujejo kmečko
zemljo oziroma vsi tisti, ki na kakršenkoli način pridobivajo
dohodek iz kmetijstva, tudi pol kmetje. To naj bi bil novi vit
financiranja, ki se utemeljuje z načelom minulega dela kmetov.
Poleg omenjenega vira pa se predlaga, naj bi zadržali tudi
obstoječi vir, to je prispevek, obračunan v zvezi s prenosom
kmetijskega zemljišča na nekmete. Namesto sedanjega prispevka, določenega z zakonom o starostnem zavarovanju
kmetov v višini trikratnega katastrskega dohodka, naj bi se pri
prenosu plačal prispevek v večjem znesku. Oba omenjena vira
bi lahko pokrila delni izpad sredstev, ki jih v bodoče ne bodo
plačevali
uživalci kmečkih pokojnin.
p
otrebno pa je preuč iti tudi možnosti drugih virov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zlasti v primerih zagotavljanja socialne varnosti z varstvenim dodatkom.
3. Nova zakonska ureditev prinaša bistvene spremembe v
krogu zavarovancev pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V bodoče naj bi bili v enotno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje vključ eni tudi kmetje, ki jim je kmetijska dejavnost edini oziroma glavni poklic. To pomeni, da ne bi imeli več
ločenega zavarovanja delavcev in kmetov. Temeljno vodilo za
takšno rešitev je, naj bi se v bodoče ne širile pravice iz
starostnega zavarovanja na podlagi povečanih solidarnostnih
prispevkov združenega dela, temveč naj bi si tudi kmetje, tako
kot drugi delovni ljudje, zagotavljali svojo socialno varnost za
primer starosti, zmanjšanja ali izgube delovne sposobnosti in
smrti, tedaj svojim družinskim članom, na podlagi dela in
ustvarjenega dohodka.
Upoštevajoč sklep Skupščine SR Slovenije, da je potrebno
opraviti celovito revizijo sistema starostnega zavarovanja
kmetov, osnutek zveznega zakona, odločitev in opozorila
Ustavnega sodišča SR Slovenije ter stališča republiškega
sveta za vprašanja družbene ureditve glede bodoče ureditve
pokojninskega in invalidskega zavarovanja kmetov, predlagamo naslednje bistvene novosti na tem področju:
Že po zveznem zakonu so zavarovanci vsi »združeni
. kmetje«. Pojem (status) združenega kmeta je opredeljen v
zakonu o združevanju kmetov, po katerem pridobijo lastnost
združenega kmeta tisti kmetje, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
1. da se v skladu s samoupravnim sporazumom o združevanju dela in sredstev s pismeno pogodbo dogovori z organizacijo združenih kmetov za določeno skupno proizvodnjo;
2. da trajneje združi za potrebe skupne proizvodnje svoje
delo, .kmetijsko zemljišče, delovna oziroma druga sredstva ali
le svoje delo in del sredstev oziroma le svoje delo, če je član
kmečkega gospodarstva ter živi in dela na njem;
3. da ustvarja v organizaciji združenih kmetov dohodek, ga
razporeja in deli po določbah zakona o združevanju kmetov;
4. da deli rizik po določbah zakona o združevanju kmetov.
Lastnost združenega kmeta si pridobi tudi kmet, ki na prej
navedeni način proizvodno sodeluje z organizacijo združenih
kmetov pa ni njen član ali z drugo organizacijo združenega
' dela.
Glede te kategorije kmetov ni dileme, da sodi v delavsko
zavarovanje.
Vprašanje pa je, koga zajeti v delavsko zavarovanje s strani
ostalih kmetijskih proizvajalcev. Ali naj bi bili obvezno zavarovani le tisti kmetje, ki s kmetijsko dejavnostjo ustvarjajo tak
dohodek, ki jim zagotavlja tudi izpolnjevanje obveznosti do
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Kakšen je ta nivo,
je stvar družbene konvencije; merilo je lahko znesek ugotovpriloga poroč evalca

ljenih minimalnih življenjskih stroškov po zakonu o zajamč enem osebnem dohodku. Če se namreč odločimo za določen
cenzus, je treba upoštevati, da izpade določena kategorija
kmetov, ki ne bo imela zagotovljene socialne varnosti za
starost oziroma invalidnost in bo lahko le subjekt ukrepov
samoupravne interesne skupnosti socialnega skrbstva - družbena denarna pomoč.
Drugo vprašanje, ki ga je treba razrešiti je, ali so obvezno
zavarovane vse osebe na neki kmetiji, ki jim je kmetijska
dejavnost edini oziroma glavni poklic. Torej poleg praviloma
roditeljev tudi otroci, ki po konč ani osnovni šoli ostanejo
doma.
Predlagamo, da se obvezno zavarujejo vsi tisti, ki jim je
kmetijska dejavnost edini ali glavni poklic, rte glede na
dohodek, ki ga ustvarijo na kmetiji. Pri tem pa je treba,
upoštevajoč različ no ekonomsko sposobnost teh ljudi, določiti zavarovalne osnove v takem razponu, da bo prispevke
zmogel tako ekonomsko šibek kot ekonomsko močen kmetijski proizvajalec po lastni presoji. Od individualne odločitve
posameznega zavarovanca za višjo ali nižjo zavarovalno
osnovo in s tem za višji ali nižji prispevek skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja bo odvisen tudi obseg
pravice - starostne, invalidske ali družinske pokojnine iz tega
zavarovanja. Takšno rešitev narekujejo tudi izkušnje, ki smo
jih imeli z uvedbo in izvajanjem pokojninskega in invalidskega
zavarovanja drugih oseb, ki opravljajo samostojno dejavnost
s sredstvi v osebni lasti (obrtniki, gostinci). Glede njih smo
mnoga leta imeli načelo zavarovalnih osnov, ki smo ga praviloma opustili šele zadnja 3 leta.
Ob tem pa je treba ločiti vprašanje tiste kategorije kmetov,
ki so danes že uživalci starostne pokojnine oziroma so zavarovanci starostnega zavarovanja, stari nad 60 let. Povsem
razumljivo je, da pridobljenih pravic ni mogoče odpraviti. Zato
bo za uživalce strastne pokojnine potrebno v prehodnih določbah zakona še naprej zagotoviti veljavnost sedanjega sistema - to je, uživanje starostne pokojnine na približno sedanji ravni. Pravice bi se izvajale v skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja delavcev, ne pa preko samoupravne
interesne skupnosti socialnega skrbstva iz razloga, ker ne gre
za družbeno denarno pomoč, temveč pravico, ki ji je temelj
delo in plačani prispevki.
Prav tako je potrebna jasna družbena odločitev za kmete zavarovance stare nad 60 let. Starost 60 let je v delavskem
zavarovanju tista meja, ki omogoča delavcem (ženskam pri 55
letih), in pokojninski dobi 20 let uveljavitev pravice do pokojnine. Glede te kategorije obstajata dve možnosti. Ali jih vključimo v delavsko zavarovanje in omogočimo uveljavitev pravice do pokojnine pri 65 letih, ali pa jih pustimo v krogu t. im.
»kmečkih zavarovancev«.
Mnenja smo, da bi bila najbolj racionalna in sprejemljiva
rešitev, da bi v prehodnih določbah zajeli le tiste, ki imajo ob
uveljavitvi zakona lastnost uživalca kmečke starostne pokojnine.
Izhajajoč iz dejstva, da traja starostno zavarovanje kmetov
že skoraj 10 let, bi zavarovanci pridobili pravico do minimalne
pokojnine z izpolnitvijo minimalnih pogojev glede starosti (65
oziroma 60 let) in 15 let pokojninske dobe. Pri tem bo treba
jasno opredeliti, da se jim obdobje starostnega zavarovanja
kmetov in v te namene plačanih prispevkov, šteje v pokojninsko dobo. Če ta rešitev ne bi bila sprejemljiva, bi kazalo
uveljaviti drugo rešitev, da prehodni režim velja za vse kmetezavarovance stare nad 60 let.
Treba je opozoriti tudi na to, da v prihodnje uživalci kmečke
pokojnine ne bi več plačevali prispevke za starostno zavarovanje, tako kot ga ne plačujejo upokojenci pokojninskega in
invalidskega zavarovanja delavcev, saj bi bila sicer obremenitev kmetije, ki ima uživalce in aktivne zavarovance, prevelika
in v nesorazmerju z dohodkovno sposobnostjo.
Takšna koncepcija uveljavitve zavarovanja kmetov ne
pomeni večjega bremena za družbo kot celoto oziroma
združeno delo. Večje število zavarovancev, ki bodo šele čez
mnoga leta lahko uveljavili svoje pravice, bo že sedaj zagotavljalo sredstva tako za sedanje uživalce kmečke pokojnine kot
za potencialne užlval.ce osebne pokojnine.
Drugo pomembno vprašanje, ki ga bo treba rešiti poleg
kroga zavarovancev, je vprašanje obsega pravic zavarovanih
kmetov, vključenih v enotno zavarovanje. Doslej je bila kmetom priznana le ena pravica, pravica do starostne pokojnine.
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Kot že omenjeno, do razširjenega zavarovanja ni prišlo, dasi
kmetje že dalj časa opozarjajo na nujnost uvedbe invalidskega zavarovanja, S predlaganim zakono^n združenim kmetom zagotavljamo enak nivo pravic, ostalim kmetom pa poleg
pravice do osebne pokojnine le še pravico do invalidske
pokojnine in družinske pokojnine. To pomeni, slednji ne bi
imeli pravice do nadomestila osebnega dohodka zaradi skrajšanega delovnega časa, do prekvalifikacije ali dokvalifikacije
ter prerazporeditve na druga ustrezna dela, dodatka za pomoč in postrežbo, varstvenega, dodatka itd.
Menimo, da je takšna rešitev sprejemljiva, ker bo vzpodbujala individualne kmete k širšemu povezovanju ter združevanju dela in sredstev z združenim delom, hkrati pa odgovornost združenega dela za ustvarjanje pogojev za tako sodelovanje. Vedno je treba imeti pred očmi, da načelno enake
pravice pomenijo tudi enake dolžnosti, ki jih lahko princip
vzajemnosti in solidarnosti korigira le do neke mere.
^a dosego temeljnega cilja, pospeševanja združevanja dela
in sredstev kmetijskih proizvajalcev za čimvečjo produktivnost, s tem pridelavo hrane in tržnih presežkov, naj bi torej
vzpodbuda bila znotraj sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja, v različ nem obsegu pravic, pravici do
varstvenega dodatka in % zajamčene pokojnine za borce
Za zagotovitev uč inkovitega izvajanja predlagane nove zakonske ureditve pokojninskega in invalidskega zavarovanja
kmetov bodo potrebni natanč nejši podatki o številu kmetov,
njihovi strukturi itd. Zato bo potrebno čirnpreje pristopiti k
registraciji vseh tistih oseb, katerim je opravljanje kmetijske
dejavnosti edini ali glavni poklic.
4. Zavarovanje oseb, ki opravljajo samostojno poklicno
dejavnost naj bi temeljilo na naslednjih temeljnih načelih:
- enakega položaja in v osnovi enakih pravic in obveznosti
kot jih imajo delavci v združenem.delu z družbenimi sredstvi;
- le delo in rezultati dela so lahko podlaga za zagotavljanje
in izboljšanje socialne varnosti in s tem pokojninskega in
invalidskega zavarovanja;
- pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb mora biti
obvezno za vse osebe, ki z osebnim delom opravljajo samostojno poklicno dejavnost in delovne ljudi, ki samostojno
opravljajo poklicno dejavnost z osebnim delom z delovnimi
sredstvi v lasti občanov;
- za pridobitev lastnosti zayarovanca pokojninskega in invalidskega zavarovanja je potrebno določiti enotne kritorije in
postopke za ugotavljanje te lastnosti;
- odpraviti je potrebno sedanji način ugotavljanja zavarovalne osnove po razredih ter izenačiti te zavarovance z delavci
v združenem delu.. Osnova za obračunavanje in plačevanje
prispevkov teh zavarovancev je. osebni dohodek, osnćva za
odmero pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
pa osebni dohodek, zmanjšan za obveznosti, ki se plačujejo iz
osebnega dohodka. Prav tako je potrebno določiti, da osnova
za plačevanje prispevkov in odmero pravic ne more biti nižja
od zneska ugotovljenih minimalnih življenjskih stroškov po
zakonu. Le v primeru, ko se za posamezne kategorije zavarovancev osebni dohodek ne ugotavlja, bi osnovo za obračunavanje in plačevanje prispevkov ter za odmero pravic določ ila
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR
Sloveniji;
- izenačiti je potrebno te kategorije zavarovancev z zavarovanci-delavci v pravici do varstvenega dodatka;
- dati je treba možnost dokupa let pokojninske dobe na
podlagi naknadnega plačila prispevkov za čas pred uvedbo
obveznega zavarovanja, to je pred letom 1965.
Določiti,je potrebno tudi obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje vrhunskih športnikov-neprofesionalcev in dokupa let iz tega naslova po 15. 5. 1945.
Poleg vsega navedenega bo treba z zakonom določiti tudi
način izvajanja zavarovanja ali pa za to pooblastiti skupnost.
Gre predvsem za način prijave in odjave v zavarovanje, ugotavljanje statusa sartiostojnega poklica in vprašanja, ki so s
tem povezana.
< 5. Izhajajoč iz zakona o združenem delu, nove delovno
pravne zakonodaje ter 'zakona o varstvu invalidnih oseb bo
potrebno spremeniti in dopolniti zakon v tistem delu, ki
obravnava obveznosti do delovnih invalidov.
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Spremembe odnosov na področju invalidskega zavarovanja, s tem neurejenih razmerij v zvezi z uveljavljanjem in
uresnič evanjem pravic delovnih invalidov, bi bilo možno doseči, da se v zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju natanč no razmejijo pristojnosti in obveznosti združenega
dela od pristojnosti skupnosti pokojninskega in invalidskega
zavarovanja ter drugih pristojnih skupnosti ob temeljnem
izhodišču, da se mora varstvo delovnih invalidov izvajati predvsem tam, kjer invalidizacija nastaja, to je v združenem delu.
' Seveda pa je jasno, da združeno delo v določenih primerih ne
more nositi vseh rizikov in bremen v celoti, ker predstavlja
potrebo nadaljnega sodelovanja skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, skupnosti za zaposlovanje, drugih
skupnosti in organizacij.
Bistvena novost v primerjavi s sedanjo ureditvijo naj bi bila
v tem, da bi v prihodnje riziko v zvezi z zmanjšanjem delovne
zmožnosti ter prevencijo invalidnosti prevzele temeljne organizacije združenega dela. V okviru skupnosti pokojninskega
in invalidskega zavarovanja naj bi ostala le pravica do invalidske pokojnine (riziko popolne izgube delovne zmožnosti),
medtem, ko bi se zagotavljalo uresnič evanje ostalih pravic,
pravice do zaposlitve in ustrezne prerazporeditve, pravice do
prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije ter s tem v zvezi pravice do nadomestila osebnega dohodka, neposredno v združenem delu. To pa hkrati pomeni, da bi združeno delo za
uresnič evanje teh pravic ne odvajalo več sredstev skupnosti
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki bi le izjemoma
to pravico zagotavljala le še tistim, ki iz objektivnih razlogov
ne bi mogli uveljaviti teh pravic v temeljni organizaciji združenega dela. To pravico pa bi v okviru skupnosti pokojninskega
in invalidskega zavarovanja uresnič evali združeni kmetje in
osebe, ki opravljajo samostojne dejavnosti.
Že rešitve, ki jih vsebuje novi zvezni zakon in rešitve, ki naj
bi jih prinesel republiški zakon, bi morale v večji meri vzpodbuditi odgovornost združenega dela za prevencijo invalidnosti ter pravočasno premeščanje delavcev iz težjega in zdravju
škodljivega delovnega okolja.
V republiškem zakonu bo torej treba realizirati ustrezna
določila zakona o združenem delu, predvsem določila 179. in
189. člena, hkrati pa zagotoviti uresnič evanje usmeritev, ki so
že bile prisotne pri sprejemanju sedaj veljavnega zakona, pa
.niso v celoti zaživele.
Ker so temeljni instituti invalidskega zavarovanja zajeti v
zakonu o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, bo z republiškim zakonom treba jasneje opredeliti vlogo skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja, še zlasti na področju prevencije invalidnosti. Potrebno bo
opredeliti dolžnosti te skupnosti, skupnosti za zaposlovanje
in organizacij združenega dela za zagotovitev zdravega in
varnega delovnega okolja.
Pri tem se zastavlja vprašanje, ali Velja v sistemu invalidskega zavarovanja še vedno obržati neposredno nevarnost za
invalidnost kot osnovo za pridobitev pravic iz tega zavarovanja, čeprav je ta osnova določena zgolj s statutom skupnosti
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Neposredna nevarnost za nastanek invalidnosti je lahko podana v večini
primerov le pri tistih delavcih, ki opravljajo taka dela in naloge, ki so po svoji naravi škodljiva ,ter dela in naloge, pri
katerih so stalno izpostavljeni neposrednim škodljivim vplivom delovnega procesa ali pogojev dela. Takšnim delavcem
je namreč skladno z ustavnim načelom, da ima delovni človek
pravico do pogojev dela, ki mu zagotavljajo telesno integriteto in varnost, zagotovljeno posebno varstvo že po predpisih
o varstvu pri delu, o delovnih razmerjih in po predpisih o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (štetje zavarovalne
dobe s povečanjem).
Razporejanje delavcev na takih delih in nalogah k drugim
delom in nalogam nedvomno sodi med izvajanje ukrepov
prevencije invalidnosti, ki mora biti prvenstvena naloga organizacij združenega dela. Zaradi tega je razporejanje delavcev
na ustrezna dela in naloge zaradi neposredne nevarnosti za
invalidnost dolžnost organizacij združenega dela že v okviru
predpisov o varstvu pri delu in izvajanja splošnih preventivnih
ukrepov.
Glede denarnih nadomestil zavarovancev s preostalo delovno zmožnostjo naj bi zakon določal le vrste denarnih
nadomestil ter temeljna načela za določanje višine nadomestil z namenom, da se zaposlenim delovnim invalidom zagopriloga poroč evalca

tovi enak materialni položaj oziroma da se delovnim invalidom, ki niso v delovnem razmerju, zagotovijo sredstva za
preživljanje. Natanč nejšo ureditev vprašanj v zvezi z višino
usklajevanja in izplačevanja denarnih nadomestil pa bodo
morale urediti organizacije združenega dela same v svojih
samoupravnih splošnih aktih, za nezaposlene delovne invalide in ostale delovne invalide, ki bodo uveljavili pravico v
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja pa
skupnost s statutom.
Taka zasnova varstva delovnih invalidov pa bo terjala, da
organizacije združenega dela v samoupravnih splošnih aktih
uredijo pogoje, način in postopek za uveljavljanje in uresnič evanje pravic, kakor tudi zagotavljanje sredstev ter ostala vprašanja v zvezi z zagotavljanjem varstva delovnih invalidov.
Glede na to, da bi organizacije združenega dela same zagotavljale sredstva za uresnič evanje pravic in obveznosti, bi se
morale zmanjšati materialne obveznosti organizacij združenega dela do skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja za področje invalidskega zavarovanja. Prav tako pa bi
bilo potrebno vgraditi v določila zakona, ki se nanašajo na
financiranje oziroma zagotavljanje sredstev, tudi take rešitve,
ki bi urejale diferencirano obravnavanje prispevkov iz osebnega dohodka delavcev in dohodka organizacij združenega
dela ob upoštevanju stopenj rizikov in uspehov, ki jih ppsamezna delovna organizacija dosega pri zagotavljanju varnega
in zdravega dela.
V zakonu je potrebno vgraditi tudi določila o uživanju in
izgubi pravic delovnih invalidov s poudarkom na omejevanju
uživanja in prenehanje pravic, kar mora po zveznem zakonu
urejati le republiški, zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju. Tako je potrebno z namenom, da se zagotovi
tudi na tak način uspešna zaposlitev oziroma prerazporeditev
ter uspešna prekvalifikacija oziroma dokvalifikacija, v zakonu
urediti izgubo pravice do ustrezne zaposlitve oziroma pravice
do prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije. Delovnega invalida bi vzpodbudili k čimprejšnji zaposlitvi in uspešni prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji na tak način, da bi izgubil te
pravice, če brez opravič ljivega razloga v določenem roku ne
začne s prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo ali ne začne
opravljati dela na ustreznih delih in nalogah, h katerim je bil
razporejen po nastanku invalidnosti. Zavarovanec s preostalo
delovno zmožnostjo, ki bi izgubil pridobljeno pravico iz navedenih razlogov, ne bi mogel na podlagi iste invalidnosti ali
njenega poslabšanja znova pridobiti teh pravic.
5. a V republiški zakon bo potrebno vgraditi tudi določila,
ki se nanašajo na določena vprašanja v zvezi z odmero in
usklajevanjem denarnega nadomestila za telesno okvaro. Merila in način za odmero in usklajevanje denarnega nadomestila za telesno okvaro določa sicer po zakonu o temeljnih
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja skupnost, vendar na podlagi določil republiškega zakona. Le-ta
naj bi določil, da merila in način odmere določa skupnost s
samoupravnim splošnim aktom, pri čemer pa mora upoštevati
predvsem ugotovljeni odstotek telesne okvare in pa vzrok za
nastanek le-te. Poleg tega pa je potrebno v republiškem
zakonu tudi določiti, da se nadomestila za telesno okvaro
usklajujejo v skladu s porastom nominalnih osebnih dohodkov vseh zaposlenih delavcev na območju republike s tem, da
bi se invalidnine tako usklajevale na začetku koledarskega
leta.
6. V poglavju zakona, ki obravnava izračunavanje pokojninske osnove in odmero pokojnine so bili doslej opredeljeni
le korektivi osebnega dohodka za izračun pokojninske
osnove, ki pa so bili na podlagi odločbe Ustavnega sodišča
SR Slovenije črtani. Nadalje je bilo določeno, da se starostna
pokojnina odmeri po enotni lestvici, ki znaša za polno pokoj| ninsko dobo 85% pokojninske osnove, samo lestvico pa doi loča skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Zakon je določil tudi stimulacijo za zavarovance, ki so po
i izpolnitvi polne pokojninske dobe ostali v delovnem razmerju
oz. uveljavili pravico do pokojnine. Zakon ne določa konkretnega % povečanja pokojnine, temveč je to prepustil skupno; sti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Le-ta je določila s statutom povečanje za posamezno leto - 1% in maksimalno mejo 5%, ne glede na dobo, prebito v zavarovanju.
Predlagamo, da bi ženske-delavke, ki se odločijo za upokojitev pri 40 letih pokojninske dobe glede na predlagane spremembe delovne zakonodaje, lahko uveljavile omenjeno poviprilor

šanje pokojnine šele po dopolnitvi pokojninske dobe tako kot
moški-delavci, to je, po 40 letih.
7. Že ves čas, odkar velja sedanji sistem, je v naši republiki
prisotno vprašanje ponovne uvedbe možnosti predčasne
upokojitve. To vprašanje je bilo v javni razpravi o osnutku
zveznega zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja in o spremembah in dopolnitvah
statuta, deležno osrednje pozornosti.
Do konca leta 1973 je bil institut predčasne upokojitve
uveljavljen v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot pravica zavarovanca z zveznim zakonom, saj je do
tedaj federacija na tem področju urejala vse zadeve. Šele z
uveljavitvijo sedaj veljavnega sistema, v skladu s podružbljanjem področij družbenih dejavnosti, odkar sodi v pristojnost
federacije le urejanje temeljnih pravic, je bila uvedba tega
instituta prepuščena v pristojnost republikam in AP. Institut je
bil uveden v sistem leta 1965 kot posledica zaostritve pogojev
za pridobitev pravice do pokojnine, saj sta se takrat potrebna
pokojninska doba in starost povečali za 5 let.
Uveden je bil torej kot izjema za omilitev strožjih pogojev za
pridobitev pravice do pokojnine.
V skladu s svojimi speciič nostmi so ga republika Srbija,
Hrvatska, Makedonija in obe avtonomni pokrajini uvedle, republika Slovenija, Črna gora ter Bosna in Hercegovina pa ne.
Prav to pa je povzročalo v javnosti dosti polemike z obrazložitvami, da gre za neenakopravnost, ker se v istem prostoru, na
teritoriju SFRJ zadeve tako različ no pravno urejajo oziroma,
da gre za neenotne temeljne pravice.
Institut predč asne upokojitve pomeni, da lahko zavarovanec uveljavi pravico do pokojnine 5 let prej, torej ob 5 let
manjši starosti in 5 let krajši pokojninski dobi od polne. Torej
moški pri 55 letih starosti in 35 letih pokojninske dobe, ženska
pri 50 letih starosti in 30 letih pokojninske dobe. Pri tem se mu
pokojnina odmeri od pokojninske osnove, ki je 10 letno povprečje osebnega dohodka, valorizirano na predzadnje leto
zavarovanja, procentualno glede na pokojninsko dobo in
znaše pri 5 let manjši pokojninski dobi torej 10% manjšo
pokojninsko osnovo. Poleg tega pa se mu zato, ker začne
uživati pokojnino 5 let prej glede na starost, pokojnina za
vsako leto predč asnega odhoda v pokoj dodatno zmanjša.
Doslej se je zmanjševala, kjer je bila uvedena, z'a 1,33%. Od
leta 1965 do 1973, ko je bila ta možnost še dana v naši
republiki, se je te možnosti poslužilo 7.584 oseb, od tega
2.704 žensk.
Uvedba tega instituta pomeni znižanje pokojnin in s tem
padec socialne varnosti, večje pritiske na varstveni dodatek
kot edinisocialni korektiv v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja ali potrebo po večji obremenitvi združenega dela in večji solidarnosti znotraj sistema.
Predčasna pokojnina bi prišla v poštev le za določene
kategorije zavarovancev, saj tisti z visoko in tudi z višjo
izobrazbo v nobenem primeru ne bodo dosegli 30 oziroma 35
let pokojninske dobe pri 50. oziroma 55. letih starosti.
Številne pripombe in predlogi delovnih ljudi in občanov pa
so apel za ponovno uvedbo predč asne pokojnine, z obrazložitvami, da je pred upokojitvijo tista povojna generacija, ki ^e
mnogo prispevala k osvoboditvi in obnovi domovine ter je
zaradi tega izčrpana, tudi zato, ker ni uživala bonitet višjega
družbenega standarda, ki se je gradil postopoma.
8. Glede varstvenega dodatka, kot je bilo že omenjeno, bo
treba z novim zakonom uveljaviti pravico do tega dodatka tudi
za osebe, ki opravljajo samostojne dejavnosti, saj praviloma
odpade možnost izbire zavarovalne osnove, ki je bila doslej
glavni razlog, da jim te pravice nismo priznavali. Rešiti pa bo
treba vprašanje te pravice tudi za združene kmete.
9. V poglavju o uživanju in izgubi pravic je treba urediti še
naslednja vprašanja:
a) uživanja pravice do družinske pokojnine za čas služenja
vojaškega roka v JLA glede na novi zakon o vojaški obveznosti. Ta čas naj bi pravica do družinske pokojnine mirovala in
se družinska pokojnina ne bi izplačevala;
b) izplačevanja pokojnine našim upokojencem, ki se po
dopolnitvi polne pokojninske dobe zaposlijo in pokojninsko
zavarujejo pri tujem delodajalcu v tujini.
Določiti, naj se ta čas pokojnina ne izplačuje in naj pravica
do pokojnine miruje;
c) z novim zveznim zakonom je določeno izplačevanje pokojninskih prejemkov za nazaj vsem novim upokojencem po
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1.1.1983. V bodoče naj bi način izplačevanja pokojnin uredila
skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja s samoupravnim splošnim aktom;
č) v okviru pokojninskega zavarovanja je potrebno izenačiti
izvenzakonsko skupnost z zakonsko, tako kot je to opredeljeno v rodbinski zakonodaji. Danes je do družinske pokojnine
upravič en le zakonec, ki je sklenil pravno veljavno zakonsko
zvezo oziroma razvezani zakonec, ki mu je priznana preživnina s sodno odločbo. Obstoj izvenzakonske zveze, na podlagi katere bi bila določena oseba upravičena do družinske
pokojnine, bi moralo presojati sodišče v nepravdnem postopku.
10. a) V delu republiškega zakona, ki ureja pokojninsko"
dobo, bo treba kot je bilo že omenjeno, urediti dokup let tudi
za osebe, ki so opravljale samostojne dejavnosti pred uvedbo
obveznega zavarovanja in za kmete.
b) Potrebno je izvršiti prekvalifikacijo članstva in dela v
kmečkih delovnih zadrugah in posebne v zavarovalno dobo v
primerih, ko je bila oseba član kmečke delovne zadruge v
obdobju od 15. maja 1945 do 31. decembra 1959, če ji je bilo
delo v zadrugi edini ali glavni poklic.
c) Predvideti, da se v pokojninsko dobo všteva tudi čas
služenja vojaškega roka v JLA nad 24 mesecev.
11. V prehodnih in konč nih določbah je treba odpraviti
rešitev, po kateri lahko osebe, ki po letu 1965 niso imele
lastnosti zavarovanca, pridobijo pravico do pokojnine, ko
dopolnijo moški starost 65 let in imajo 30 let pokojninske
dobe oziroma ženske 60 let in imajo 25 let pokojninske dobe.
Veljavna zakonska ureditev je v nasprotju s konvencijo št. 102.
o minimalnih normah socialne varnosti.
V tem poglavju je potrebno predvideti prenehanje veljavnosti zakona o starostnem zavarovanju kmetov in zagotovitev
nadaljnega uživanja kmečke pokojnine tistim, ki so do dneva
uveljavitve zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju pridobili pravico do starostne pokojnine, to je sedanjim
uživalcem kmečkih pokojnin in varianti tudi vsem tistim
kmečkim zavarovancem starostnega zavarovanja kmetov, ki
so stari nad 60 let.

IV. Ocena finanč nih sredstev, potrebnih za
izvedbo zakona
Po veljavnih predpisih se iz republiškega proračuna financira uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja borcev NOV pod ugodnejšimi pogoji kot so določeni z zveznim zakonom in pravic kmetov borcev NOV, ki jih
imajo pod ugodnejšimi pogoji kot zavarovanci v starostnem
zavarovanju kmetov. Ker se glede navedenih pravic borcev
NOV ne predvidevajo večje spremembe glede na zatečeno
stanje, ne bodo potrebna dodatna sredstva iz republiškega
proračuna.
S predlaganim zakonom ni predvideno širjenje pravic, razen vštevanja služenja vojaškega roka v JLA nad 24 mesecev v
pokojninsko dobo in prekvalifikacija posebne dobe v zavarovalno dobo pri priznanju članstva v kmečkih delovnih zadrugah. Ker je na področju invalidskega varstva glede na novosti
po zveznem zakonu predvideno zmanjšanje izdatkov za
1,50% od skupnih letnih izdatkov skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, preračunanih na leto 1980, ne bo
potrebna dodatna obremenitev združenega dela z večjim prispevkom.
Po izračunih oziroma opravljeni predhodni oceni predlagana koncepcija uveljavitve zavarovanja kmetov ne pomeni
večjega bremena za družbo kot celoto oziroma za združeno
delo.
V. Nove naloge in izvršilni predpisi
S predlaganim zakonom niso predvideni novi izvršilni predpisi zaradi sistema samoupravne regulative na tem področju.
S predlaganim zakonom niso predvideni novi postopki ali
nove naloge za republiške in občinske upravne organe, samoupravne organe, organizacije združenega dela in druge
samoupravne organizacije in skupnosti. Glede novosti na
področju invalidskega varstva in pri tem naloge organizacij
združenega dela je potrebno upoštevati, da gre za uskladitev
z zakonom o združenem delu in zakonom o delovnih razmerjih, torej za že določene naloge, ki v praksi doslej niso povsem
zaživele.

TEZE ZA OSNUTEK ZAKONA
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
OPOMBE:

Prvi del
SPLOSNE DOLOČBE
1.
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje v SR
Sloveniji urejajo zakon o temeljnih pravicah iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v
nadaljnem besedilu: zvezni zakon), ta zakon,
statut in drugi samoupravni splošni akti skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji (v nadaljnem besedilu:
skupnost), družbeni dogovori in samoupravni
sporazumi, pravice zavarovancev s preostalo
delovno zmožnostjo, ki jih le-ti uveljavljajo in
uresnič ujejo v združenem delu pa tudi samoupravni splošni akti organizacij združenega dela.
2.
S tem zakonom se uvaja in ureja obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov v SR Sloveniji.

10

Z obveznim pokojninskim in invalidskim zavarovanjem se združenim kmetom v skladu s
tem zakonom zagotavljajo enake pravice kot
delavcem v združenem delu, drugim kmetom
pa pravica do starostne, družinske in invalidske pokojnine.
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot
sestavni del združenega dela temelji na družbenoekonomskih odnosih pri pridobivanju,
razporejanju in upravljanju dohodka.
Dohodek, ki ga delavci v združenem delu
ustvarijo v temeljnih organizacijah združenega dela in v drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih s svojim živim delom ter
upravljanjem in gospodarjenjem z družbenimi
sredstvi kot s svojim in družbenim minulim
delom, ki vsebuje tudi minulo delo delavcev,
ki uveljavljajo pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, je osnova družbenoekonomskih odnosov med delavci v združenem delu in delavci, ki so uveljavili pravice
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
priloga poroč evalca

4.
Delavci v združenem delu, ki so uveljavili
pravico iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja imajo pravico do usklajevanja pokojnin zaradi ohranitve njihove realne vrednosti.
Pokojnine se na osnovi minulega dela delavcev, ki so uveljavili pravico do pokojnine in
s katerim upravljajo in gospodarijo delavci v
združenem delu kot s svojim in družbenim
minulim delom, usklajujejo tudi na podlagi
rasti družbene produktivnosti dela.
5.
Z namenom prepreč evanja invalidnosti so
delavci v temeljnih in drugih organizacijah
združenega dela, v delovnih skupnostih,
združeni kmetje, delovni ljudje, ki samostojno
opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi v lasti obč anov v skladu z zakonom in
svojimi samoupravnimi splošnimi akti dolžni
izvajati preventivne ukrepe, ukrepe varstva pri
delu, stalno izboljševati pogoje dela in delovno okolje ter zagotavljati pogoje za ustrezno
zaposlovanje delovnih invalidov.
6.
Pri zagotavljanju pogojev za uresnič evanje
pravic delovnih invalidov in pri izvajanju preventivnih ukrepov in akcij, katerih namen'je
zmanjševati stopnjo invalidizacije, sodeluje
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja z organizacijami združenega dela,
drugimi organizacijami in organi ter drugimi
samoupravnimi interesnimi skupnostmi, v primerih in na nač in, ki se določ ijo z družbenim
dogovorom ali statutom skupnosti.
7.
Denarni prejemki, ki so že zapadli v plač ilo
pa ob smrti zavarovanca še niso bili izplač ani,
se lahko podedujejo.
Na denarne prejemke iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja je mogoč e poseč i z
izvršbo in v zavarovanje terjatev na tretjino
prejemkov. Do polovice prejemkov pa je mogoč e poseč i za preživninske terjatve in s sodno odloč bo ali poravnavo ugotovljene terjatve.
Drugi del
ZAVAROVANCI
8.
Poleg oseb, obvezno zavarovanih po zveznem zakonu, so zavarovanci tudi osebe, ki se
obvezno zavarujejo po določ bah tega zakona.
9.
Obvezno se zavarujejo delovni ljudje, ki na
območ ju SR Slovenije:
- z osebnim delom z delovnimi sredstvi v
lasti obč anov samostojno opravljajo obrtno
ali kakšno drugo gospodarsko dejavnost kot
glavni ali edini poklic in so zavezanci za davek
od dohodka iz gospodarske dejavnosti,
- z osebnim delom samostojno kot poklic
priloga poroč evalca

opravljajo umetniško ali drugo kulturno,
odvetniško ali drugo poklicno dejavnost v
obliki stalnega poklica in so zavezanci za davek od dohodka iz poklicnih dejavnosti ali pa
za davek od dohodka avtorskih pravic in niso
zavarovani na kakšni drugi podlagi.

OPOMBE:

10.
Obvezno se zavarujejo vrhunski športniki s
stalnim prebivališč em v SR Sloveniji, ki niso
zavarovani na kakšni drugi podlagi.
11.
Obvezno se zavarujejo kmetje in člani njihovih gospodarstev, ki se v SR Sloveniji ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo kot s svojim
edinim ali glavnim poklicem in imajo lastnost
združenega kmeta ter niso zavarovani na
kakšni drugi podlagi (v nadaljnem besedilu:
združeni kmetje).
Lastnost združenega kmeta po prejšnjem
odstavku imajo tisti, ki izpolnjujejo pogoje po
predpisih o združevanju kmetov.
12.
Obvezno se zavarujejo drugi kmetje in člani
njihovih gospodarstev, ki se v SR Sloveniji
ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo kot s svojim
edinim ali glavnim poklicem in delajo s sredstvi, na katerih ima kdo lastninsko pravico ter
niso zavarovani na kakšni drugi podlagi (v
nadaljnem besedilu: drugi kmetje).
13.
Po določ bah iz prejšnje teze se obvezno
zavarujejo tudi osebe, ki se v pridobitne namene kot s svojim edinim ali glavnim poklicem ukvarjajo z gozdarsko dejavnostjo, lovom, ribolovom ali kakšno drugo kmetijsko
dejavnostjo.
14.
Nač in izvajanja zavarovanja za zavarovance
iz 9., 10., 11. in 12. teze.določ i skupnost.
15.
Osnova za plač evanje prispevkov za zavarovance iz 11. teze je praviloma njihov ugotovljeni osebni dohodek, v skladu s predpisi o
davkih obč anov.
Organizacija združenih kmetov ali druga
organizacija združenega dela, s katero združeni kmet proizvodno sodeluje, oblikuje v
skladu s samoupravnim sporazumom o združevanju dela in sredstev poseben sklad za
solidarnostno pokrivanje dela obveznosti za
plač ilo prispevkov, kadar kmetje iz objektivnih razlogov ne morejo kriti teh obveznosti.
V primerih, ko se združeni kmetje ne zavarujejo po prvem odstavku te teze, plač ujejo
prispevke po osnovi, določ eni v 16. tezi.
16.
Osnovo za plač evanje prispevkov za zavarovance iz 12. teze, katerim se osebni dohodek ne da ugotoviti, določ i skupnost.
. Skupnost posebej določ i osnove, od katerih plač ajo prispevek zavarovanci - člani
kmeč kega gospodarstva.
Delavec, ki mu je prenehalo delovno razmerje po 218. č lenu zakona o združenem
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OPOMBE:

delu, je zavarovan tudi po prenehanju delovnega razmerja, dokler je prijavljen pri pristojni
skupnosti za zaposlovanje, vendar najdalj eno
leto, če se je prijavil skupnosti za zaposlovanje v 30 dneh po prenehanju delovnega razmerja in če je bil do prenehanja delovnega
razmerja zavarovan najmanj eno leto brez
presledka ali 18 mesecev v zadnjih dveh letih.
Prispevek za zavarovance iz prvega odstavka te teze plač ujejo pristojne skupnosti za
zaposlovanje.
VARIANTA k 1. odstavku:
Delavec, ki mu je prenehalo delovno razmerje po 218. členu zakona o združenem
delu, je zavarovan tudi po prenehanju delovnega razmerja, če se je prijavil skupnosti za
zaposlovanje v 30 dneh po prenehanju delovnega razmerja in če je bil do prenehanja delovnega razmerja zavarovan najmanj 9 mesecev brez presledka ali 12 mesecev s presledki
vzadnjih 18 mesecih, dokler prejema denarno
nadomestilo za primer brezposelnosti, vendar
največ eno leto.
VARIANTA za novi 2. odstavek:
Delavec iz prejšnjega odstavka, ki ima najmanj 15 let zavarovalne dobe in mu je zagotovljena pravica do denarnega nadomestila,
je zavarovan za čas prejemanja takega nadomestila.
Sedanji 2. odstavek postane 3. odstavek.
18.
Za vse primere invalidnosti in za telesno
okvaro, ne glede na njen vzrok, se obvezno
zavarujejo osebe na mladinskih delovnih akcijah v SR Sloveniji in sicer, če vzrok nastane
v času, ko so na taki akciji.
Skupnost določ i, za katere mladinske delovne akcije velja določ ba prejšnjega odstavka.
19.
Samo za invalidnost in telesno okvaro, ki
sta posledica nesreč e pri delu ali poklicne
bolezni, se zavarujejo:
1. udeleženci usmerjenega izobraževanja
pri praktič nem pouku ter pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse;
2. uč enci osnovnih šol, kadar so na obveznem praktič nem delu v uč ilnicah ali pri organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih;
3. uč enci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol, kadar opravljajo delo v organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih prek študentskega oziroma mladinskega servisa;
4. osebe, ki so po konč anem šolanju na
obvezni ali prostovoljni praksi, ne glede na to,
ali za-to prakso prejemajo nagrado;
5. osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu;
6. otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, kadar so na obveznem praktič nem delu v organizacijah za
usposabljanje ali v organizacijah združenega
dela in drugih samoupravnih organizacijah in
skupnostih;
7. obsojenci na prestajanju kazni zapora ter
mladoletniki, proti katerim se izvršuje vzgojni
ukrep oddaje v prevzgojni dom, ki se poklicno
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izobražujejo oziroma usposabljajo ali opravljajo dovoljene dejavnosti v skladu z zakonom.
Osebe iz 7. toč ke prejšnjega odstavka so
zavarovane tudi za primer invalidnosti, ki je
posledica nesreč e izven dela, nastale zaradi
višje sile.
Skupnost lahko določ i tudi druge primere
zavarovanja za invalidnost in telesno okvaro,
ki sta posledica nesreč e pri delu ali poklicne
bolezni.
20.
Osebe, ki niso zavarovanci od 8. do 17. teze
ali jim ni zagotovljeno varstvo za primer invalidnosti in telesne okvare po drugih predpisih,
stalno pa prebivajo na območ ju SR Slovenije,
so zavarovane samo za primer invalidnosti in
telesne okvare kot posledice nesreč e, ki jih
zadene:
1. ko opravljajo naloge kot pripadniki teritorialne obrambe, narodne zašč ite, civilne zašč ite, službe za opazovanje in obvešč anje,
enot za zveze družbenopolitič nih skupnosti,
pri usposabljanju za splošno ljudsko obrambo in družbeno samozašč ito in reševanje prebivalstva in materialnih dobrin ter pri preprečevanju sovražnih in drugih družbi škodljivih
pojavov in dejanj;
2. ko sodelujejo na organiziranih javnih delih splošnega pomena;
3. ko pomagajo organom za notranje zadeve in pooblašč enim uradnim osebam teh organom pri izpolnjevanju nalog s področ ja varstva ustavne ureditve, osebne varnosti obč anov in varnosti premoženja, vzdrževanja javnega reda in miru in prepreč evanju in odkrivanju kaznivih dejanj in odkrivanju ter prijemanju storilcev kaznivih dejanj, kontroli gibanja v mejnem pasu in varovanju pred drugimi
kršitvami nedotakljivosti državne meje;
4. Ko opravljajo naloge organov za notranje
zadeve, kot osebe v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve;
5. ko opravljajo na poziv državnih organov
določ ene javne funkcije ali državljanske dolžnosti;
6. ko so kot vojni, mirovni vojaški invalidi ali
civilni invalidi vojne ter druge invalidne osebe
na poklicni rehabilitaciji pri praktič nih delih
ali vajah;
7. ko kot športniki v okviru organizirane
športne dejavnosti sodelujejo pri športnih akcijah.
Skupnost določ i, kdaj so izpolnjeni pogoji
iz 2., 5. in 7. toč ke prejšnjega odstavka te teze.
Določ ba 2. toč ke prvega odstavka te teze
velja tudi za tuje državljane.
21.
Osebe iz 8. do 17. teze so zavarovane za
invalidnost in telesno okvaro kot posledico
bolezni ali poškodbe izven dela - razen če
nastane invalidnost ali telesna okvara zaradi
poškodbe pri opravljanju samostojne poklicne ali gospodarske dejavnosti - še po prenehanju delovnega razme/ja oziroma po izgubi
lastnosti, na podlagi katere so obvezno zavarovane:
1. dokler dobivajo nadomestilo osebnega
priloga poroč evalca

dohodka po predpisih o zdravstvenem varstvu in otroškem varstvu;
2. dokler kot nezaposleni delovni invalidi
prejemajo oskrbnino ali zač asno nadomestilo
po predpisih o invalidskem zavarovanju;
3. dokler prejemajo invalidsko pokojnino;
4. dokler so v redu prijavljeni pri pristojni
skupnosti za zaposlovanje, če so se prijavili v
30 dneh po prenehanju delovnega razmerja
oziroma po izgubi lastnosti, na podlagi katere
so obvezno zavarovane po tem zakonu;
5. dokler so v Jugoslovanski ljudski armadi,
na vojaških vajah ali na odslužitvi vojaškega
roka, če so odšle k vojakom v 30 dneh po
prenehanju delovnega razmerja oziroma po
izgubi lastnosti, na podlagi katere so obvezno
zavarovane po tem zakonu;
6. dokler uživajo starostno pokojnino;
1. dokler imajo zavarovanci, ki so zaradi
nege otroka prekinili delovno razmerje:
- otroka, ki še ni star 15 let,
- starejšega otroka, ki mu je zaradi popolne in trajne nezmožnosti za delo potrebna
stalna postrežba in pomoč ,
- tri otroke, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev in uživanje družinske pokojnine.
Osebe iz prejšnjega odstavka so zavarovane, čeprav niso podane okolišč ine iz 1. do 7.
toč ke prejšnjega odstavka, če ob nastanku
invalidnosti oziroma telesne okvare izpolnjujejo pogoje pokojninske in zavarovalne dobe
za pridobitev pravic.
Tretji del
PRIDOBITEV IN ODMERA
PRAVIC

nost. Skupnost tudi določ i najvišji odstotek
poveč anja.
Ne glede na določ bo prejšnjega odstavka
pridobi borec NOV pred 9. 9.1943 oziroma 13.
10. 1943 pravico do poveč anja pokojnine (varianta: se pokojnina odmeri glede na skupno
dopolnjeno pokojninsko dobo, vendar tako,
da pokojnina ne more biti višja od 90% pokojninske osnove) po izpolnitvi 35 (moški) oziroma 30 let (ženske) pokojninske dobe.
VARIANTA:
Ta člen se č rta.
24.
Starostna pokojnina zavarovancev iz 9., 10.,
11. in 12. teze se odmeri od osnove, od katere
so bili plač ani prispevki na podlagi 104. in 15.
teze, zmanjšani za plač ane prispevke za obveznosti iz naslova prispevkov samoupravnim
interesnim skupnostim.
Zajamč ena pokojnina
25.
Zavarovancu, ki je uveljavil pravico do starostne pokojnine s pokojninsko dobo 40 oziroma 35 let (ženske) oziroma zavarovancu, ki
je pridobil pravico do invalidske pokojnine
zaradi invalidnosti, ki je posledica nesreč e pri
delu ali poklicne bolezni, je zagotovljena zajamč ena pokojnina v višini, ki jo določ i skupnost in ne more biti nižja od zneska ugotovljenih minimalnih življenjskih stroškov v skladu
z zakonom.
Pravice do zajamč ene pokojnine nimajo zavarovanci iz 12 teze.
VARIANTA k 2. odstavku:
Pravice do zajamč ene pokojnine nimajo zavarovanci, katerim je bila pokojnina odmerjena na podlagi zavarovalnih osnov.

I. POGLAVJE

II. POGLAVJE

Odmera starostne pokojnine

Predč asna pokojnina
26.
Zavarovanec lahko uveljavi starostno pokojnino, ko dopolni najmanj 35 let pokojninske dobe in 55 let starosti (moški) oziroma 30
let pokojninske dobe in 50 let starosti (ženske).
Če zavarovanec uveljavi predč asno pokojnino, se odmerjena pokojnina glede na pokojninsko dobo za vsako leto predč asnega odhoda v pokoj pred dopolnitvijo 60 (moški)
oziroma 55 (ženske) let starosti zmanjša za
odstotek, ki ga določ i skupnost s samoupravnim splošnim aktom.
VARIANTA:
Ta teza se črta.

22.
Starostna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove po enotni lestvici s tem, da
znaša za 40 oziroma 35 let pokojninske dobe
85%.
Lestvico odstotkov za odmero pokojnine
določ i skupnost, pri čemer upošteva polno
leto pokojninske dobe in ostanek najmanj
šest mesecev.
23.
Zavarovancu oziroma zavarovanki, ki po izpolnitvi pokojninske dobe 40 let ostane še
naprej v zavarovanju, ne da bi uveljavil pravico do pokojnine oziroma uživalec oziroma
uživalka pokojnine s pokojninsko dobo 40 let,
ki ponovno sklene delovno razmerje ali zač ne
opravljati samostojno dejavnost, se pokojnina
poveč a (varianta: se pokojnina odmeri glede
na skupno dopolnjeno pokojninsko dobo,
vendar tako odmerjena pokojnina ne more
biti višja od 90% pokojninske osnove) za vsako leto zavarovanja po izpolnitvi polne pokojninske dobe za odstotek, ki ga določ i skuppriloga poroč evalca

OPOMBE:

III. POGLAVJE
Pravice zavarovancev s preostalo
delovno zmožnostjo in pravice iz
invalidskega zavarovanja kmetov
27.
Zavarovanci, pri katerih nastane zmanjšanje delovne zmožnosti, uresnič ujejo pravice
13

OPOMBE:
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na temelju invalidnosti skladno s preostalo
delovno zmožnostjo.
28.
Zavarovanci, pri katerih je podana preostala delovna zmožnost, imajo pravico:
- do prekvalifikacije ali dokvalifikacije, če
nastane invalidnost pred dopolnjenim 50.
(moški) oziroma 45. (ženska) leti starosti;
- do dela z delovnim časom, ki ustreza
preostali delovni zmožnosti, do razporeditve
na druga ustrezna dela oziroma naloge ter do
ustrezne zaposlitve, č e nastane invalidnost
pred dopolnjenim 60 (moški) oziroma 55 (ženska) letom starosti.
29.
Zavarovanci, pri katerih je podana preostala delovna zmožnost in ob nastanku invalidnosti niso v delovnem razmerju, pridobijo
pravice iz prejšnje teze, če izpolnjujejo pogoje starosti in pokojninske oziroma zavarovalne dobe, ki jo določ i samoupravni splošni akt
skupnosti.
30.
Zavarovancem s preostalo delovno zmožnostjo, ki so v delovnem razmerju, so v zvezi z
uživanjem pravic iz 28. teze zagotovljena naslednja denarna nadomestila:
1. nadomestilo osebnega dohodka za čas
prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije,
2. nadomestilo osebnega dohodka zaradi
dela s skrajšanim delovnim časom oziroma
zaradi dela na drugem ustreznem delu.
31.
Zavarovancem s preostalo delovno zmožnostjo, ki niso v delovnem razmerju, so v zvezi
z uživanjem pravic iz 28. teze zagotovljena
naslednja denarna nadomestila:
1. nadomestilo za čas prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije (oskrbnina),
2. nadomestilo za čas do sklenitve delovnega razmerja oziroma do zač etka dela na
ustreznem delu (zač asno nadomestilo).
32.
Nadomestilo osebnega dohodka zaradi dela s skrajšanim delovnim časom je enako razliki med osebnim dohodkom, ki ga dobiva
zavarovanec s preostalo delovno zmožnostjo
za krajši delovni čas od polnega in osebnim
dohodkom, ki bi ga dobival, če bi opravljal
ista dela in naloge poln delovni čas.
33.
Nadomestilo osebnega dohodka zaradi dela na drugem ustreznem delu je enako razliki
med osebnim dohodkom, ki bi ga zavarovanec prejel za normalne delovne uspehe, če bi
še opravljal dela in naloge, ki jih je opravljal
pred nastankom invalidnosti in osebnim dohodkom, ki ga zavarovanec prejema za normalne delovne uspehe pri opravljanju del in
nalog, k katerim je bil razporejen po nastanku
invalidnosti.
VARIANTA:
Nadomestilo osebnega dohodka za delo na
drugem ustreznem delu se določ i v višini, ki je
enaka razliki med osebnim dohodkom, ki ga
je zavarovanec prejemal v zadnjem letu pred
nastankom invalidnosti in osebnim dohodkom, ki ga prejema na ustreznem delu, pod
pogojem, da dosega na ustreznem delu normalne delovne rezultate.

Ob določ anju višine nadomestila se osebni
dohodek, ki ga je zavarovanec prejemal pred
nastankom invalidnosti, uskladi na leto, za
katero se določ a nadomestilo, v skladu s porastom osebnih dohodkov v temeljni organizaciji, drugi organizaciji, delovni skupnosti ali
pri zasebnem delodajalcu, kjer je bil ob nastanku invalidnosti v delovnem razmerju.
34.
Nadomestilo osebnega dohodka za čas
prekvalifikacije oziroma dokvaliikacije s6 določ i v višini najmanj 55% povpreč nega osebnega dohodka, ki ga je zavarovanec prejel v
koledarskem letu pred nastankom invalidnosti.
V primeru, da zavarovanec v koledarskem
letu pred nastankom invalidnosti ni prejel
osebnega dohodka, se nadomestilo določ i v
višini najmanj 55% od osnove, ki jo določ i
skupnost v statutu za zavarovance, ki niso v
delovnem razmerju.
VARIANTA 1:
Nadomestilo osebnega dohodka za čas
prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije se določ i najmanj v višini zneska ugotovljenih minimalnih življenjskih stroškov v skladu z zakonom.
VARIANTA 2:
Nač in določ anja višine nadomestila osebnega dohodka za čas prekvalifikacije oziroma
dokvalifikacije določ i skupnost s samoupravnim splošnim aktom.
35.
Na nač in iz 34. teze se določ i tudi nadomestilo osebnega dohodka za čas do sklenitve
delovnega razmerja oziroma zač etka dela na
ustreznem delu.
36.
Zavarovanci s preostalo delovno zmožnostjo, ki so ob nastanku invalidnosti v delovnem
razmerju, uveljavljajo in uresnič ujejo pravice
v organizacijah združenega dela, delovnih
skupnostih in pri zasebnih delodajalcih.
Organizacije združenega dela, delovne
skupnosti in zasebni delodajalci morajo zavarovanca iz prvega odstavka te teze, pri katerem je nastala invalidnost, obdržati na delu in
razporediti k delom in nalogam, ki jih glede
na preostalo delovno zmožnost lahko opravlja brez prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije.
Če zaradi narave njihovih dejavnosti v organizacijah združenega dela, delovnih skupnostih in pri zasebnih delodajalcih ni takih del in
nalog, h katerim bi bilo mogoč e razporediti
zavarovanca, mu mora organizacija združenega dela, delovna skupnost ali zasebni delodajalec zagotoviti ustrezno zaposlitev v drugi
organizaciji združenega dela, delovni skupnosti oziroma pri drugem zasebnem delodajalcu na podlagi samoupravnega sporazuma.
37.
Zavarovancem s preostalo delovno zmožnostjo, ki so ob nastanku invalidnosti v delovnem razmerju in ki uresnič ujejo pravice v orpriloga poroč evalca

ganizacijah združenega dela, delovnih skupnostih in pri zasebnih delodajalcih, zagotavlja
tudi v primeru, ko tak zavarovanec sklene
delovno razmerje z drugo organizacijo združenega dela, delovno skupnostjo ali drugim
zasebnim delodajalcem, pravice iz 28. in 30.
teze tista organizacija združenega dela, delovna skupnost oziroma zasebni delodajalec,
pri kateri je bil zavarovanec ob nastanku invalidnosti v delovnem razmerju.
Določ ilo prejšnjega odstavka te teze se ne
uporablja v primerih, ko nastane pri zavarovancu nov primer invalidnosti.
38.
Organizacije združenega dela, delovne
skupnosti in zasebni delodajalci morajo zavarovancu iz 36. teze zagotoviti prekvalifikacijo
oziroma dokvalifikacijo, kakor tudi dela in naloge, katera bo opravljal po prekvalifikaciji
oziroma dokvalifikaciji, skladno z 28. tezo.
39.
Pogoje, nač in in postopek za uveljavljanje
in uresnič evanje pravic oziroma obveznosti iz
36. teze, nač in ugotavljanja, usklajevanja in
izplač evanja denarnih nadomestil, nač in izvajanja prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije,
zagotavljanje sredstev za uresnič evanje teh
pravic in obveznosti, kakor tudi vsa ostala
vprašanja v zvezi z zagotavljanjem varstva delovnih invalidov uredijo delavci v samoupravnih splošnih aktih.
40.
Zavarovanci s preostalo delovno zmožnostjo uveljavljajo in uresnič ujejo pravice v skupnosti pod pogoji in na nač in, ki ga določ i
skupnost s samoupravnim splošnim aktom,
če:
1. ob nastanku invalidnosti niso v delovnem
razmerju;
2. so ob nastanku invalidnosti nosilci samostojnega dela ali združeni kmetje;
3. organizacije združenega dela, delovne
skupnosti in nosilci samostojnega osebnega
dela iz objektivnih in drugih razlogov ne morejo zagotoviti uresnič evanja pravic zavarovancev s preostalo delovno zmožnostjo.
Primeri iz 3. toč ke prejšnjega odstavka ter
postopek se določ ijo z družbenim dogovorom, ki ga sklenejo Zveza sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Izvršni
svet Skupšč ine SR Slovenije in Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR
Sloveniji.
41.
Zavarovancem iz prejšnje teze zagotavlja
ustrezno zaposlitev pristojna skupnost za zaposlovanje.
42.
Zavarovanci iz 12. teze imajo v primeru trajni in popolne nezmožnosti za delo pravico do
invalidske pokojnine, ne pa do drugih pravic
iz invalidskega zavarovanja.
priloga poroč evalca
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IV. POGLAVJE
Denarno nadomestilo za telesno
okvaro
43.
Denarna nadomestila za telesno okvaro se
odmerjajo po merilih in na nač in, ki ga določ i
skupnost s samoupravnim splošnim aktom,
upoštevaje pri tem vzrok za nastanek in ugotovljeni odstotek telesne okvare.
44.
Denarna nadomestila za telesno okvaro se
usklajujejo v zač etku vsakega koledarskega
leta glede na porast nominalnega osebnega
dohodka vseh zaposlenih delavcev na območ ju republike.
V. POGLAVJE
Pogoji za pridobitev in odmero
družinske pokojnine
45.
Poleg oseb, določ enih v zveznem zakonu,
pridobijo ob zavarovanč evi smrti pravico do
družinske pokojnine tudi:
1. oseba, ki je v skladu z zakonom o zakonski zvezi in družinskih razmerjih živela z zavarovancem v izvenzakonski skupnosti in je obstoj te skupnosti dokazala s sodno odloč bo;
2. bratje in sestre ter otroci brez staršev, ki
jih je zavarovanec preživljal. Za otroke brez
staršev se štejejo tudi otroci, ki imajo starše,
pa le-tr ne skrbijo zanje.
Skupnost določ i natanč nejše pogoje, kdaj
se šteje, da zavarovanec preživlja družinske
člane iz 2. toč ke prejšnjega odstavka te teze.
46.
Vdova zavarovanca oziroma oseba, ki je
živela z zavarovancem v izvenzakonski skupnosti, pridobi pravico do družinske pokojnine:
1. Če je do smrti moža, po katerem ji gre
pravica, dopolnila starost 50 let (varianta: 45
let), ali
2. če je bila do moževe smrti popolnoma
nezmožna za pridobivanje ali č e je to postala
v enem letu od moževe smrti, ali
3. če ji je po moževi smrti ostal otrok ali
ostalo več otrok, ki imajo pravico do družinske pokojnine po možu, vdova pa proti njim
izpolnjuje roditeljske dolžnosti. Vdova, ki postane med trajanjem pravice po tem naslovu
popolnoma nezmožna za pridobivanje, obdrži
pravico do družinske pokojnine, dokler je
takšna nezmožnost podana.
Vdova, ki do moževe smrti ni dopolnila 50
let (varianta: 45 let), dopolnila pa je 45 let
(varianta: 40 let) starosti, pridobi pravico do
družinske pokojnine, ko dopolni 50 let (varianta: 45 let) starosti.
Vdova, ki med trajanjem pravice do družinske pokojnine, pridobljene ob pogojih 2. in 3.
toč ke prvega odstavka te teze, dopolni 50.
leto (varianta: 45. leto) starosti, obdrži pravico
do družinske pokojnine trajno, če pa ji ta
pravica preneha pred dopolnjenim 50. letom
(varianta: 45. letom), toda po dopolnjenem 45.

*.
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letu (varianta: 40. letu) starosti, jo lahko znova
uveljavi, ko dopolni 50. leto (varianta: 45. leto)
starosti.
47.*
Vdovec zavarovanke oziroma oseba, ki je
živela z zavarovancem v izvenzakonski skupnosti, pridobi pravico do družinske pokojnine:
1. če je do smrti žene, po kateri mu gre ta
pravica, dopolnil starost 55 let (varianta: 50.
let), ali
2. če še ni star 55 let (varianta: 50. let) pa je
bil do ženine smrti popolnoma nezmožen za
pridobivanje ali je to postal v enem letu po
ženini smrti, ali
3. če mu je po ženini smrti ostal otrok ali
ostalo več otrok, ki imajo pravico do družinske pokojnine po ženi, vdovec pa proti njim
izpolnjuje roditeljske dolžnosti. Vdovec, ki
postane med trajanjem pravice do družinske
pokojnine po tem naslovu popolnoma nezmožen za pridobivanje, obdrži pravico do
družinske pokojnine, dokler je takšna nezmožnost podana.
Vdovec, ki med trajanjem pravice do družinske pokojnine, pridobljene po 2. in 3. toč ki
prvega odstavka te teze, dopolni 55 let (varianta: 50 let) starosti, obdrži to pravico
trajno.
48.
Otrok pridobi pravico do družinske pokojnine in jo lahko uživa do dopolnjenega 15.
leta starosti, po tej starosti pa, če je tako
določ eno v splošnem aktu skupnosti.
Otrok, ki postane popolnoma in trajno nezmožen za delo do starosti, do katere je otrokom zagotovljena pravica do družinske pokojnine, ima pravico do družinske pokojnine
ves čas, dokler traja takšna nezmožnost.
Otrok, ki postane popolnoma in trajno nezmožen za delo po starosti, do katere je otrokom zagotovljerra pravica do družinske pokojnine, toda pred smrtjo zavarovanca oziroma uživalca pravic, pridobi pravico do družinske pokojnine, če ga je zavarovanec oziroma
uživalec pravice do svoje smrti preživljal.
49.
Otroku, ki izgubi oba roditelja - zavarovanca, pripada poleg družinske pokojnine po
enem roditelju tudi del družinske pokojnine
po drugem roditelju.
Del družinske pokojnine po drugem roditelju se določ i v odstotku od osnove.za odmero
družinske pokojnine. Višina odstotka je odvisna od števila otrok, in jo določ i skupnost.
Skupen znesek družinske pokojnine, ugotovljen po prejšnjih odstavkih te teze, ne more
preseč i zneska pokojninske osnove tistega
umrlega roditelja, ki je višja.
50.
Starši, ki jih je zavarovanec oziroma uživalec pravice preživljal do svoje smrti, pridobijopravico do družinske pokojnine.
1. če so do smrti zavarovanca oziroma uživalca pravice dopolnili, mati 50 let (varianta:
45 let), oč e pa 55 let (varianta: 50 let), ali
2. Če mati še ni stara 50 let (varianta: 45 let)
oziroma če oč e še ni star 55 let (varianta: 50
let) pa sta bila do smrti zavarovanca oziroma

uživalca pravice pridobitno popolnoma nezmožna.
VI. POGLAVJE
Usklajevanje pokojnin
51.
Pokojnine se obvezno usklajujejo glede na
porast nominalnih osebnih dohodkov vseh
zaposlenih delavcev na območ ju republike.
Ce je rast družbene produktivnosti več ja od
rasti nominalnih osebnih dohodkov iz 1. odstavka te teze, se pokojnine lahko usklajujejo
tudi po rasti družbene produktivnosti dela na
območ ju republike.
Višino, nač in in roke usklajevanja po določ bah prejšnjih odstavkov te teze določ i skupnost s samoupravnim splošnim aktom.
VII. POGLAVJE
Varstveni dodatek

52.
Zaradi zagotovitve minimalne socialne varnosti imajo uživalci starostne, invalidske ali
družinske pokojnine, ki nimajo pravice do zajamč ene pokojnine, pravico do varstvenega
dodatka.
Varstveni dodatek je denarni znesek, ki pripada uživalcu pokojnine poleg pokojnine,
njegova višina pa je odvisna od dopolnjene
pokojninske dobe.
53.
Uživalec pokojnine iz prejšnje teze ima pravico do varstvenega dodatka, če odmerjena
pokojnina ne dosega mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov, ki ga določ i
skupnost in če skupaj z družinskimi člani nima drugih dohodkov, ki bi zadošč ali za preživljanje.
Osnova za odmero varstvenega dodatka je
razlika med zneskom odmerjene pokojnine in
mejnim zneskom najnižjih pokojninskih prejemkov.
Natanč nejše pogoje za pridobitev pravice
do varstvenega dodatka in pogoje uživanja ter
merila za njegovo odmero določ i skupnost.
54.
Pravice do varstvenega dodatka nimajo uživalci predč asne pokojnine, dokler imajo to
pokojnino in uživalci pokojnine - zavarovanci
iz 11. in 12. teze, katerim je bila pokojnina
odmerjena na podlagi zavarovalnih osnov.
Ne glede na določ bo prejšnjega odstavka
pa lahko pridobijo pravico do varstvenega
dodatka zavarovanci iz 11. teze tega zakona,
če je taka možnost predvidena v samoupravnem sporazumu (pogodbi) med združenim
kmetom in organizacijo združenega dela, s
katero kmet združuje zemljo, sredstva in delo.
Natanč nejše pogoje za pridobitev pravice iz
2. odstavka te teze ter o; veznosti združenega
kmeta in organizacije združenega dela, s katero kmet proizvodno sodeluje, do skupnosti,
določ i skupnost.
priloga poroč evalca
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VIII. POGLAVJE
Uživanje in izguba pravic
55.
Zavarovanec pridobi pravico od dneva, ko
so izpolnjeni predpisani pogoji za pridobitev
pravice, če ni s tem zakonom ali s statutom
skupnosti izrecno drugač e določ eno.
56.
Pravico do izplač ila pokojnine ima zavarovanec, ki je ob vložitvi zahteve v delovnem
razmerju ali opravlja kakšno dejavnost, na
podlagi katere je zavarovan, od prvega naslednjega dne po prenehanju delovnega razmerja ali opravljanja dejavnosti.
Zavarovanec, ki ob vložitvi zahteve ni več v
delovnem razmerju oziroma ne opravlja dejavnosti, na podlagi katerih je bil zavarovan,
ima pravico do izplač ila pokojnine od prvega
dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve
in še za šest mesecev nazaj; ne izplač a pa se
za tisti čas, ko je bil v tem obdobju v delovnem
razmerju oziroma je opravljal dejavnost, na
podlagi katere je bil zavarovan.
57. *
Pokojnine in druga denarna nadomestila se
izplač ujejo za nazaj, na nač in kot ga določ i
skupnost.
Zapadli meseč ni zneski denarnih dajatev, ki
niso mogli biti izplač ani zaradi okolišč in, ki jih
je povzroč il uživalec pravice, se izplač ujejo
pozneje, največ za tri leta nazaj, rač unano od
dneva, ko po prenehanju takih okolišč in upravič enec vloži zahtevo za izplač ilo.
58.
Če je zavarovanec po izdaji posamič nega
akta o pravici do starostne pokojnine še naprej v delovnem razmerju oziroma še naprej
opravlja dejavnost, na podlagi katere je zavarovan in se mu zaradi tega ne izplač uje pokojnina, lahko zahteva, da se mu čas takšnega
delovnega razmerja oziroma opravljanja takšne dejavnosti upošteva za odstotno poveč anje že priznane pokojnine, lahko pa tudi zahteva, da se mu čas takšnega zavarovanja in
osebni dohodek, dosežen vtem času, upoštevata za novo odmero pokojnine. S posamič nim aktom, izdanim po novi zahtevi, se razveljavi prejšnji neizvršeni posamič ni akt.
59.
Uživalec pravice, ki ponovno sklene delovno razmerje ali postane izvoljeni ali imenovani nosilec samoupravne, javne ali druge družbene funkcije, za katero prejema osebni dohodek ali zač ne opravljati samostojno dejavnost, na podlagi katere je obvezno zavarovan,
pridobi lastnost zavarovanca in se mu pokojnina v tem času ne izplač uje.
60.
Če uživalec pravic iz prejšnje teze nima
polne pokojninske dobe, se mu čas ponovnega zavarovanja šteje za odstotno poveč anje
že uveljavljene pokojnine in za novo odmero
pokojnine.
Če ima zavarovanec iz prejšnjega odstavka
polno pokojninsko dobo, se mu osebni dohodek iz ponovnega zavarovanja lahko upošteva
za novo odmero pokojnine.
priloga poroč evalca
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Določ be 58,, 59. in 60. teze veljajo tudi za
borce NOV pred 9. 9. 1943 oziroma 13. 10.
1943, ki so uživalci starostne pokojnine s pokojninsko dobo 35 oziroma 30 let.
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62.
Uživalcu pravice, ki prič ne ali nadaljuje s
kmetijsko dejavnostjo ali s samostojno umetniško dejavnostjo, se na njegovo željo pokojnina izplač uje. Ta čas pa se mu ne upošteva
za odstotno poveč anje že uveljavljene pokojnine oziroma za novo odmero pokojnine.
63.
Uživalcu pravice, državljanu SFRJ, ki se zaposli oziroma zavaruje v tujini, se pokojnina v
tem času ne izplač uje.
VARIANTA:
Ta teza se črta.
64.
V času služenja vojaškega roka pravica do
družinske pokojnine miruje in se ta čas družinska pokojnina ne izplač uje.
Če prejema družinsko pokojnino več uživalcev, se družinska pokojnina v primerih Iz prvega odstavka te teze ostalim uživalcem na
novo odmeri,
VARIANTA:
Ta teza se črta.
65.
S sklenitvijo zakona izgubijo pravico do
družinske pokojnine:
1. vdova, ki še ni stara 50 let (varianta: 45
let) oziroma vdovec, ki še ni star 55 let (varianta: 50 let), razen če sta pravico pridobila ali
obdržala zaradi popolne nezmožnosti za
delo;
2. otroci, ne glede na to, ali so sklenili
zakon pred smrtjo zavarovanca oziroma uživalca pravice ali pk> njegovi smrti, razen otrok,
ki so to pravico pridobili ali obdržali zaradi
popolne In trajne nezmožnosti za delo ali če
sta oba zakonca redna študenta.
66.
Vdovi, ki je s sklenitvijo novega zakona izgubila pravico do družinske pokojnine, po
možu iz novega zakona pa družinsko pokojnino ni pridobila, oživi pravica do prejšnje družinske pokojnine:
1. če so po prenehanju novega zakona še
otroci iz prvega zakona, ki uživajo družinsko
pokojnino, ali
2. če so izpolnjeni pogoji, ob katerih ima
vdova glede na svojo starost oziroma število
otrok pravico do družinske pokojnine.
Določ be prejšnjega odstavka se smiselno
uporabljajo tudi za vdovca.
67.
Določ be o izgubi oziroma ponovni oživitvi
pravice do družinske pokojnine se smiselno
uporabljajo tudi v primeru, če se z odloč bo
pristojnega sodišč a ugotovi obstoj izvenzakonske skupnosti.
68.
Pravice, pridobljene na podlagi invalidnosti
in telesne okvare gredo od dneva nastanka
invalidnosti oziroma od dneva nastanka telesne okvare, če ni izrecno drugač e določ eno.
17
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Kadar se pravice na podlagi invalidnosti
oziroma telesne okvare uveljavljajo na zahtevo zavarovanca po prenehanju lastnosti zavarovanca, invalidnost oziroma telesna okvara
pa je nastala pred vložitvijo zahtevka, gre invalidska pokojnina oziroma invalidnina od
dneva nastanka invalidnosti oziroma telesne
okvare, če je bil zahtevek za uveljavitev pravice vložen v roku 6 mesecev od dneva nastanka invalidnosti oziroma telesne okvare. Kadar
pa je bila zahteva'podana po preteku navedenega roka, gre pokojnina oziroma invalidnina
od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi
zahteve in še za 6 mesecev nazaj.
Denarna nadomestila v zvezi s pravico do
prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije oziroma zaposlitve gredo od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve.
Zavarovancu, ki mu je bil po dnevu, od
katerega ima pravico do invalidske pokojnine,
izplač an osebni dohodek ali nadomestilo
osebnega dohodka po predpisih o zdravstvenem zavarovanju, se izplač uje pokojnina od
prvega naslednjega dne po dnevu, s katerim
se mu je nehal izplač evati osebni dohodek
oziroma nadomestilo osebnega dohodka.
69.
Pravico do invalidnine imajo zavarovanci
ne glede na to, ali telesna okvara povzroč a
invalidnost ali ne.
Pravico do invalidnine pridobi zavarovanec
ne glede na to, ali pridobi in uživa tudi kakšno
drugo pravico po tem zakonu.
70.
Na podlagi invalidnosti ali telesne okvare
pridobljene pravice trajajo, dokler traja stanje
invalidnosti in preostale delovne zmožnosti
oziroma dokler je podana stopnja telesne okvare, po kateri je bila pridobljena pravica,
razen v primerih prenehanja pravic, določ enih s tem zakonom.
Če nastanejo v stanju invalidnosti in preostale delovne zmožnosti oziroma v stopnji telesne okvare spremembe, zaradi katerih se
določ ena pravica izgubi ali spremeni ali zaradi katerih so izpolnjeni pogoji za pridobitev
kakšne druge pravice, se pravica izgubi ali
spremeni oziroma se nova pravica pridobi od
prvega dne naslednjega meseca po nastanku
spremembe.
71.
Zavarovanci iz 9. in 11. teze (nosilci samostojnega dela in združeni kmetje), pri katerih
je podana preostala delovna zmožnost, lahko
uživajo na podlagi preostale delovne zmožnosti uveljavljene pravice le v primeru sklenitve
delovnega razmerja z organizacijo združenega dela, delovno skupnostjo ali z drugim zasebnim delodajalcem.
72.
Zavarovanci s preostalo delovno zmožnostjo, ki uveljavljajo in uresnič ujejo pridobljene
pravice v organizacijah združenega dela, delovnih skupnostih iri pri zasebnih delodajalcih, ne uživajo pravic iz 30. teze, če brez
opravič ljivega razloga v roku, določ enem v
samoupravnem splošnem aktu organizacije:
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1. ne zač nejo s prekvalifikacijo oziroma
dokvalifikacijo;
2. ne zač nejo opravljati dela za ustreznih
delih in nalogah, h katerim so bili razporejeni
po nastanku invalidnosti;
3. ne izvršujejo obveznosti, določ enih v zvezi s prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo;
4. brez opravič ljivega razloga prekinejo začeto prekvalifikacijo, dokvalifikacijo oziroma
delovno razmerje sklenjeno po nastanku invalidnosti.
%
73.
Zavarovanci s preostalo delovno zmožnostjo, ki uresnič ujejo pravice v skupnosti, ne
uživajo pravic iz 31. teze, če brez opravič ljivega razloga:
1. ne nastopijo prekvalifikacije oziroma
dokvalifikacije oziroma preskrbljenega dela
na ustreznih delih in nalogah v roku, ki ga
določ i skupnost;
2. ne izpolnjujejo obveznosti, določ enih v
zvezi s prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo;
3. prekinejo zač eto prekvalifikacijo - dokvalifikacijo oziroma delovno razmerje na preskrbljenem delu.
74.
Pravica do razporeditve na druga ustrezna
dela oziroma naloge, pravica do ustrezne zaposlitve in pravica do dela z delovnim časom,
ki ustreza preostali delovni zmožnosti, preneha zavarovancem s preostalo delovno zmožnostjo, ki uveljavljajo in uresnič ujejo pravice v
skupnosti (40. teza), če med uživanjem teh
pravic izpolnijo pogoje za starostno pokojnino.
VARIANTA:
Pravica do razporeditve na druga ustrezna
dela oziroma naloge, pravica do ustrezne zaposlitve in pravica do dela z delovnim časom,
ki ustreza preostali delovni zmožnosti, preneha zavarovancem s preostalo delovno zmožnostjo (36. in 40. teza), če med uživanjem teh
pravic izpolnijo pogoje za starostno pokojnino.
75.
Zapadli meseč ni zneski prejemkov, pridobljeni iz invalidskega zavarovanja, se ne izplačujejo uživalcu, ki je poklican na pregled, na
katerem naj se znova ugotovi stanje invalidnosti ali stopnja telesne okvare, pa brez
opravič ljivega ne pride v določ enem roku na
pregled, dokler se ne javi na pregled.
Po prejšnjem odstavku zadržani meseč ni
zneski prejemkov se pozneje izplač ajo uživalcu, ki pride na pregled v enem mesecu od
dneva, ki je bil določ en za pregled.
Uživalcu, ki pride na pregled po preteku
enomeseč nega roka, se zadržani meseč ni
zneski prejemkov ne izplač ajo, novi prejemki
pa se mu izplač ujejo od prvega dneva naslednjega meseca potem, ko se je zglasil na pregled.
76.
Zavarovanec ne more pridobiti pravice, delovni invalid pa izgubi pridobljeno pravico, če
priloga poroč evalca

si je sam povzroč il invalidnost ali telesno okvaro z namenom, da bi uveljavil pravice po
tem zakonu.
77.
Uživalcem pokojnin po mednarodnih sporazumih o socialni varnosti, ki prejemajo pokojnino po sorazmernem delu in ki uživajo
tudi pravice do drugih denarnih prejemkov iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
gredo ti prejemki, razen pravica do invalidnine, v delu, ki ustreza sorazmernemu delu pokojnine.
78.
Če ni v mednarodnih sporazumih drugač e
določ eno, nimajo pravice do varstvenega do^
datka po tem zakonu:
1. uživalci pravic, katerim se pokojnina izplač uje v tujino;
2. uživalci pravic, katerim se ne izplač uje
pokojnina v tujino, ves čas, dokler tam prebivajo, če traja njihova odsotnost dalj kot šest
mesecev.
79.
Uživalcu pravic, ki se kot tuj državljan za
stalno izseli v tujino, se izplač uje denarne
dejatve v tujino, če je s to državo sklenjen
sporazum o plač evanju ali če ta država priznava takšno pravico jugoslovanskim državljanom.
Uživalcu pravic, državljanu SFRJ, ki se izseli, se pokojnina izplač uje v tujini, po odobritvi
skupnosti.
IX. POGLAVJE
Dolžnost obvešč anja in evidenca
80.
Skupnost vodi evidenco o zavarovancih in
upokojencih po posebnih predpisih o matič ni
evidenci.
Ti predpisi se smiselno uporabljajo tudrza
zavarovance in upokojence iz 11. in 1^. teze.
Za združenega kmeta, zavarovanca iz 11.
teze je dolžna prijavo v zavarovanje vložiti
temeljna zadružna ali druga organizacija
združenega dela v roku osmih dni od sklenitve pogodbe.
Na podlagi registra kmetov, ki ga vodijo
obč inske uprave za družbene prihodke, so lete dolžne prijaviti skupnosti v zavarovanje
vsakega kmeta-zavarovanca na podlagi 12.
teze.
81.
Poleg podatkov, ki se zbirajo v matič ni evidenci na podlagi 10. člena zakona o matič ni
evidenci, se v skupnosti zbirajo tudi podatki o
zavarovancih s preostalo delovno zmožnostjo
in to:
1. datum pridobitve pravice do razporeditve na druga ustrezna dela oziroma naloge,
do ustrezne zaposlitve, do prekvalifikacije
oziroma dokvalifikacije in do dela z delovnim
časom, ki ustreza preostali delovni zmožnosti;
2. čas čakanja na razporeditev na druga
ustrezna dela in naloge oziroma čas čakanja
priloga poroč e valca

na ustrezno zaposlitev;
3. trajanje dela z delovnim časom, ki ustreza preostali delovni zmožnosti;
4. čas čakanja na prekvalifikacijo oziroma
dokvalifikacijo in čas trajanja prekvalifikacije
oziroma dokvalifikacije.
Podatke iz prejšnjega odstavka te teze so
dolžne sporoč iti organizacije združenega dela, delovne skupnosti in zasebni delodajalci,
pri katerih so zavarovanci s preostalo delovno
zmožnostjo v delovnem razmerju, na obrazcih, ki jih določ i skupnost.
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82.
Organizacije združenega dela, delovne
skupnosti in druge organizacije, delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z
osebnim delom s sredstvi v lasti obč anov in
kmetje so dolžni v roku osmih dni obvestiti
skupnost o vsaki spremembi, ki vpliva na uživanje kakršnekoli pravice iz tega zakona.
83.
Uživalec pravice mora obvestiti skupnost o
vsaki spremembi okolišč in, ki vpliva na pravico, njen obseg ali izplač evanje denarne dajatve.
Obvestilo po prejšnjem odstavku mora uživalec pravic predložiti v osmih dneh od dneva
nastale spremembe.
84.
Matič ni uradi so dolžni v roku osmih dni od
vpisa smrti v mrliško matič no knjigo poslati
skupnosti izpisek iz te knjige, če je umrli bil
uživalec pokojnine.
X. POGLAVJE
Pravice borcev NOV
85.
Določ ba 50. člena zveznega zakona velja
tudi za osebe, ki so pridobile jugoslovansko
državljanstvo z naturalizacijo.
86
Pri odmeri pokojnin^orcem NOV pred 9.
9. 1943 oziroma 13. 10. 1943 se vzame najmanj tolikšna pokojninska osnova, ki ustreza
povpreč nemu meseč nemu osebnemu dohodku delavcev v SR Sloveniji v zadnjem koledarskem letu pred uveljavitvijo pokojnine, povečanemu za 17,6% (zajamč ena pokojninska
osnova).
Kmetje borci NOV pred 9. 9. 1943 oziroma
13. 10. 1943 - zavarovanci iz 12. teze, pridobijo pravico največ do 50% (varianta: 70%) zajamč ene pokojninske osnove iz prejšnjega
odstavka, če so socialno ogroženi.
Pogoje in kriterije o socialni ogroženosti
kmeta borca NOV določ i Skupnost socialnega varstva Slovenije.
87.
Pokojnine borcem NOV z zajamč eno pokojninsko osnovo se vsako leto uskaljujejo tako,
da se na novo odmerijo od osnove iz prejšnjega člena.
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opombe:

Četrti del
POKOJNINSKA DOBA
•

88.
Poleg zavarovalne dobe, določene z zveznim zakonom, se v pokojninsko dobo všteva tudi doba,
določena s tem zakonom.
89.
V zavarovalno dobo se všteva tudi čas, ki ga je
zavarovanec med trajanjem delovnega razmerja
prebil:
1. na neplačanem izrednem dopustu do 30 dni v
posameznem koledarskem letu;
2. v priporu, ki je trajal do 30 dni, če je bil
obsojen;
3. na prestajanju zaporne kazni, ki ni daljša od 30
dni;
4
4. v primeru odstranitve delavca z dela'iz TOZD
do 30 dni, če mu je bil z dokončno odločbo izrečen
ukrep za hujšo kršitev delovnih obveznosti, zaradi
katere je bil odstranjen z dela iz TOZD.
Druga in tretja točka prvega odstavka te teze se
smiselno uporabljata tudi za zavarovance iz 9., 10.,
11. in 12. teze.
Pogoj za vštevanje navedenih obdobij v zavarovalno dobo je plačilo prispevkov skupnosti.
90.
Oseba, ki je bila neopravičeno obsojena in je bilo
to dejstvo v poznejšem postopku pravnomočno
ugotovljeno, kazen zapora pa se je deloma ali v
celoti izvršila in oseba, ki ji je bila brez podlage
vzeta prostost, lahko v postopku za priznanje odškodnine uveljavlja kot del odškodnine, naj se ji čas
prestajanja kazni zapora oziroma čas brez podlage
odvzete prostosti in čas brezposelnosti po odpustu
s prestajanja kazni, ki je v zvezi z neopravič eno
obsodbo in ni nastala po krivdi oškodovanca, všteva v zavarovalno dobo.
Za primere iz prejšnjega odstavka SR Slovenija
plača skupnosti prispevek v višini, ki ustreza všteti
zavarovalni dobi,

v

91.
V pokojninsko dobo se všteva zavarovancem 9.
teze kot zavarovalna doba tudi čas opravljanja samostojne dejavnosti pred vstopom v zavarovanje,
če plačajo prispevke za kritje obveznosti iz pokoniskega in invalidskega zavarovanja v obsegu in na
način, ki ga določi skupačet.
Će je skupaj z zavarovPfcem opravljal samostojno gospodarsko dejavnost, za katero se po predpisih zahteva strokovna Izob/azba, ali kmetijsko dejavnost tudi njegov zakonec ali otrok, ki je takšno
izobrazbo imel, se mu čas opravljanja takšne dejavnosti pred vstopom v zavarovanje všteva v pokojnisko dobo ob pogojih iz prvega odstavka te teze.
VARIANTA k 1. odstavku:
V prvem odstavku te teze se za besedo »dejavnost« doda besedilo »na območju ŠR Slovenije, za
katere je bila sklenjena pogodba o izvajanju pokojninskega in invalidskega zavarovanja oseb samostojnih gospodarskih dejavnosti«,
VARIANTA k 2. odstavku:
2. odstavek te teze se črta.
Lastnost kulturnega delavca v času pred vstopom
v zavarovanje ugotavlja komisija pristojnega republiškega upravnega orsjana.
92.
Osebam s stalnim prebivališčem na območju SR
Slovenije, ki so po 15. maju 1945 opravljale športno
dejavnost v lastnosti vrhunskega športnika, se ta
čas všteva v pokojninsko dobo, če plačajo prispev-
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ke za kritje obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v obsegu in na način, ki ga
določi skupnost.
Lastnost in trajanje lastnosti vrhunskega športnika ugotovi za vsak posamezni primer Telesno kulturna skupnost SR Slovenije.
93.
V pokojninsko dobo zavarovancem-kmetom iz
11. in 12. teze se kot zavarovalna doba všteva tudi
čas prejšnjega opravljanja kmetijske dejavnosti, če
za kritje obveznosti, nastalih s tem vštevanjem, plačajo prispevek v obsegu in na način, kot ga določi
skupnost.
V pokojninsko dobo se kot zavarovalna doba
všteva tudi čas, prebit v starostnem zavarovanju
kmetov po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, za katerega so bili plačani prispevki oziroma so
bili prispevki zmanjšani ali oproščeni v skladu s
predpisi, veljanimi do uveljavitve tega zakona.
94.
V zavarovalno dobo se všteva tudi čas, ko je bil
zavarovanec pred začetkom-uporabe tega zakona v
obdobju od 15. maja 1945 do 31. decembra 1959
član kmečke delovne zadruge, če mu je bilo delo v
zadrugi edini ali glavni poklic.
95.
V zavarovalno dobo se všteva tudi čas služenja
vojaškega roka v JLA, ko je bil zavarovanec pred
začetkom uporabe tega zakona v obdobju od 15.
maja 1945 dalje na služenju vojaškega roka, daljšega od 24 mesecev. (VARIANTA: 15 mesecev).
VARIANTA: Ta teza se črta.
96.
Pri uveljavitvi pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki gre zavarovancu na podlagi
pokojninske dobe, za katero bi moral sam plačati
prispevek, se upošteva le pokojninska doba, za
katero je plačan prispevek.
Skupnost s samoupravnim splošnim aktom določi pogoje in kriterije, pod katerimi se odpisani ali
zmanjšani prispevki štejejo za plačene.
Zavarovalna doba, ki se šteje s
poveč anjem
97.
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji sklenejo družbeni dogovor, s katerim se dogovorijo o ukrepih in
dejavnostih v zvezi z deli in nalogami, na katerih se
zavarovalna doba šteje s povečanjem,
Z družbenim dogovorom se opredelijo kriteriji in
osnove postopka za določanje takih del oziroma
nalog, osnove za sklenitev dogovorov o načinu in
rokih za odpravljanje posebne težavnosti dela in
škodljivosti dela za zdravje ter o kriterijih, s katerimi
se ugotovi, katere organizacije v celoti plačujejo
večje stroške in katere organizacije prispevajo le
del stroškov, nastalih zaradi povečane zavarovalne
dobe in zaradi znižanja starostne meje za pridobitev pravice.
Z družbenim dogovorom se dogovorijo tudi o
svojih nalogah v zvezi z obveznim strokovnim usposabljanjem delavcev na takih delih oziroma nalogah, z načinom občasnega premeščanja delavcev s
takih del in nalog, s prepovedjo dela preko polnega
delovnega časa, z dolžino delovnega časa, z dnevno, tedensko in letno rekracijo delavcev ter stalno
ali občasno revizijo del in nalog, na katerih se
zavarovalna doba šteje s povečanjem.
priloga poroč evalca

98.
Preden skupnost določi, na katerih delih oziroma
nalogah se zavarovalna doba šteje s povečanjem, si
mora priskrbeti strokovno mnenje specializiranih
strokovnih in znanstvenih organizacij o težavnosti
in škodljivosti dela na takih delih in nalogah, o
možnosti uvedbe varnostnih ukrepov za zmanjšanje škodljivih vplivov in rokih, v katerih je možno te
ukrepe izvesti ter omejiti ali odpraviti posebno težavnost in škodljivost del oziroma nalog.
Pred odločitvijo mora skupnost priskrbeti tudi
mnenje Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in Izvršnega
sveta Skupščine SR Slovenije.
99.
Pooblaščenim uradnim osebam in delavcem na
določenih dolžnostih organov za notranje zadeve
oziroma delavcem na določenih dolžnostih v kazensko poboljševalnih zavodih se vsakih 12 mesecev dejanskega opravljanja dela šteje za 16 mesecev zavarovanja.
Pooblaščene uradne osebe organov za notranje
zadeve določi republiški sekretar za notranje zadeve, delavce na določenih dolžnostih v kazensko
poboljševalnih zavodih pa Izvršni svet na predlog
republiškega sekretarja za pravosodje, upravo in
proračun.
Če pooblaščena uradna oseba oziroma delavec iz
prvega odstavka te teze uveljavi pokojnino po
splošnih pogojih, se predpisana starostna meja
zmanjša za eno leto na vsaka 4 leta dejanskega
opravljanja takega dela.

Peti del
FINANCIRANJE
100.
Sredstva za uresnič evanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja zagotavljajo delavci
v združenem delu, delovni ljudje, ki samostojno z
osebnim delom opravljajo dejavnost z delovnimi
sredstvi, ki so lastnina občanov, delovni ljudje, ki z
osebnim delom samostojno opravljajo poklicno dejavnost, delavci, kj so v delovnem razmerju z delovnimi ljudmi oziroma z drugimi zasebnimi delodajalci ter združeni in drugi kmetje s prispevkom iz
dohodka in s prispevkom iz osebnega dohodka.
Sredstva za uresnič evanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja zagotavljajo tudi vsi
lastniki (posestniki) kmetijskih zemljišč, ki niso zavarovani na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti.
Če zemljišče preide od kmeta-zavarovanca po
tem zakonu v družbeno lastnino ali last civilnopravne ali fizič ne osebe, je novi lastnik dolžan plačati
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja ob prenosu lastninske pravice prispevek v višini... dohodka od tega zemljišča oziroma prispevek
iz dohodka organizacije združenega dela.
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana
skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja se v skladu z zakonom določajo osnove za
prispevke, način obračunavanja in plačevanja prispevkov ter višina prispevkov.
priloga poroč evalca

101
Če samoupravni sporazumi niso sklenjeni ali pa
jih sklene le del udeležencev in sredstva za izvedbo
programa niso zagotovljena, Skupščina SR Slovenije določi stopnjo prispevkov za vse zavarovance
ali pa le za tiste zavarovance, ki samoupravnega
sporazuma niso sklenili.

OPOMBE:

102.
Višino prispevkov, osnove obračunavanja in način plačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v posebnih primerih zavarovanja
iz 18., 19., 20. in 21. teze tega zakona, določi skupnost.
103.
SR Slovenija zagotavlja v skladu z zakoni sredstva za izpolnjevanje obveznosti, ki nastanejo s
priznavanjem in odmerjanjem pokojnin pod ugodnejšimi pogoji, določenimi v zakonu o temeljnih
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, s tem zakonom in drugimi republiškimi predpisi.
Ta prispevek je razlika med dajatvijo, priznano in
odmerjeno po splošnih predpisih ter dajatvijo, priznano in odmerjeno po posebnih oziroma ugodnejših pogojih; v to razliko se vštevajo tudi vsi prispevki od teh dajatev in sorazmerni del stroškov odmere
in izplačevanja dajatev.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in skupnost
skieneta pogodbo, v kateri se ugotovijo obveznosti
SR Slovenije iz tega naslova ter način in rok izpolnitve teh obveznosti. Pogodba se sklene za naslednje
leto ali za več let naprej.
104.
Osnova za plačevanje prispevkov za zavarovance
iz 9. teze je njihov ugptovljeni osebni dohodek od
opravljanja dejavnosti, na podlagi katere so zavarovani. Ta osnova ne more biti nižja od zneska ugotovljenih minimalnih življenjskih stroškov v skladu z
zakonom.
Osnovo za plačevanje prispevkov za zavarovance
iz 9. teze, katerim se osebni dohodek ne ugotavlja
in za zavarovance iz 10. teze določi skupnost.
VARIANTA k 2. odstavku.
Za zavarovance iz 9. teze, katerim se osebni dohodek ne ugotavlja, je osnova za plačevanje prispevkov za gospodarske dejavnosti povprečni
osebni dohodek delavcev v gospodarstvu, za negospodarske dejavnosti in za zavarovance iz 10. teze
pa povprečni osebni dohodek vseh delavcev v SR
Sloveniji, povečan za obveznosti, ki se plačujejo iz
osebnega dohodka za prispevke samoupravnim interesnim skupnostim.
105.
S prihodki skupnosti, ki se oblikujejo s prispevki
delavcev, delovnih ljudi, kmetov, s povračili družbenopolitičnih skupnosti in drugimi prihodki, se krijejo:
1. pokojnine in druge pravice iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja,
2. prispevki za zdravstveno varstvo uživalcev pokojnin in otroško varstvo otrok uživalcev pravic, ki
živijo v drugih republikah,
3. izvajanje zavarovanja,
4.druge z zakonom, statutom in drugimi akti
skupnosti določene obveznosti.
106.
'
Prispevki zapadejo v plačilo:
1. za zavarovance, ki prejemajo osebni dohodek
- na dan, ko se dvignejo sredstva v skladu z zakonom;
2. za vse druge zavezance prispevka-zadnji dan
v mesecu za nazaj.
Prispevki se plačujejo po stopnjah, veljavnih na
dan zapadlosti. .
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šesti del
POSTOPEK ZA
UVELJAVLJANJE PRAVIC IN
SODNO VARSTVO
107.
Postopek za uveljavljanje, omejitev in prenehanje
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v skupnosti določijo zavarovanci s samoupravnim splošnim aktom skupnosti.
Postopek za uveljavljanje, omejitev in prenehanje
pravic iz invalidskega zavarovanja, ki jih zavarovanci uveljavljajo v organizacijah po 36 tezi, določijo
delavci v organizacijah združenega dela in delovnih
skupnostih s samoupravnim splošnim aktom.
108.
Kadar se v postopkih iz prejšnjih tez uveljavljajo
pravice na podlagi invalidnosti, podajajo mnenja o
invalidnosti in preostali delovni zmožnosti izvedenski organi.
Izvedenski organi iz prejšnjega odstavka so invalidske komisije skupnosti ali druge pooblašč ene
komisije oziroma druge zdravstvene in strokovne
organizacije, ki jih pooblasti skupnost.
109.
Če zavarovanec ni zadovoljen z dokončnim posamič nim samoupravnim aktom skupnosti oziroma
organizacije združenega dela ali delovne skupnosti, lahko v 30 dngh od vročitve akta uveljavlja
sodno varstvo pred posebnim sodiščem združenega dela; pred tem sodiščem lahko uveljavlja sodno
varstvo tudi, če skupnost oziroma organizacija
združenega dela ali delovna skupnost ne izda posamičnega akta v roku, ki je določen v splošnem aktu
skupnosti oziroma organizacije združenega dela ali
delovne skupnosti.
110.
Obstoj izvenzakonske skupnosti ugotavljajo redna sodišča v nepravdnem postopku.

Sedmi del
SKUPNOST
m.
Delavci v združenem delu ter drugi delovni ljudje,
ki so zavarovanci po tem zakonu, s samoupravnim
sporazumom oblikujejo samoupravno interesno
skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja, da bi si zagotovili pokojninsko in invalidsko
zavarovanje. V njej v ta namen združujejo sredstva
in na podlagi rezultatov minulega dela ter po načelih vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo sebi in
svojim d/užinskim članom pravice v primeru starosti, zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti, telesne okvare oziroma smrti ter uresnič ujejo druge
skupne in posamične pravicejn dolžnosti.
112.
Skupnost je ustanovljena in organizirana za območje SR Slovenije.
Da se v skupnosti zagotovi uresnič evanje načela
sporazumevanja in dogovarjanja ter vpliv zavarovancev in upokojencev na delovanje skupnosti, se
zavarovanci v skupnosti organizirajo tako, da si
zagotavljajo možnost neposrednega odločanja oziroma odločanja prek delegatov pri določanju pravic
in obveznosti ter pri usklajevanju in krepitvi materialne osnove za zagotovitev svojih pravic.
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113.
V skupnosti zavarovanci in upokojenci zagotavljajo enotno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
v SR Sloveniji in v ta namen določajo, zase irr za
svoje družinske člane, pravice in dolžnosti v samoupravnih splošnih aktih skupnosti.
114.
Skupnost sodeluje z organi družbenopolitič nih
skupnosti, družbenopolitič nih organizacij ter z drugimi organi, zlasti pri oblikovanju sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja in pri zagotavljanju ter združevanju sredstev za uresnič evanje
pravic iz tega zavarovanja.
Zaradi usklajevanja politike na področju socialnega varstva in opravljanja nalog, ki zadevajo socialno varnost delovnih ljudi in občanov se skupnost skupaj z ckugimi samoupravnimi interesnimi
skupnostmi v skladu z zakonom povezuje v skupnosti socialnega varstva.
Skupnost sodeluje pri urejanju zadev skupnega
pomena tudi z drugimi samoupravnimi organizacijami, skupnostmi in društvi.
Zaradi zagotovitve enotne politike pri uresničevanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SFRJ se skupnost povezuje s skupnostmi
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v drugih
republikah in pokrajinah.
115.
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja upravlja skupščina skupnosti.
Za izvrševanje odločitev skupščine in za pripravo
predlogov rešitev iz njene pristojnosti ima skupščina skupnosti več organov.
Delovno področje posameznega organa in njegova sestava sta določeni s samoupravnim splošnim
aktom skupnosti.
116.
Skupnost ima statut.
Statut in druge samoupravne splošne akte skupnosti sprejme skupščina skupnosti.
Statut skupnosti začne veljati, ko ga potrdi Izvršni
svet Skupščine SR Slovenije.
117.
Skupnost ustanovi za opravljanje strokovnih, administrativnih in drugih del strokovno službo.
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti
med skupnostjo in strokovno službo se uredijo z
medsebojnim sporazumom o medsebojnih pravicah, obveznostih in odgovornostih, ki temelji na
načelih svobodne menjave dela med skupnostjo in
strokovno službo.
Vodjo strokovne službe imenuje skupščina skupnosti.
118.
Zavarovanci nadzorujejo delo skupščine, zborov
delegatov, izvršilnih in drugih organov tsr delo
strokovne službe skupnosti neposredno in po organu samoupravne delavske kontrole.
119.
Za samoupravno sodno varstvo in reševanje sporov ustanovi skupnost posebno samoupravno sodišče združenega dela pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, ki kot samostojen družbeni organ v
mejah z ustavo in z zakonom določenih pristojnosti
rešuje vse spore iz samoupravnih in družbenoekonomskih razmerij, ki nastanejo v skupnosti.
Osmi del
POVRNITEV POVZROČENE
ŠKODE
120.
Zavarovana oseba, ki ji je bil na račun skupnosti
izplačan znesek, do katerega ni imela pravice, mora
yrniti prejeti znesek:
priloga poroč evalca

1. če je na podlagi nepravilnih podatkov, za katere je vedela ali bi morala vedeti, da so nepravilni, ali
na kakšen drug protipraven način dobila prejemek,
do katerega ni imela pravice, ali je dobila več, kot ji
je pripadalo;
2. če je dobila kakšen prejemek zaradi tega, ker
skupnosti ni obvestila o nastalih spremembah, ki
vplivajo na uživanje ali obseg pravice, čeprav je
vedela, ali bi morala vedeti zanje;
3. če je prejemala večja denarna izplačila, kot so
ji bila priznana s posamič ni.m aktom.
Terjatve iz prejšnjega odstavka zastarajo s potekom rokov, določenih v zakonu o obligacijskih razmerjih. Ti roki začnejo teči z dnem pravnomočnosti posamič nega akta, s katerim je ugotovljeno, da
zavarovani osebi ne pripada izplačani prejemek, ali
da ji pripada manjši oziroma od drieva, ko je biio
izvršeno zadnje nepravilno izplačilo.
121.
, Skupnost ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od tistega, ki je namenoma ali iz velike
malomarnosti povzroč il bolezen, poškodbo, invalidnost, telesno okvaro ali smrt zavarovane osebe.
Za škodo, ki jo povzroči v primerih iz prvega
odstavka te teze delavec na delu ali v zvezi z delom,
je odgovorna organizacija oziroma družbenopolitič na skupnost v skladu s predpisi o delovnih razmerjih.
Skupnost ima pravico zahtevati povrnitev škode
tudi neposredno od delavca, če je bila bolezen,
poškodba, invalidnost, telesna okvara ali smrt zavarovane osebe povzročena s kaznivim dejanjem.
122.
Skupnost ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od organizacije ali delodajalca, če je
zavarovančeva bolezen, poškodba, invalidnost, telesna okvara ali smrt posledica tega, ker niso bili
izvedeni obvezni ukrepi za varstvo pri delu ali drugi
ukrepi, predpisani ali odrejeni za varnost občanov.
Skupnost ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od organizacije ali delodajalca tudi, če
nastane škoda zaradi tega, ker je bilo delovno razmerje sklenjeno brez predpisanega predhodnega
zdravstvenega pregleda z osebo, ki zdravstveno ni
bila zmožna za opravljanje določenega dela, kar se
je pozneje ugotovilo z zdravstvenim pregledom.
123.
Skupnost ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od organizacije ali delodajalca:
1. če je škoda nastala zato, ker skupnost ni dobila
podatkov ali ker je dobila neresnič ne podatke o
dejstvih, od kateri^ je odvisna pridobitev ali odmera
pravice;
2. če je škoda nastala zato, ker niso bile izpolnjene zakonite ali s pogodbo prevzete obveznosti v
zvezi z prekvalifikacijo ali zaposlitvijo invalida ali
zavarovanca, za katerega je bila ugotovljena nevarnost, da utegne postati invalid, ali kateremu je bil iz
zdravstvenih razlogov določen za delo skrajšan delovni čas.
Skupnost ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od zavarovanca, ki je po posebnih
predpisih sam dolžan dajati določene podatke v
zvezi z zavarovanjem če je škoda nastala zato, ker
ni dal podatkov ali je dal neresnič ne podatke.
Za povrnitev skupnosti povzročene škode je solidarno odgovoren tudi, kdor je kot prič a dal neresnič no izjavo, na podlagi katere je bilo komu priznano neko obdobje v pokojninsko dobo, če je bila
na podlagi tako priznanega obdobja uveljavljena
pokojnina, do katere tisti, ki jo je dobival ni imel
pravice ali je bila uveljavljena večja pokojnina od
tiste, do katere je imel pravico.
priloga poroč evalca

124.
Skupnost ima pravico zahtevati od organizacije
ali delodajalca povrnitev izplačanega zneska, do
katerega prejemnik ni imel pravice:
1. če je bil znesek izplačan na podlagi nepravilnih
podatkov za zavarovanca v prijavi o nastopu dela;
2. če je bil znesek izplačan zato, ker ni bila prijavljena sprememba, ki vpliva na izgubo ali obseg
zavarovančevih pravic, ali ni bil prijavljen zavarovanč ev izstop z dela, ali pa zato, ker je bila prijava
vložena po predpisanem roku.
Zavarovanci, ki morajo sami vlagati prijave, morajo v primerih iz prvega odstavka te teze tudi sami
vrniti skupnosti nepravilno prejete zneske.

OPOMBE:

125.
Če skupnost ugotovi, da je nastala škoda, zahteva od zavarovanca, organizacije ali delodajalca, da
jo v danem roku povrne.
Če škoda ni povrnjena v roku, ki ga je določila
skupnost, sme skupnost uveljavljati odškodninski
zahtevek s tožbo pri pristojnem sodišču.
126.
V primerih iz 121. teze in 2. točke, prvega odstavka 123. teze tega zakona se šteje, da je imela skupnost škodo, ne glede na to, ali je bolezen, poškodbo, invalidnost, telesno okvaro ali smrt zavarovane
osebe povzročila organizacija, delodajalec, delavec
ali kdo drug in ne glede na to, da so nevarnosti
zajete z zavarovanjem po tem zakonu.
Pri ugotavljanju pravice do povrnitve škode, povzročene skupnosti, se smiselno uporabljajo določila zakona o obligacijskih razmerjih, če ne nasprotujejo določbam tega zakona.
127.
Odškodnina, ki jo ima skupnost pravico zahtevati
v primerih iz tez 120. do 124. tega zakona, obsega
izplačane stroške in celotne zneske dajatev, ki jih
izplačuje skupnost, in sicer:
1. stroške za prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo in ponovno zaposlitev delovnega invalida, kot
tudi denarne dajatve, izplačane v zvezi s pravico do
prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije in zaposlitve po predpisih o invalidskem zavarovanju;
2. denarne dajatve, izplačane na podlagi priznane
pravice do pokojnine.
V zahtevku za odškodnino je lahko zajet celoten
znesek škode ali pa del škode, ki se nanaša na neko
preteklo obdobje (na primer koledarsko leto).
Kadar pomeni povzroč ena škoda obveznost
skupnosti, da mora izplačevati trajne denarne dajatve (pokojnina, invalidnina in dr.), lahko skupnost
zahteva odškodnino v enem samem skupnem znesku. Ta znesek obračuna tako, da ustreza priznani
pokojnini in povprečnemu trajanju uživanja invalidske pokojnine oziroma družinske pokojnine, ne
glede na starost tistega, ki uživa pokojnino.
Pri ugotavljanju višine odškodnine po prvem,
drugem in tretjem odstavku te teze se ne upošteva
vplačani prispevek in tudi ne pokojninska doba
upravič enca oziroma tistega, po katerem so družinski člani pridobili pravico do pokojnine.
Skupnost s sklepom ugotovi povprečno trajanje
in uživanje invalidske oziroma družinske pokojnine.
Deveti del
KAZENSKE DOLOČBE
128.
Z denarno kaznijo do 100.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek organizacija združenega dela ali druga
pravna oseba:
1. Če ne obvesti v predpisanem roku skupnost o
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vsaki spremembi, ki vpliva na uživanje kakršnihkoli
pravic iz tega zavarovanja (82. teza);
2. če združenega kmeta ne prijavi v zavarovanje v
predpisanem roku (80. teza);
3. če ne vloži v predpisanem roku prijave o ponovni sklenitvi delovnega razmerja z uživalcem pokojnine (59. teza v zvezi z 82. tezo);
4. če ne vodi ali ne vodi v redu predpisane evidence o zavarovancih in upokojencih (80 teza);
5. če ne vplača v predpisanem roku zapadlega
prispevka za pokonninsko in invalidsko zavarovanje, ali če ne vplača celotnega prispevka (106. teza);
6. če ne obvesti v predpisanem roku skupnost o
podatkih zavarovancev s preostalo delovno zmožnostjo (81. teza v zvezi z 82. tezo).
Z denarno kaznijo do 10.000 dinarjev se kaznuje
tudi odgovorna oseba organizacije združenega dela ali druga pravna oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka te teze.
129.
Z denarno kaznijo do 100.000 dinarjev se kaznuje
za prekršek nosilec samostojnega osebnega dela,
ki stori kakšen prekršek iz 128. teze.
Deseti del
PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE
130.
Kmetje, ki so do dneva uveljavitve tega zakona
pridobili pravico do starostne kmečke pokojnine po
zakonu o starostnem zavarovanju kmetov-uživalci
kmečke pokojnine, se jim ta pokojnina, ki znaša
50% mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov iz prejšnjega leta, izplačuje naprej.
Kmetje borci NOV pred 9. 9. 1943 oziroma 13. 10.
1943, ki so do dneva uveljavitve tega zakona pridobili pravico do varstvenega dodatka k kmečki pokojnini, se jim le-ta izplačuje naprej in lahko znaša
največ razliko med zneskom kmečke pokojnine in
vsakokratnim mejnim zneskom najnižjih pokojninskih prejemkov.
Pravice uveljavljajo v Skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji.
131.
Kmetje, ki so do dneva uveljavitve tega zakona
dopolnili 60 let starosti in so bili zavrovanci starostnega zavarovanja kmetov, pridobijo pod pogoji,
določenimi z zakonom o starostnem zavarovanju
kmetov z dopolnitvijo 65 let starosti pravico do
starostne kmečke pokojnine, ki znaša 50% mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemkov iz
prejšnjega leta, kmetje borci NOV pred 9. 9. 1943
oziroma 13. 10. 1943, ki so socialno ogroženi, tudi
pravico do varstvenega dodatka h kmečki pokojnini, ki znaša največ razliko med kmečko pokojnino
in vsakokratnim mejnim zneskom najnižjih pokojninskih prejemkov.
VARIANTA: Ta teza se črta.
132.
Določbe zakona o starostnem zavarovanju kmetov se za uživalce kmečkih pokojnin in kmete stare
nad 60 let uporabljajo tudi po 1. 1. 1983.
133.
Vdovi iz 46. in 65. teze, ki bi zaradi ostrejših
pogojev za pridobitev pravic do družinske pokojni-

ne po tem zakonu ostala brez sredstev za preživljanje in s tem postala sociSlno ogorožena, se še
naprej, vendar najdalj do 1.1.1985 zagotavlja pravica do družinske pokojnine pod pogoji, ki so veljali
do dneva uveljavitve tega zakona.
134.
Uživalec predčasne pokojnine iz 26. teze pridobi
pravico do varstvenega dodatka v skladu s pogoji iz
53. teze, ko dopolni starost 60 let moški oziroma 55
let ženska in se mu pokojnina glede na dločbo 22.
člena zaveznega zakona o temeljnih pravicah iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni
list SFRJ, št. 23/82) več ne zmanjšuje.
VARIANTA:
Ta teza se črta.
135.
Z dnem
prenehajo veljati pogodbe o izvajanju pokojninskega in invalidskega zavarovanja
oseb, ki jih je sklenila skupnost z organizacijami
oseb, ki opravljajo samostojno dejavnost.
Delovni ljudje, ki so bili zavarovani do uveljavitve
tega zakona kot osebe, ki opravljajo samostojno
poklicno dejavnost, ostanejo še naprej obvezno
zavaoravani, njihovo zavarovanje pa se izvaja v
skladu z določbami tega zakona.
136.
Določbe tega zakona, ki se nanašajo na uveljavljanje in uresnič evanje pravic zavarovancev s preostalo delovno zmožnostjo in določbe zakona, ki se
nanašajo na zagotavljanje sredstev za uresnič evanje pravic teh zavarovancev, se uporabljajo od
dalje.
137.
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo
veljati:
•- zakon o pokojninskim in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 54/72, 26/73, 34/74,
28/76, 16/77 in 30/78),
- zakon o starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 13/72, 26/73, 45/73, 29/75 in 30/79),
- določba 9. člena zakona o združevanju kmetov
(Uradni list SRS, št. 1/79) v delu, ki se nanaša na
pokojninsko in invalidsko zavarovanje združenih
kmetov.
138.
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehajo
veljati izvršilni predpisi, izdani na podlagi zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list SRS, št. 54/72, 26/73, 34/74, 28/76, 16/77 in
30/78).
Izvršilni predpisi iz prvega odstavka te teze se
uporabaljajo tudi po 1. 1. 1983, dokler ne bodo
sprejeti ustrezni samoupravni splošni akti na podlagi tega zakona, če niso v nasprotju s tem zakonom.
139.
Ta zakon se začne uporabljati
njegovi uveljavitvi.

mesecev po

140. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije.
OPOMBA:
Prehodne in končne določbe bodo dokončno oblikovane tedaj, ko bodo znane oziroma sprejete dokončnejše
rešitve iz predlaganih tez za osnutek zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
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