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o pokojninskem
zavarovanju

in

invalidskem
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Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na 69. seji dne 26.
5. 1983 določil besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZA VAROVANJU,
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee
210. člena, 261. in 262. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije.
Izvršni svet Skupščine SR Slovenije je na podlagi 85.
člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine SR Slovenije

in na podlagi 215 in 216. člena poslovnika Skupščine SR
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali:
- Peter TOŠ, član Izvršnega sveta in predsednik Republiškega komiteja za delo,
-Ana POPOVIĆ, namestnica predsednika Republiškega
komiteja za delo,
- Maja GODLER, republiška svetovalka v Izvršnem svetu
Skupščine SR Slovenije.

Iz Skupšč ine SFRJ
POROČILO
o uresnič evanju družbenega plana Jugoslavije za obdobje 1981-1985 v
letih 1981, 1982 in 1983 z oceno možnosti razvoja v letu 1984

OPOMBE:

Prvi del
SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem zakonom se ureja enotno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje delavcev v združenem delu
in drugih delovnih ljudi v SR Sloveniji.
2. člen
Odnosi v pokojninskem in invalidskem zavarovanju kot sestavni del odnosov v združenem delu
temeljijo na samoupravnih družbenoekonomskih
odnosih pri pridobivanju, razporejanju in upravljanju dohodka v temeljnih organizacijah združenega
dela in drugih oblikah združevanja dela in sredstev.
Dohodek, ki ga delavci v združenem delu in drugi
delovni ljudje ustvarijo v temeljnih organizacijah
združenega dela in drugih oblikah združevanja dela
in sredstev s svojim živim delom ter upravljanjem in
gospodarjenjem z družbenimi sredstvi kot s svojim
in družbenim minulim delom, je osnova družbenoekonomskih odnosov med delavci in delovnimi ljudmi v združenem delu ter delavci in delovnimi ljudmi,
ki so uveljavili pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
3. člen
Delavci v združenem delu in drugi delovni ljudje
ter delavci in delovni ljudje, ki so uveljavili pravice
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, uresnič ujejo v Skupnosti pokojninskega in invalidske-*
ga zavarovanja v SR Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: skupnost) po načelih minulega dela, vzajemnosti in solidarnosti svoje samoupravne pravice, obveznosti in odgovornosti v pokojninskem in invalidskem zavarovanju, določajo politiko razvoja, zboljševanja in izvajanja pokojninskega in invalidskega
zavarovanja ter skupne in posamič ne obveznosti do
skupnosti in pravice, ki jih v njej uveljavljajo.
4. člen
Delavci v združenem delu in drugi delovni ljudje
ter delavci in delovni ljudje, ki so uveljavili pravice
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, planirajo v okviru skupnosti razvoj pokojninskega in
invalidskega zavarovanja.
Cilji, naloge, skupne potrebe in interesi ter obseg
sredstev, potrebnih za uresnič evanje pravic, obveznosti in odgovornosti v pokojninskem in invalidskem zavarovanju, se določajo s plani, družbenimi
dogovori in samoupravnimi sporazumi v skladu z
materialnimi možnostmi združenega dela in porastom družbene produktivnosti dela in družbenega
dohodka, ustvarjenega z upravljanjem in gospodarjenjem z družbenimi sredstvi.
5. člen
Z obveznim pokojninskim in invalidskim zavarovanjem si delovni ljudje, ki z osebnim delom samostojno kot poklic opravljajo umetniško ali kakšno
drugo kulturno, odvetniško ali drugo poklicno dejavnost ali samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delom z delovnimi sredstvi, ki so lastnina občanov, združeni in drugi kmetje ter člani rljihovih
gospodarstev zagotavljajo pravice v obsegu, določenem s tem zakonom.
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6. člen
Zaradi preprečevanja invalidnosti so delavci v
temeljnih in drugih organizacijah združenega dela,
v delovnih skupnostih, združeni in drugi kmetje ter
drugi delovni ljudje, ki samostojno opravljajo dejavnost z osebnim delo s sredstvi, ki so lastnina občanov, dolžni izvajati preventivne ukrepe in ukrepe
varstva pri delu, stalno izboljševati delovne razmere
ter delovno okolje in zagotavljati pogoje za ustrezno zaposlovanje in usposabljanje delovnih invalidov v skladu z zakonom in s samoupravnimi splošnimi akti.
7. člen
Pri zagotavljanju pogojev za uresnič evanje pravic
delovnih invalidov in pri zagotavljanju pogojev za
njihovo usposabljanje in zaposlovanje, sodeluje
skupnost z organizacijami združenega dela.
Pri zagotavljanju pogojev za usposabljanje in zaposlovanje delovnih invalidov sodelujejo z organizacijami združenega dela tudi skupnosti za zaposlovanje, posebne organizacije za usposabljanje in
zaposlovanje invalidnih oseb ter druge organizacije
in samoupravne interesne skupnosti.
Drugi del
ZAVAROVANCI
8. člen
Poleg oseb, obvezno zavarovanih po zakonu o
temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: zvezni zakon)
so zavarovanci tudi osebe, ki se obvezno zavarujejo
po določbah tega zakona.
Zavarovanci si poleg pravic iz zveznega zakona
zagotavljajo tudi pravice po tem zakonu ob pogojih
in v obsegu, določenem s tem zakonom in samoupravnimi splošnimi akti skupnosti.
9. člen
Obvezno se zavarujejo delovni ljudje, ki na območju SR Slovenije:
- z osebnim delom z delovnimi sredstvi, ki so
lastnina občanov, samostojno opravljajo gospodarsko dejavnost kot edini ali glavni poklic;
- z osebnim delom samostojno kot edini ali glavni poklic opravljajo umetniško ali kakšno drugo
kulturno, odvetniško ali drugo poklicno dejavnost.
10. člen
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 po
predpisih o združevanju kmetov (v nadaljnjem besedilu: združeni kmetje).
Združeni kmetje, ki se zavarujejo od osnove, ki ni
nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, so zavarovani v obsegu kot delavci v
združenem delu.
Združeni kmetje, ki se zavarujejo od osnove, ki je
nižja od zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, so zavarovani v obsegu kot kmetje iz
11. člena tega zakona.
11. člen
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 (v nadaljnjem besedilu: individualni kmetje).
priloga poroč evalca

12. člen
Način ugotavljanja lastnosti zavarovanca, način
prijavljanja v zavarovanje, način plačevanja prispevkov ter zavezance za prispevek za zavarovance
iz 10. in 11. člena tega zakona določi skupnost s
samoupravnim splošnim aktom.
13. člen
Obvezno se zavarujejo vrhunski športniki - člani
telesnokulturnih organizacij v SR Sloveniji, ki niso
zavarovani na kakšni drugi podlagi.
Lastnost vrhunskega športnika, ki je podlaga za
zavarovanje, ugotavlja Telesnokulturna skupnost
SR Slovenije v skladu s samoupravnim splošnim
aktom.
14. člen
Osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, so
zavarovane za čas prejemanja takega nadomestila,
vendar največ eno leto.
15. člen
Osebe iz 8. in 9. člena, drugega odstavka 10.
člena ter 13 in 14. člena tega zakona so zavarovane
za invalidnost in telesno okvaro kot posledico bolezni ali poškodbe izven dela še po prenehanju
delovnega razmerja oziroma lastnosti, na podlagi
katere so bile obvezno zavarovane, če ob nastanku
invalidnosti oziroma telesne okvare izpolnjujejo pogoje pokojninske dobe za pridobitev pravic ali če so
uživalci starostne ali invalidske pokojnine.
Osebe iz tretjega odstavka 10. člena in 11. člena
tega zakona so po prenehanju dejavnosti, na podlagi katere so bile obvezno zavarovane pod pogoji iz
prejšnjega odstavka, zavarovane le za invalidnost
kot posledico bolezni ali poškodbe izven dela.
16. člen
Za invalidnost in telesno okvaro, ki je posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, so zavarovani:
1. udeleženci usmerjenega izobraževanja pri
praktič nem pouku, pri opravljanju proizvodnega
dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah;
2. mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri praktič nem pouku v organizacijah
za usposabljanje ali na obveznem praktič nem delu
v organizacijah združenega dela in drugih samoupravnih organizacijah in skupnostih;
3. osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne glede na to, ali za to prakso prejemajo nagrado;
4. vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge
invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma
usposabljanju, pri praktičnih delih ali vajah;
5. osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe
o delu;
6 uč enci srednjih šol oziroma študenti višjih in
visokih šol pri opravljanju dela prek študentskega
oziroma mladinskega servisa;
7. osebe na prestajanju kazni zapora ter mladoletniki, proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, ki se poklicno izobražujejo ali
opravljajo dovoljene dejavnosti v skladu z zakonom.
Osebe iz 7. točke prejšnejga odstavka so zavarovane tudi za primer invalidnosti, ki je posledica
poškodbe izven dela, nastale zaradi višje sile.
Skupnost lahko določi tudi druge osebe, zavarovane za invalidnost in telesno okvaro, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.
priloga poroč evalca

17. člen
Udeleženci mladinskih delovnih akcij v SR Sloveniji so zavarovani za invalidnost in telesno okvaro,
nastalo pri opravljanju del oziroma nalog na mladinski delovni akciji.
V primeru smrti udeleženca mladinske delovne
akcije iz prejšnjega odstavka pridobijo njegovi družinski člani pravico do družinske pokojnine.
Določ bi prejšnjih dveh odstavkov veljata tudi za
tuje državljane.
Za mladinske delovne akcije iz prvega odstavka
se štejejo delovne akcije, kf jih organizira Zveza
socialistične mladine Slovenije, na podlagi programa mladinskih delovnih akcij v skladu s samoupravnim sporazumom o mladinskih delovnih akcijah.

OPOMBE:

18. člen
Osebe, ki niso zavarovane na drugi podlagi, so
zavarovane za invalidnost in telesno okvaro kot
posledico poškodbe pri delu, ko v SR Sloveniji:
1. sodelujejo pri ograniziranih javnih delih splošnega pomena, pri reševalnih akcijah ali pri obrambi
pred elementarnimi nesrečami;
2. opravljajo dela oziroma naloge vojaške službe,
narodne zaščite, civilne zaščite ali enot za zveze
družbenopolitič nih skupnosti pri usposabljanju za
splošno ljudsko obrambo in družbeno samozaščito
ter pri preprečevanju sovražnih in drugih družbi
škodljivih dejanj;
3. pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim uradnim osebam teh organov pri izpolnjevanju nalog s področja varstva ustavne ureditve,
osebne varnosti občanov in varnosti premoženja,
vzdrževanja javnega reda in miru, pri preprečevanju
in odkrivanju kaznivih dejanj ter pri odkrivanju in
prijemanju storilcev, kontroli gibanja v mejnem pasu in varovanju pred drugimi kršitvami nedotakljivosti državne meje;
4. opravljajo naloge organov za notranje zadeve
kot osebe v rezervnem sestavu organov za notranje
zadeve;
5. opravljajo na poziv državnih in drugih pooblaščenih organov samoupravne, javne in druge družbene funkcije ali državljanske dolžnosti;
6 kot športniki, trenerji ali organizatorji v okviru
organizirane športne dejavnosti sodelujejo pri
športnih akcijah;
7. kot člani prostovoljnih gasilskih organizacij
opravljajo naloge pri gašenju požarov, reševanju,
usposabljanju, zavarovanju na požarno nevarnih
mestih in pri javnih prireditvah, naloge pri javnih
nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demonstrativnih vaj ter pri pouč evanju ljudi o požarni
varnosti;
8. kot člani gorske reševalne službe ali potapljači
opravljajo naloge reševanja življenj ali odvrnitve
oziroma preprečitve nevarnosti, ki neposredno
ogrožajo življenje ali premoženje občanov.
Za športnike, trenerje ali organizatorje iz 6. točke
prejšnjega odstavka se štejejo udeleženci pri športnih akcijah, organiziranih po programu telesnokulturnih organizacij na območju SFRJ in v tujini, če
športnike, trenerje ali organizatorje napote na takšno športno akcijo telesnokulturne organizacije.
Določba 1. točke prvega odstavka velja tudi za
tuje državljane.
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opombe:

Tretji del
PRIDOBITEV IN ODMERA
PRAVIC
1. POGLAVJE
Odmera starostne pokojnine
19. člen
Starostna pokojnina se odmeri od pokojninske
osnove po enotni lestvici tako, da znaša za 40 let
(moški) oziroma 35 let (ženske) pokojninske dobe
85%.
Lestvico odstotkov za odmero pokojnine določi
skupnost, pri čemer upošteva polno leto pokojninske dobe in ostanek najmanj šest mesecev.
20. člen
Starostna pokojnina zavarovancev iz 9., 10., 11. in
13. člena tega zakona se odmeri od pokojninske
osnove, ki se izračuna z upoštevanjem osnov, od
katerih so bili plačani prispevki.
Če je osnovo za odmero prispevkov predstavljal
zavarovanč ev osebni dohodek, se pokojninska
osnova izračuna z upoštevanjem osebnega dohodka, zmanjšanega za plačane prispevke in davke iz
osebnega dohodka.
21. člen
Delavcem, ki so jih organizacije združenega dela
poslale na delo v tujino in so ostali v tem času
zavarovani pri skupnosti, se vzame za izračun pokojninske osnove osebni dohodek v dinarskem
znesku, od katerega so bili plačani prispevki za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, po osnovah
in merilih, določenih s samoupravnim splošnim aktom organizacije združenega dela v skladu s samoupravnim sporazumom ter družbenim dogovorom.
Najnižja in najvišja pokojnina
22. čien
Najnižja pokojnina se odmeri od najnižje pokojninske osnove, ki jo vsako leto določi skupnost.
Najnižja pokojninska osnova ne more biti nižja od
65% povprečnega nominalnega osebnega dohodka vseh delavcev, zaposlenih v SR Sloveniji, doseženega v preteklem letu.
Pravice do najnižje pokojnine nimajo zavarovanci
iz tretjega odstavka 10. člena in 11. člena tega
zakona
23. člen
Skupnost vsako leto določi znesek najvišje pokojninske osnove, upoštevajoč dogovorjena merila
za delitev sredstev za osebne dohodke, in gibanje
osebnih dohodkov delavcev v SR Sloveniji v preteklem letu.
Najvišja pokojninska osnova ne more presegati
3,5-kratnega povprečnega nominalnega osebnega
dohodka vseh delavcev, zaposlenih v SR Sloveniji,
doseženega v preteklem letu.
Predč asna pokojnina
24. člen
Zavarovanec lahko predč asno uveljavi starostno
pokojnino, ko dopolni najmanj 35 let pokojninske
dobe in 55 let starosti (moški), oziroma 30 let pokojninske dobe in 50 let starosti (ženska).
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Predč asna pokojnina se odmeri tako, da se starostna pokojnina, do katere bi imel pravico zavarovanec glede na pokojninsko dobo, če bi dopolnil
starost 60 let oziroma zavarovanka, če bi dopolnila
starost 55 let, zmanjša za vsako leto predčasnega
odhoda v pokoj.
Odstotek zmanjšanja pokojnine iz prejšnjega odstavka določi skupnost s samoupravnim splošnim
aktom tako, da dobi pri enakh starosti višjo pokojnino zavarovanec z daljšo pokojninsko dobo.
Pravice do predč asne pokojnine nimajo zavarovanci iz 9., 10. in 11. člena tega zakona.
Ponovna odmera pokojnine
25. člen
Zavarovanec, ki je po uveljavitvi pravice do pokojnine prejel del osebnega dohodka na podlagi
minulega dela po osnovah in merilih, določenih s
samoupravnim splošnim aktom organizacije združenega dela, ima pravico do ponovne odmere pokojnine.
V primeru, da se del izplačanega osebnega dohodka iz prejšnjega odstavka nanaša na drugo obdobje zavarovanja kot je bilo upoštevano pri oblikovanju pokojninske osnove, se pokojnina ponovno
odmeri od pokojninske osnove \t tega obdobja, če
je to za uživalca pokojnine ugodnejše.
Znesek pokojnine, določene na način iz prejšnjega odstavka, pripada uživalcu od prvega dne naslednjega meseca po izplačilu dela osebnega dohodka na podlagi minulega dela, če je zahteva za
ponovno odmero pokojnine vložena v šestih mesecih, sicer pa od prvega dne naslednjega meseca po
vložitvi zahteve in za šest mesecev nazaj.
2. POGLAVJE
Usklajevanje pokojnin
26. člen
Pokojnine se med letom obvezno usklajujejo v
rokih, določenih s samoupravnim splošnim aktom
skupnosti v skladu z družbenim dogovorom, tako
da povprečno povečanje pokojnin v posameznem
koledarskem letu doseže največ 90% porasta nominalnih osebnih dohodkov vseh delavcev, zaposlenih v SR Sloveniji v tem letu.
Po prejšnjem odstavku se uskladijo vse pokojnine, razen pokojnin upokojencev, pri katerih je leto,
iz katerega se upošteva gibanja nominalnih osebnih dohodkov, zadnje leto dela.
27. člen
č e je rast družbene produktivnosti večja od rasti
nominalnih osebnih dohodkov vseh delavcev, zaposlenih v SR Sloveniji v preteklem letu, se lahko
pokojnine uskladijo v skladu z družbenim dogovorom tudi do rasti družbene produktivnosti dela,
izražene v realnem družbenem proizvodu.
28. člen
Pri usklajevanju prej odmerjenih pokojnin s kasneje odmerjenimi se lahko uskladijo vse pokojnine
ali samo pokojnine, uveljavljene v posameznih razdobjih, vsem upokojencem ali posameznim kategorijam upokojencev na način, določen s samoupravnim splošnim aktom skupnosti v skladu z družbenim dogovorom.
Skupnost najmanj enkrat v vsakem srednjeročnem planskem obdobju primerja raven vseh pokojnin, uveljavljenih v različ nih časovnih razdobjih, z
ravnijo pokojnin, doseženo v planskem obdobju, v
katerem skupnost opravi primerjavo.
priloga poroč evalca

29. člen
Družbeni dogovor iz 26., 27. in 28. člena tega
zakona sklenejo Izvršni svet Skupščine SR Slovenije, Zveza sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in skupnost.
3. POGLAVJE
Varstveni dodatek
30. člen
Zaradi zagotovitve socialne varnosti imajo uživalci starostne, invalidske in družinske pokojnine, ki
ne dosega zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, pravico do varstvenega dodatka,
če skupaj z družinskimi člani nimajo drugih dohodkov, ki bi zadoščali za preživljanje.
Višina varstvenega dodatka k starostni in invalidski pokojnini je odvisna od dopolnjene pokojninske
dobe, višina varstvenega dodatka k družinski pokojnini pa je odvisna od števila uživalcev.
31. č len
Osnova za odmero varstvenega dodatka je razlika
med zneskom odmerjene pokojnine in zneskom
najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo.
Natanč ejše pogoje za pridobitev pravice do varstvenega dodatka in pogoje uživanja ter merila za
njegovo odmero določi skupnost s samoupravnim
splošnim aktom.
32. člen
Pravice do varstvenega dodatka nimajo uživalci
predčasne pokojnine dokler prejemajo zmanjšano
pokojnino in zavarovanci iz tretjega odstavka 10.
člena in 11. člena tega zakona.
4. POGLAVJE
Pravice na podlagi invalidnosti
33. člen
Zavarovanci, pri katerih nastane invalidnost, pridobijo pravice glede na preostalo delovno zmožnost in starost ob nastanku invalidnosti.
Zavarovanci iz tretjega odstavka 10. člena in 11.
člena tega zakona pridobijo v primeru izgube delovne zmožnosti pravice do invalidske pokojnine,
ne pridobijo pa te pravice in drugih pravic v primeru
zmanjšane delovne zmožnosti.
34. člen
Preostala delovna zmožnost je razen v primerih,
določenih z zveznim zakonom, podana tudi v primeru, ko zavarovanec, pri katerem je ugotovljena
zmanjšana delovna zmožnost, lahko opravlja druga
ustrezna dela oziroma naloge najmanj polovico
polnega delovnega časa.
35. člen
Zavarovanci, pri katerih nastane invalidnost, se
glede na preostalo delovno zmožnost razvrščajo v
tri kategorije invalidnosti;
- v I. kategorijo invalidnosti se razvrstijo zavarovanci, pri katerih nastane izguba delovne zmožnosti;
- v II. kategorijo invalidnosti se razvrstijo zavarovanci, ki lahko najmanj polovico delovnega časa
opravljajo svoje ali drugo ustrezno delo in se ne
morejo s prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo
usposobiti za opravljanje drugega ustreznega dela
s polnim delovnim časom;
- v III. kategorijo invalidnosti se razvrstijo zavapriloga poroč evalca

rovane^ ki lahko po poprejšnji prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji ali brez prekvalifikacije oziroma do kvalifikacije poln delovni čas opravljajo drugo ustrezno delo.
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36. člen
Šteje se, da je zavarovanec zmožen za svoje delo,
če lahko opravlja dela oziroma naloge, h katerim je
bil razporejen pred nastankom invalidnosti ali če
lahko opravlja dela oziroma naloge v temeljni organizaciji, ki ustrezajo njihovi strokovni izobrazbi oziroma z delom pridobljeni delovni zmožnosti.
Za drugo ustrezno delo se štejejo dela oziroma
naloge, ki jih zavarovanec s preostalo delovno
zmožnostjo lahko opravlja določen delovni čas z
normalnim delovnim učinkom in z delovnim naporom, ki ne poslabša njegove invalidnosti ali če se za
taka dela oziroma naloge usposobi s prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo.
Pri ugotavljanju drugega ustreznega dela je treba
upoštevati splošno in strokovno izobrazbo ter z
delom pridobljeno delovno zmožnost, delovne izkušnje, splošno zdravstveno stanje in druge osebne
lastnosti zavarovanca.
Pogoji za pridobitev pravic na podlagi
preostale delovne zmožnosti
37. člen
Zavarovanci, pri katerih je podana preostala delovna zmožnost, imajo pravico:
- do prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije, če
nastane invalidnost pred dopolnjenim 50. (moški)
oziroma 45. (ženska) letom starosti;
- Do dela z delovnim časom, ki ustreza njihovi
preostali delovni zmožnosti, do razporeditve na
druga ustrezna dela oziroma naloge ter do ustrezne
zaposlitve, če nastane invalidnost pred dopolnjenim 60. (moški) oziroma (55). (ženska) letom starosti.
38. člen
Zavarovanec, razvrščen v il. kategorijo invalidnosti, ima pravico do dela z delovnim časom, ki ustreza njegovi preostali delovni zmožnosti na svojem
delu, če lahko opravlja svoje delo najmanj polovico
polnega delovnega časa.
Će zavarovanec iz prejšnjega odstavka ne more
opravljati svojega dela najmanj polovico polnega
delovnega časa, ima pravico do dela z delovnim
časom, ki ustreza njegovi preostali delovni zmožnosti, na drugem ustreznem delu.
39. člen
Zavarovanec, razvrščen v Ili. kategorijo invalidnosti, ima pravico do razporeditve na drugo ustrezno
delo iziroma pravico do zaposlitve na drugem
ustreznem delu s polnim delovnim časom.
Zavarovanec iz prejšnjega odstavka ima pravico
do prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije, če je ta
potrebna, da lahko opravlja drugo ustrezno delo
poln delovni čas.
40. člen
Zavarovanci, pri katerih je podana preostala delovna zmožnost in ob nastanku invalidnosti niso v
delovnem razmerju ali niso zavarovani na kakšni
drugi poldagi, pridobijo pravice iz 37. člena tega
zakona, če izpolnjujejo pogoje starosti iz 37. člena
tega zakona in pogoje pokojninske oziroma zavarovalne dobe, ki jih določi skupnost s samoupravnim
splošnim aktom.
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Denarna nadomestila
41. člen
Zavarovancem s preostalo delovno zmožnostjo
so v zvezi z uživanjem pravic iz 37. člena tega
zakona zagotovoljena naslednja denarna nadomestila:
1. nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja na prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo;
2. nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja na razporeditev na druga ustrezna dela oziroma
naloge ali na ustrezno zaposlitev;
3. nadomestilo osebnega dodhodka za čas prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije;
4. nadomestilo osebnega dohodka zaradi dela s
skrajšanim delovnim časom;
5. nadomestilo zaradi manjšega osebnega dohodka na drugem ustreznem delu.
42. člen
Nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja
na prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo ter nadomestilo za čas čakanja na razporeditev na druga
ustrezna dela oziroma naloge ali na ustrezno zaposlitev se določi zavarovancem iz 8. in 9. člena,
drugega odstavka 10. člena in 13. člena tega zakona v višini najmanj 60% povprečnega osebnega
dodhodka, ki ga je zavarovanec prejel v koledarskem letu pred nastankom invalidnosti.
V primeru, da zavarovanec v koledarskem letu
pred nastankom invalidnosti ni prejemal osebnega
dohodka, se nadomestilo določi najmanj v višini
60% od osnove, ki jo določi skupnost s samoupravnim splošnim aktom.
43. člen
Nadomestilo osebnega dohodka za čas prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije se določi najmanj v
višini 80% povprečnega osebnega dohodka, ki ga
je zavarovanec prejel v koledarskem letu pred nastankom invalidnosti.
V primeru, da zavarovanec v koledarskem letu
pred nastankom invalidnosti ni prejemal osebnega
dohdoka, se nadomestilo določi najmanj v višini
80% od osnove iz drugega odstavka 42. člena tega
zakona.
44. člen
Zavarovancem iz 14. do 18. člena tega zakona se
nadomestila iz 1. do 3. točke 41. člena tega zakona
določijo najmanj v višini 45% od osnove iz drugega
odstavka 42. člena tega zakona.
45. člen
Nadomestilo osebnega dohodka zaradi dela s
skrajšanim delovnim časom je enako razliki med
osebnim dohdokom, 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 oziroma naloge poln delovni čas.
46. člen
Nadomestilo osebnega dohdoka za delo na drugem ustreznem delu oziroma nalogah, se določi 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 drugem ustreznem delu, pod pogojem, da dosega na tem delu normalne delovne
rezultate.
Ob določanju višine nadomestila se osebni dohodek, ki ga je zavarovanec prejemal pred nastankom
invalidnosti, uskladi na leto, za katero s& določa
nadomestilo, glede na porast osebnih dohodkov v
temeljni ali drugi organizaciji združenega dela, de-
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lovni skupnosti ali pri nosilcu samostojnega osebnegadela, pri katerem je bil ob nastanku invalidnosti v delovnem razmerju.
Uveljavljanje in uresnič evanje pravic
zavarovancev s preostalo delovno
zmožnostjo
47. člen
Zavarovanci s preostalo delovno zmožnostjo uveljavljajo pravice na podlagi invalidnosti v skupnosti.
Zavarovanci iz prejšnjega odstavka uresnič ujejo
te pravice v organizacijah združenega dela, delovnih skupnostih in pri nosilcih samostojnega osebnega dela.
48. člen
Organizacije združenega dela, delovne skupnosti
in nosilci samostojnega osebnega dela so dolžni
zavarovance iz 47. člena tega zakona, ki so ob
nastanku invalidnosti v delovnem razmerju:
- obdržati na delu in jih razporediti na drugo
ustrezno delo oziroma jim zagotoviti delo z delovnim časom, ki ustreza njihovi preostali delovni
zmožnosti;
- jim zagotoviti prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo ter dela oziroma naloge, ki jih bodo opravljali po prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji;
- zagotoviti sredstva, odmeriti in izplačevati nadomestila osebnega dohodka iz 1. in 2. točke 41.
člena tega zakona.
49. člen
č e zaradi narave dejavnosti v organizaciji združenega dela, delovni skupnosti ali pri nosilcu samostojnega osebnega dela ni takih del oziroma nalog,
h katerim bi bilo mogoče razporediti zavarovanca iz
47. člena tega zakona, ki je bil ob nastanku invalidnosti v delovnem razmerju, mu mora organizacija
združenega dela, delovna skupnost ali nosilec samostojnega osebnega dela zagotoviti ustrezna dela
oziroma naloge, ki jih bo opravljal po prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji v drugi organizaciji združenega dela, delovni skupnosti ali pri drugem nosilcu samostojnega osebnega dela.
50. člen
Organizacija združenega dela ali delovna skupnost je dolžna v skladu z zakonom in s samoupravnim splošnim aktom skupnosti odmeriti in izplačevati zavarovancu iz 47. člena tega zakona nadomestilo osebnega dohodka iz 3., 4. in 5. točke 41. člena
tega zakona.
51. člen
Pogoje in način za uresnič evanje pravic oziroma
obveznosti iz 48., 49. in 50. člena tega zakona,
način ugotavljanja, usklajevanja in izplačevanja nadomestil osebnega dohodka iz 1. in 2. točke 41.
člena tega zakona, način izvajanja prekvalifikacije
oziroma dokvalifikacije, kakor tudi vsa ostala vprašanja v zvezi z zagotavljanjem varstva delovnih invalidov uredijo delavci s samoupravnimi splošnimi
akti.
Sredstva, ki so potrebna za nadomestila osebnih
dohodkov za čas prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije, za nadomestila osebnih dohodkov zaradi
dela s skrajšnim delovnim časom oziroma zaradi
dela na drugih ustreznih delih oziroma nalogah in
sredstva za izvajanje prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije zagotavlja skupnost iz sredstev, ki jih
organizacije združenega dela združujejo v skupnosti.
Sredstva iz prejšnjega odstavka, ki so jih organizacije združenega dela in delovne skupnosti uporabile za izplačilo denarnih nadomestil in stroške
priloga poroč evalca

prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije, povrne
skupnost organizacijam združenega dela in delovnim skupnostim po preteku vsakega tromesečja na
podlagi zahtevka organizacije oziroma delovne
skupnosti.
52. člen
Zavarovanci s preostalo delovno zmožnostjo, ki
ob nastanku Invalidnosti niso v delovnem razmerju
In zavarovanci Iz 9. člena, drugega odstavka 10.
člena In 13. do 18. člena tega zakona se zaposlujejo
preko pristojne skupnosti za zaposlovanje.
Zavarovanci iz prejšnjega odstavka in zavarovanci 8 preostalo delovno zmožnostjo, ki so v delovnem razmerju pri nosilcih samostojnega osebnega
dela, uresnič ujejo pravice na podlagi preostale delovne zmožnosti pod pogoji in na način, določen s
samoupravnim splošnim aktom skupnosti.
53. člen
Pristojna skupnost za zaposlovanje sodeluje pri
ustreznem zaposlovanju zavarovancev s preostalo
delovno zmožnostjo, ki so v delovnem razmerju pri
nosilcih samostojnega osebnega dela, in zavarovancev s preostalo delovno zmožnostjo, ki se zaposlujejo v posebnih organizacijah za usposabljanje
in zaposlovanje invalidnih oseb, ter v primerih iz 49.
člena toga zakona.
54. člen
Skupnost je dolžna spremljati stopnjo invalidizacije v organizacijah združenega dela, delovnih
skupnostih in pri nosilcih samostojnega osebnega
dela ter v primeru nadpovprečne invalidizacije
predlagati ukrepe za znižanje in odpravo vzrokov.
5. POGLAVJE
Pravice zavarovancev, pri katerih Je
podana neposredna nevarnost za
nastanek invalidnosti ali spremenjena
delovna zmožnost
55. člen
Spremenjena delovna zmožnost je. podana, če
zavarovanec zaradi trajnih sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z nadaljnjim
zdravljenjem in medicinsko rehabilitacijo, ni več
zmožen opravljati del oziroma nalog, h katerim je
razporejen, brez prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije pa je zmožen s polnim delovnim časom in
normalnim delovnim učinkom opravljati druga dela
oziroma naloge v temeljni organizaciji združenega
dela, ki ustrezajo njegovi strokovni izobrazbi oziroma z detom pridobljeni delovni zmožnosti.
56. člen
Neposredna nevarnost za nastanek invalidnosti
je podana, kadar delovni pogoji na delih oziroma
nalogah, h katerim je zavarovanec razporejen, ne
glede na higienske in tehnič ne varstvene ukrepe, ki
se uporabljajo ali jih je mogoče uporabiti pri delu, v
tolikšni meri vplivajo na zavarovanč evo zdravstve. no stanje in delovno zmožnost, da mora nujno
zamenjati delo, ker bi sicer postal invalid.
57. člen
Zavarovanci, pri katerih je podana neposredna
nevarnost za nastanek invalidnosti ali spremenjena
delovna zmožnost, ki nimajo statusa delovnih invalidov, imajo pravico do razporeditve na druga dela
oziroma naloge, ki ustrezajo njihovi strokovni izobrazbi oziroma z delom pridobljeni delovni zmožnosti v temeljni ali drugi organizaciji združenega
priloga poroč evalca

dela oziroma pri nosilcu samostojnega osebnega
dela.
Zavarovanci, pri katerih je podana neposredna
nevarnost za nastanek Invalidnosti, imajo tudi pravico do prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije, če
je ta potrebna za razporeditev na druga dela oziroma naloge.
58. člen
Zavarovanci uveljavljajo in uresnič ujejo pravice
na podlagi neposredne nevarnosti za nastanek in
validnosti in spremenjene delovne zmožnosti v organizacijah združenega dela oziroma pri nosilcih
samostojnega osebnega dela pod pogoji in na način, določen s samoupravnim splošnim aktom temeljne organizacije združenega dela in s samoupravnim sporazumom o združitvi v delovno ali sestavljeno organizacijo združenega dela oziroma s
kolektivno pogodbo.
6. POGLAVJE
Denarno nadomestilo za telesno
okvaro
59. člen
Denarna nadomestila za telesno okvaro se odmerjajo po merilih in na način, ki ga določi skupnost s samoupravnim splošnim aktom, pri čemer
upošteva vzrok za nastanek in ugotovljeni odstotek
telesne okvare.
60. člen
Denarna nadomestila za telesno okvaro se usklajujejo v začetku vsakega koledarskega leta glede na
porast nominalnega osebnega dohodka vseh zaposlenih delavcev v SR Sloveniji v preteklem letu.
Skupnost lahko namesto uskladitve določi nove
zneske denarnih nadomestil za telesno okvaro.
61. člen
Pravice do denarnega nadomestila za telesno
okvaro nimajo zavarovanci iz tretjega odstavka 10.
člena in 11. člena tega zakona.
7. POGLAVJE
Pogoji za pridobitev in odmero
družinske pokojnine
62. člen
Vdova pridobi pravico do družinske pokojnine:
1. če je do smrti moža, po katerem ji gre pravica,
dopolnila starost 50 let, ali
2. če je bila do moževe smrti popolnoma nezmožna za delo oziroma, če je to postala v enem
letu po moževi smrti, ali
3. če ji je po moževi smrti ostal eden ali več
otrok, ki imajo pravico do družinske pokojnine po
možu, vdova pa ima do njih dolžnost preživljanja.
Vdova, ki postane med trajanjem pravice popolnoma nezmožna za delo, obdrži pravico do družinske
pokojnine, dokler je takšna nezmožnost podana.
Vdova, ki do moževe smrti ni dopolnila 50 let,
dopolnila pa je 45 let, pridobi pravico do družinske
pokojnine, ko dopolni 50 let starosti.
Vdova, ki med trajanjem pravice do družinske
pokojnine, pridobljene ob pogojih iz 2. ali 3. točke
prvega odstavka tega člena, dopolni 50 let starosti,
obdi^i pravico do družinske pokojnine trajno, č e ji
ta pravica preneha pred dopolnjenim 50. ietom,
toda po dopolnjenem 45 letu, jo lahko znova uveljavi, ko dopolni 50 let starosti.
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63. člen
Vdovec pridobi pravico do družinske pokojnine:
1. če je do smrti žene, po kateri mu gre pravica,
dopolnil starost 55 let, ali
2. če je bil do ženine smrti popolnoma nezmožen
za delo oziroma, če je to postal v enem letu po
ženini smrti, ali
3. če mu je po ženini smrti ostal eden ali več
otrok, ki imajo pravico do družinske pokojnine po
ženi, vdovec pa ima do njih dolžnost preživljanja.
Vdovec, ki postane med trajanjem pravice popolnoma nezmožen za delo, obdrži pravico do družinske
pokojnine, dokler je takšna nezmožnost podana.
Vdovec, ki do ženine smrti ni dopolnil 55 let
starosti, dopolnil pa je 50 let, pridobi pravico do
družinske pokojnine, ko dopolni 55 let starosti.
Vdovec, ki med trajanjem pravice do družinske
pokojnine, pridobljene ob pogojih iz 2. ali 3. točke
prvega odstavka tega člena, dopolni 55 let starosti,
obdrži to pravico trajno. Če mu ta pravica preneha
pred dopolnjenim 55. letom, toda po dopolnjenem
50. letu, jo lahko znova uveljavi, ko dopolni 55 let
starosti.
64. člen
Ob pogojih iz 62. in 63. člena tega zakona pridobi
ob zavarovanč evi smrti pravico do družinske pokojnine tudi oseba, ki je živela z zavarovancem v življenjski skupnosti, ki je po zakonu o zakonski zvezi
in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo.
65. člen
Otrok pridobi pravico do družinske pokojnine in
jo lahko uživa do dopolnjenega 15. leta starosti
oziroma do konca rednega šolanja.
Otrok, ki je po dopolnjenem 15. letu starosti prijavljen pri skupnosti za zaposlovanje, ima pravico
do družinske pokojnine in jo uživa najdalj do dopolnjenega 18. leta starosti pod pogojem, da se redno
javlja skupnosti za zaposlovanje in ne odkloni ponujene zaposlitve.
Otrok, ki postane popolnoma in trajno nezmožen
za delo do starosti, do katere mu je zagotovljena
pravica do družinske pokojnine oziroma do konca
rednega šolanja, ima pravico do družinske pokojnine dokler traja takšna nezmožnost.
Otrok, ki postane popolnoma in trajno nezmožen
za delo po starosti, do katere mu je zagotovljena
pravica do družinske pokojnine oziroma po konč anem rednem šolanju, toda pred smrtjo zavarovanca
oziroma uživalca pravic, pridobi pravico do družinske pokojnine, če ga je zavarovanec oziroma uživalec pravice do svoje smrti preživljal.
66. člen
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
določi v odstotku od osnove za odmero družinske
pokojnine. Višina odstotka je odvisna od števila
otrok in jo določi skupnost.
Skupen znesek družinske pokojnine, ugotovljen
po prejšnjih dveh odstavkih, ne more preseči zneska družinske pokojnine, odmerjene od zneska najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo.
67. člen
„
Starši, ki jih je zavarovanec oziroma uživalec pravice preživljal do svoje smrti, pridobijo pravico do
družinske pokojnine:
1. če je mati do smrti zavarovanca ozirima uživalca pravice dopolnila 50 let starosti ali oče 55 let
starosti, ali
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2. če mati še ni stara 50 let in oče 55 let, pa sta
bila do smrti zavarovanca oziroma uživalca pravice
pridobitno popolnoma nezmožna.
63. člen
Natančnejše pogoje, kdaj se šteje, da je zavarovanec preživljal družinske člane, določi skupnost s
samoupravnim splošnim aktom.
8. POGLAVJE
Uživanje in izguba pravic
69. člen
Zavarovanec pridobi pravico iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja z dnem, ko so izpolnjeni
pogoji za pridobitev pravice.
Pravice na podlagi invalidnosti, telesne okvare,
neposredne nevarnosti za nastanek invalidnosti in
spremenjene delovne zmožnosti pridobi zavarovanec z dnem nastanka invalidnosti ali telesne okvare
oziroma z dnem ugotovljene neposredne nevarnosti za nastanek invalidnosti ali spremenjene delovne zmožnosti.
70. člen
Pokojnina se izplačuje uživalcu od prvega naslednje dne po prenehanju delovnega razmerja ali
opravljanja dejavnosti, na podlagi katere je bil zavarovan.
Osebi, ki ob uveljavitvi pravice ni v delovnem
razmerju oziroma ne opravlja dejavnosti, na podlagi katere je bila zavarovana, se pokojnina izplačuje
od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in za šest mesecev nazaj.
71. člen
Družinskemu članu, ki je uveljavil pravico do družinske pokojnine po uživalcu starostne ali invalidske pokojnine, se izplačuje pokojnina pod pogoji iz
70. člena tega zakona od prvega dne naslednjega
meseca po prenehanju izplačevanja starostne ali
invalidske pokojnine umrlemu.
72. člen
Denarno nadomestilo za telesno okvaro se izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi
zahteve in največ za šest mesecev nazaj.
73. člen
Zapadli mesečni zneski pokojnine ali denarnega
nadomestila, ki niso mogli biti izplačani zaradi okoliščin, ki jih je povzročil uživalec, se izplačajo največ za tri leta nazaj, računano od dneva, ko po
prenehanju takih okoliščin vloži zahtevo za izplačilo.
74. člen
Uživalec pokojnine, ki ponovno sklene delovno
razmerje, postane voljen ali imenovan nosilec samoupravne, javne ali druge družbene funkcije, za
katero prejema osebni dohodek, ali začne opravljati
dejavnost, na podlagi katere je zavarovan, pridobi
lastnost zavarovanca in se mu pokojnina v tem času
ne izplačuje.
75. člen
Zavarovancu iz 74. člena tega zakona, ki nima
polne pokojninske dobe, se čas ponovnega zavarovanja šteje za odstotno povečanje že uveljavljene
starostne pokojnine ali za novo odmero starostne
pokojnine.
Zavarovancu iz 74. člena tega zakona, ki ima
polno pokojninsko dobo, se osebni dohodek iz
priloga poroč evalca

ponovnega zavarovanja lahko upošteva za novo
odmero starostne pokojnine.
Uživalcu predč asne pokojnine se čas ponovnega
zavarovanja iz 74. člena tega zakona ne šteje za
odstotno povečanje ali za novo odmero predčasne
pokojnine.
76. člen
Nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja
na prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo in nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja na razporeditev na druga ustrezna dela oziroma naloge
se izplačuje od dneva pridobitve ustrezne pravice.
Nadomestila osebnega dohodka za čas prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije ter nadomestila
osebnega dohodka zaradi dela s skrajšanim delovnim časom ali zaradi dela na drugih ustreznih delih
oziroma nalogah se izplačujejo od dneva začetka
prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije oziroma od
dneva začetka dela s skrajšanim delovnim časom
oziroma zač etka dela na drugih ustreznih delih
oziroma nalogah.
77. člen
Denarna nadomestila za čas čakanja na prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo ali ustrezno zaposlitev se izplačujejo zavarovancem iz 14. do 18.
člena tega zakona od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in za šest mesecev nazaj,
vendar najdalj od dneva pridobitve pravice do prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije ali ustrezne zaposlitve.
78. člen
Na podlagi invalidnosti ali telesne okvare pridobljene pravice trajajo, dokler traja stanje invalidnosti
in preostale delovne zmožnosti oziroma dokler je
podana stopnja telesne okvare, na podlagi katere je
bila pridobljena pravica, razen v primerih izgube
pravic, določenih s tem zakonom.
Če nastanejo v stanju invalidnosti in preostale
delovne zmožnosti oziroma v stopnji telesne okvare
spremembe, zaradi katerih določena pravica preneha ali se spremeni, ta pravica preneha ali se spremeni s prvim dnem naslednjega meseca po vročitvi
dokonč nega posamič nega akta skupnosti.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se uživalcu invalidske pokojnine, kateremu se je zdravstveno stanje toliko izboljšalo, da je postal znova
zmožen za delo, preneha izplačevati invalidska pokojnina z dnem, ko mu je zagotovljena ustrezna
zaposlitev, pod pogojem, da se v 30 dneh po pravnomočnosti sklepa o prenehanju pravice do invalidske pokojnine prijavi skupnosti za zaposlovanje.
79. člen
Zavarovanci s preostalo delovno zmožnstjo, ki so
uveljavili pravice iz 37. člena tega zakona, ne uživajo denarnih nadomestil iz 1. do 3. točke 41. člena
tega zakona, če brez opravič enega razloga:
1. ne začnejo s prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo v roku, ki ga določi skupnost;
2. ne začnejo opravljati dela na ustreznih delih
oziroma nalogah, h katerim so bili razporejeni po
nastanku invalidnosti oziroma ne začnejo delati na
ustreznem delu, ki jim je bilo preskrbljeno v roku, ki
ga določi skupnost;
3. ne izpolnjujejo obveznosti, določenih v zvezi s
prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo;
4. prekinejo začeto prekvalifikacijo, dokvalifikacijo oziroma delovno razmerje, sklenjeno po nastanku invalidnosti.
80. člen
Pravica do razporeditve na druga ustrezna dela
oziroma naloge, pravica do ustrezne zaposlitve in
priloga poroč evalca

pravica do dela z delovnim časom, ki ustreza preostali delovni zmožnosti, preneha zavarovancu s
preostalo delovno zmožnostjo, ki ni v delovnem
razmerju, če med uživanjem te pravice izpolni pogoje za starostno pokojnino.
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81. člen
Zapadli mesečni zneski prejemkov, pridobljeni iz
invalidskega zavarovanja, se ne izplača uživajcu, ki
brez opravič enega razloga ne pride v določenem
roku na pregled, na katerem naj se znova ugotovi
stanje invalidnosti ali stopnja telesne okvare.
Po prejšnjem odstavku zadržani mesečni zneski
se izplačajo uživalcu, ki pride na pregled v enem
mesecu od dneva, ki je bil določen za pregled.
Uživalcu, ki pride na pregled po preteku enomesečnega roka, se zadržani mesečni zneski prejemkov ne izplačajo, novi prejemki pa se mu izplačujejo
od prvega dne naslednjega meseca potem, ko se je
zglasil na pregled.
82. člen
Zavarovanec ne more pridobiti pravice, delovni
invalid pa izgubi pridobljeno pravico, če si je sam
povzročil invalidnost ali telesno okvaro z namenom, da bi uveljavil pravice po tem zakonu.
83. člen
Uživalcu pokojnine, ki prič ne ali nadaljuje s samostojno umetniško ali drugo kulturno dejavnostjo, dejavnostjo izumitelja ali avtorja tehnič nih
izboljšav ali s kmetijsko dejavnostjo, se na njegovo
željo pokojnina izplačuje, ta čas pa se mu ne upošteva za odstotno povečanje že uveljavljene pokojnine oziroma na novo odmero pokojnine.
84. člen
« Uživalcu pokojnine, ki se zaposli in obvezno pokojninsko in invalidsko zavaruje v tujini, se pokojnina v tem času ne izplačuje.
85. člen
S sklenitvijo zakonske zveze izgubijo pravico do
družinske pokojnine:
1. vdova, ki še ni stara 50 let ali vdovec, ki še ni
star 55 let, razen, če sta pravico pridobila ali obdržala zaradi popolne nezmožnosti za delo;
2. otroci, ne glede na to, ali so sklenili zakonsko
zvezo pred smrtjo zavarovanca oziroma uživalca
pravice ali po njegovi smrti, razen otrok, ki so to
pravico pridobili ali obdržali zaradi popolne ali trajne nezmožnosti za delo ali če sta oba zakonca
udeleženca usmerjenega izobraževanja in nista zavarovanca po tem zakonu.
86. člen
Vdovi oziroma vdovcu, ki je s sklenitvijo nove
zakonske zveze izgubil pravico do družinske pokojnine, po zakoncu iz nove zakonske zveze pa družinske pokojnine ni pridobil, oživi pravica do prejšnje
družinske pokojnine:
1. če je po prenehanju nove zakonske zveze se
otrok ali več otrok iz prve zakonske zveze, ki imajo
pravico do družinske pokojnine in do teh otrok
izvršuje dolžnost preživljanja;
2. če so izpolnjeni pogoji, ob katerih ima glede na
svojo starost pravico do družinske pokojnine.
87. člen
Določ bi 85. in 86. člena tega zakona se uporabljata tudi za osebe iz 64. člena tega zakona.
88. člen
Družinski član ne more pridobiti pravice do družinske pokojnine oziroma jo izgubi, če je s pravno9
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močno sodno odločbo obsojen za naklepno kaznivo dejanje uboja zavarovanca.
89. člen
Zavarovanec, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do dveh ali več pokojnin iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja SFRJ, lahko po lastni izbiri uživa le eno izmed njih.
90. člen
Če ni z mednarodnimi sporazumi drugače določeno, nimajo pravice do varstvenega dodatka po
tem zakonu:
1. uživalci pravic, katerim se pokojnina izplačuje
v tujino;
2. uživalci pravic, katerim se ne izplačuje pokojnina v tujino, ves čas, dokler tam prebivajo, če traja
njihova odsotnost dalj kot šest; mesecev.
91. člen
Uživalcu pravic, ki se kot tuj državljan za stalno
izseli v tujino, se izplačujejo denarne dajatve iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v tujino,
če je s to državo sklenjen tak sporazum ali če ta
država priznava takšno pravico državljanom SFRJ.
Uživalcu pravic, državljanu SFRJ, ki se za stalno
izseli, se pokojnina izplačuje v tujino, po odobritvi
skupnosti.
9. POGLAVJE
Matič na evidenca in dolžnost
obvešč anja
92. člen
Skupnosti je nosilec informacijske službe za področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja v
SR Sloveniji in se vključ uje v skupen sistem družbenega informiranja SR Slovenije.
Po posebnih predpisih o matič ni evidenci ter po
določbah tega zakona vodi skupnost evidenco o
zavarovancih, uživalcih pravic in zavezancih za
vplačila prispevkov.
93. člen
Za zavarovance iz 9., 10. in 11. člena tega zakona
zagotavljajo podatke v smislu predpisov o matični
evidenci pristojne uprave za družbene prihodke, za
zavarovance iz 13. člena tega zakona Telesnokulturna skupnost SR Slovenije, za samostojne kulturne delavce pristojni upravni organ, pri katerem je
razvid samostojnih kulturnih delavcev.
Za zavarovanca iz 10. člena tega zakona je dolžna
prijavo v zavarovanje vložiti temeljna zadružna ali
druga organizacija združenega dela, v roku osmih
dni od pridobitve statusa združenega kmeta.
Zavarovanci iz 9 in 13, člena tega zakona vlagajo
prijave v zavarovanje sami v skladu s predpisi o
matič ni evidenci.
Prijave v zavarovanje iz prejšnjih dveh odstavkov
se vlagajo pri skupnosti, če se skupnost z drugo
samoupravno Interesno skupnostjo ali upravo za
družbene prihodke ne dogovori drugače,
94.
Poleg podatkov, ki se zbirajo v matič ni evidenci
na podlagj 10. člena zakona o matični evidenci o
zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, se v skupnosti zbirajo
za zavarovance s preostalo delovno zmožnostjo
tudi podatki:
1. o nastopu prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije, o izostankih in presledkih med prekvalifikacijo
oziroma dokvalifikacijo z razlogi za presledke ter o
dnevu konč ane prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije;
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2. o nastopu na ustrezno delo, o osebnem dohodku, koliko časa dnevno dela in koliko časa traja
poln delovni čas, predpisan za delo, ki ga opravlja,
o spremembah osebnega dohodka in delovnega
časa, o prerazporeditvi na druga dela oziroma naloge ter o izostankih z dela in o prenehanju delovnega razmerja:
3. o izplačanih nadomestilih in njihovi višini.
Podatke iz prejšnjega odstavka tega člena so
dolžne sporočiti organizacije združenega dela, delovne skupnosti In nosilci samostojnega osebnega
dela, pri katerih so zavarovanci s preostalo delovno
zmožnostjo v delovnem razmerju, v roku osmih dni
od nastopa okoliščin iz prejšnjega odstavka.
95. člen
Temeljne in druge organizacije združenega dela
ter delovne skupnosti sporočajo podatke po predpisih o matič ni evidenci in po tem zakonu na obrazcih in po navodilih, ki jih določi skupnost.
96. člen
Temeljne in druge organizacije združenega dela
ter delovne skupnosti, delovni ljudje, ki samostojno
opravljajo dejavnost z osebnim delom s sredstvi, ki
so lastnina občanov in kmetje so dolžni v roku
osmih dni obvestiti skupnost o vsaki spremembi, ki
vpliva na uživanje pravic iz tega zakona. *
97. člen
Uživalec pravice mora v roku osmih dni obvestiti
skupnost o vsaki spremembi, ki vpliva na pravico,
njen obseg ali izplačevanje.
98. člen
Organi, pristojni za vodenje matič nih knjig, so
dolžni v roku osmih dni od dneva vpisa smrti v
mrliško matič no knjigo poslati skupnosti obvestilo
o vpisu smrti, če je bil umrli uživalec pokojnine.
10. POGLAVJE
Pravice borcev NOV
99. člen
Določ ba 50. člena zveznega zakona velja tudi za
osebe, ki so pridobile jugoslovansko državljanstvo
z naturalizacijo.
100. člen
Pri odmeri pokojnine borcem NOV pred 9. septembrom 1943 oziroma do 13. oktobra 1943 se
vzame najmanj tolikšna pokojninska osnova, ki
ustreza povprečnemu mesečnemu osebnemu dohodku delavcev v SR Sloveniji v zadnjem koledarskem letu pred uveljavitvijo pokojnine, povečanem
za 17,65% (zajamčena pokojninska osnova).
Zavarovanci iz tretjega odstavka 10. člena in 11.
člena tega zakona - borci NOV pred 9. septembrom
1943 oziroma do 13. oktobra 1943, imajo pravico do
najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, če
je njihova pokojnina nižja od te pokojnine,
101. člen
Pokojnine borcev NOV z zajamčeno pokojninsko
osnovo se usklajujejo med letom ne glede na drugi
odstavek 26. člena tega zakona, v začetku vsakega
koledarskega leta pa se na na novo odmerijo od
osnove iz prvega odstavka 100. člena tega zakona.
102. člen
Zavarovancu, borcu NOV pred 9. septembrom
1943 oziroma do 13. oktobra 1943, ki po izpolnitvi
pokojninske dobe 35 let (moški) oziroma 30 let
priloga poroč evalca

(ženska) ostane še naprej v zavarovanju, ne da bi
uveljavil pravico do pokojnine oziroma zavarovancu, ki ponovno sklene delovno razmerje ali začne
opravljati dejavnost, na podlagi katere je zavarovan, se pokojnina poveča za vsako leto zavarovanja
po izpolnitvi pokojninske dobe 35 let (moški) oziroma 30 let (ženska) za odstotek, ki ga določi skupnost. Skupnost določi tudi najvišji odstotek povečanja.

nega varstva delavcev, naloge v zvezi z obveznim
strokovnim usposabljanjem delavcev na takšnih
delih oziroma nalogah, način občasnega razporejanja delavcev s takšnih del oziroma nalog, prepoved
dela prek polnega delovnega časa, dolžino delovnega časa, dnevno, tedensko in letno rekreacijo
delavcev, stalno spremljanje delovnih razmer na
takšnih delih oziroma nalogah ter obseg in način
zagotavljanja sredstev za štetje zavarovalne dobe s
povečanjem.

Četrti del

109. člen
Preden skupnost določi, na katerih delih oziroma
nalogah se zavarovalna doba šteje s povečanjem,
mora pridobiti strokovno mnenje specializiranih
strokovnih in znanstvenih organizacij o nevarnostih
in zdravju škodljivih vplivih na takih delih oziroma
nalogah, o možnosti uvedbe varstvenih ukrepov za
zmanjševanje zdravju škodljivih vplivov in rokih, v
katerih je mogoče te ukrepe izvesti ter omejiti ali
odpraviti posebno težavnost dela in zdravju škodljive vplive na takih delih oziroma nalogah.
Pred odloč itvijo mora skupnost dobiti mnenje
Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarske zbornice Slovenije in Izvršnega sveta
Skupščine SR Slovenije.

POKOJNINSKA DOBA
103. člen
Poleg zavarovalne dobe in posebne dobe, določene z zveznim zakonom, se v pokojninsko dobo
všteva tudi doba, določena s tem zakonom.
104. člen
» V zavarovalno dobo se všteva tudi čas, ko je
zavarovanec med trajanjem delovnega razmerja:
1. na neplačanem izrednem dopustu do 30 dni v
posameznem koledarskem letu;
2. na prestajanju zaporne kazni, ki ni daljša od 30
dni;
3. v priporu, če ta ni vštet v kazen po 50. členu
kazenskega zakona SFRJ;
4. odstranjen z dela iz temeljne ali druge organizacije združenega dela ali delovne skupnosti.
Osnovo za plačilo, način obračunavanja in plačevanja prispevkov iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka določi skupnost.
105. člen
Zavarovanec se lahko opredeli, da uveljavi pravico do starostne pokojnine tako, da se mu obdobja
zavarovalne dobe, ki se štejejo s povečanjem, vštevajo v pokojninsko dobo v dejanskem trajanju.
106. člen
Pri uveljavitvi pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki gredo 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 lahko
določi pogoje in kriterije, pod katerimi se v primerih
elementarnih nesreč zavarovancem iz 10. in 11.
člena tega zakona odpisani ali zmanjšani prispevki
štejejo za plačane.
Zavarovalna doba, ki se šteje
s poveč anjem
107. člen
Republiški svet Zveze sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Izvršni svet Skupščine SR Slovenije in skupnost sklenejo družbeni dogovor, s katerim se dogovorijo o ukrepih in dejavnostih v zvezi z deli oziroma nalogami, na katerih se
zavarovalna doba šteje s povečanjem.
Dela oziroma naloge, na katerih se zavarovalna
doba šteje s povečanjem, postopek za njihovo določanje, stopnjo povečanja zavarovalne dobe za ta
dela oziroma naloge ter obseg ustreznega znižanja
starostne meje določi skupnost s samoupravnim
splošnim aktom.
108. člen
Organizacije združenega dela s samoupravnimi
■ splošnimi akti določijo način in roke za odpravljanje posebne težavnosti dela in škodljivih vplivov za
zdravje delavcev, ukrepe preventivnega zdravstvepr/loga poroč evalca
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110. člen
Zavarovancem, ki z osebnim delom z delovnimi
sredstvi, ki so lastnina občanov, samostojno opravljajo gospodarsko dejavnost, kjer je delo težko in
zdravju škodljivo, in zavarovancem, ki z osebnim
delom samostojno kot poklic opravljajo dela oziroma naloge, na katerih po določeni starosti ne morejo uspešno opravljati svoje poklicne dejavnosti, se
zavarovalna doba šteje s povečanjem na način, pod
pogoji in po kriterijih kot zavarovancem, delavcem
v združenem delu.
Peti del
ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV
111. člen
Sredstva za uresnič evanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja zagotavljajo delavci
v združenem delu, delovni ljudje, ki samostojno
opravljajo dejavnost z osebnim delom z delovnimi
sredstvi, ki so lastnina občanov, delovni ljudje, ki z
osebnim delom samostojni) opravljajo poklicno dejavnost, delavci, ki so v delovnem razmerju z delovnimi ljudmi oziroma z drugimi nosilci samostojnega
osebnega dela ter združeni in individualni kmetje s
prispevkom iz dohodka in s prispevkom iz osebnega dohodka.
Sredstva za uresnič evanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja zagotavljajo delavci
v združenem delu in drugi delovni ljudje, ki imajo
dohodek od kmetijstva in niso zavarovanci iz 10. in
11. člena tega zakona tudi s prispevkom od dohodka od kmetijstva.
S samoupravnim sporazumom o temeljih plana
skupnosti se v skladu z zakonom določajo viri in
osnove za prispevke, način obračunavanja in plačevanja prispevkov ter njihova višina.
112. člen
Če samoupravni sporazumi niso sklenjeni ali jih
sklene le del udeležencev, Skupščina SR Slovenije
določi stopnjo prispevkov za vse zavarovance ali le
za tiste zavarovance, ki samoupravnega sporazuma
niso sklenili.
113. člen
Zavezance za prispevek, višino prispevkov, osno11
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obračunavanja in načina plač evanja prispevkov
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v posebnih primerih zavarovanja iz 16., 17. in 18. člena tega
zakona določi skupnost s samoupravnim splošnim
aktom.
Zavezanec za prispevek za zavarovance iz 14.
člena tega zakona je pristojna skupnost za zaposlovanje.
114. člen
Osnova za plačevanje prispevkov za zavarovance
iz 9. člena tega zakona je njihov ugotovljeni osebni
dohodek od opravljanja dejavnosti, na podlagi katere so zavarovani.
Osnovo za plačevanje prispevka za zavarovance
iz 9. člena tega zakona, katerim se osebni dohodek
ne ugotavlja, in za zavarovance iz 13. čiena tega
zakona določi skupnost.
Osnova iz prejšnjih dveh odstotkov ne more biti
nižja od zneska najnižje pokojninske osnove.
115. člen
Osnove za plačevanje prispevkov za zavarovance
iz 10. in 11. člena tega zakona, za katere se ne
ugotavlja osebni dohodek, določi skupnost.
Osnova za zavarovance iz prejšnjega odstavka ne
more biti nižja od polovice zneska najnižje pokojninske osnove.
116. čien
Organizacije združenih kmetov in druge organizacije združenega dela, s katerimi združeni kmet
proizvodno sodeluje, zagotavljajo del sredstev za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Organizacije iz prejšnjega odstavka v skladu s
samoupravnim sporazumom o združevanju dela in
sredstev določijo del sredstev za pokrivanje dela
obveznosti za plačilo prispevkov.
Višina prispevka je odvisna od višine ustvarjenega dohodka, ki ga dosega kmet z združevanjem
dela in sredstev, ter raste v skladu z rastjo teqa
dohodka.
117. člen
S prihodki skupnosti, ki se oblikujejo s prispevki
delavcev in drugih delovnih ljudi, s povračili družbenopolitič nih skupnosti in drugimi prihodki, se
krijejo:
1. pokojnine in druge pravice iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja;
2. preživnine po zakonu o preživninskem varstvu
kmetov;
3. prispevki za zdravstveno varstvo uživalcev pokojnin in otroško varstvo otrok uživalcev pokojnin,
ki živijo v drugih republikah;
4. izvajanje zavarovanja;
5. druge z zakonom, statutom in drugimi akti
skupnosti določene obveznosti.

«

Šesti del
POSTOPEK ZA
UVELJAVLJANJE PRAVIC IN
SODNO VARSTVO
118. člen
Postopek za uveljavljanje pravic iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja določijo zavarovanci s
samoupravnim splošnim aktom skupnosti.
119. člen
Postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega
zavarovanja se začne na zahtevo zavarovanca, na
12

predlog zdravnika, ki zavarovanca zdravi ali na
predlog konzilija zdravnikov.
120. člen
Kadar je za ugotovitev pravic potrebno izvedensko mnenje o invalidnosti, neposredni nevarnosti
za invalidnost, o spremenjenih delovnih zmožnostih in telesni okvari, podajo mnenje o tem invalidske komisije skupnosti ali drugi izvedenci, ki jih
določi skupnost.
121. člen
Na podlagi dokončnega posamič nega akta skupnosti o uveljavitvi pravice do razporeditve na druga
ustrezna dela, do dela z delovnim časom, ki ustreza
zavarovančevi preostali delovni zmožnosti, do
prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije, organizacija združenega dela, delovna skupnost ali nosilec
samostojnega osebnega dela razporedi zavarovanca, ki je v delovnem razmerju, na ustrezno delo
oziroma mu zagotovi prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo, pod pogoji in na način, določen s samoupravnim splošnim aktom organizacije oziroma
s kolektivno pogodbo.
122. člen
Če udeleženec v postopku ni zadovoljen z dokonč nim posamič nim aktom skupnosti, lahko v 30
dneh od vročitve akta uveljavlja sodno varstvo pravic pred posebnim sodiščem združenega dela. Pred
tem sodiščem lahko uveljavlja sodno varstvo pravic
tudi, če skupnost ne izda posamič nega akta v roku,
ki je določen v samoupravnem splošnem aktu
skupnosti.
Sedmi del
SKUPNOST
123. člen
Delavci v združenem delu in drugi delovni ljudje
ter delavci in delovni ljudje, ki so uveljavili pravice
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja s samoupravnim sporazumom oblikujejo samoupravno
interesno skupnost pokojninskega in invalidskega
zavarovanja.
Skupnost je ustanovljena in organizirana za območje SR Slovenije.
Dejavnost skupnosti je dejavnost posebnega
družbenega pomena.
124. člen
Skupnost sodeluje z organi družbenopolitič nih
skupnosti, družbenopolitič nih organizacij ter z drugimi organi, zlasti pri oblikovanju sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Zaradi izpolnjevanja svojih nalog v skladu s politiko socialne varnosti na področju pokojninskega
in invalidskega zavarovanja in zaradi sodelovanja
pri oblikovanju te politike se skupnost povezuje z
drugimi samoupravnimi interesnimi skupnostmi v
Skupnost socialnega varstva Slovenije.
Skupnost sodeluje pri urejanju zadev skupnega
pomena tudi z drugimi samoupravnimi organizacijami, skupnostmi in društvi.
125. člen
Skupnost upravlja skupščina.
Postopek za izvolitev delegatov in sestavo skupščine ter drugih organov skupščine in njihove naloge se določijo s samoupravnim splošnim aktom
skupnosti v skladu z zakonom.
126. člen
Skupnost ima statut.
priloga poroč evalca
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Na podlagi 3., 8., 18. in 121. člena zakona o temeljih
sistema družbenega planiranja in o družbenem planu Jugoslavije je Zvezni izvršni svet predložil Skupščini SFRJ
POROČILO
O URESNIČEVANJU DRUŽBENEGA PLANA
JUGOSLAVIJE ZA OBDOBJE 1981-1985 V
LETIH 1981, 1982 IN 1983 Z OCENO
MOŽNOSTI RAZVOJA V LETU 1984
Uresnič evanje plana v letih 1981 in 1982
1. Družbeni plan Jugoslavije za obdobje 1981-1985 se je v
letih 1981 in 1982 uresničeval v bistveno težjih razmerah od
predvidenih, ko je bil plan sprejet, zato so tudi uspehi precej
neugodnejši od predvidenih. Dosedanje uresnič evanje plana
je pokazalo, da so bile predpostavke, na katerih plan temelji,
precej nerealne in da plan ni bil prilagbjen dejanskim razmeram, Ob sprejemanju plana smo namreč računali, da se bo
popolneje uresnič evala ustavna vloga delavcev v združenem
delu pri razpolaganju z dohodkom in celotnimi sredstvi družbene reprodukcije, da bomo hitreje odpravljali strukturne
disproporce, dosegli soglasje o razvojnih vprašanjih skupnega pomena, da bodo na tej podlagi ugodnejši zunanjeekonomski pogoji, da se bo stalno večal dohodek, rasla produktivnost dela in življenjska raven.
Večletna neugodna gibanja v gospodarskem razvoju, motnje v finančnih tokovih in porabi, ki je bila nad realnim
dohodkom, strukturni disproporci in problemi v zvezi s slabšo
uč inkovitostjo, kot je bila predvidena, pa so prešli v tekoče
obdobje, pri tem pa niso bili dani zadovoljivi pogoji za njihovo
premostitev. Najhujši problem je bila obveznost odplačil velikih zunanjih kreditov, kar ni bilo v ustrezni meri upoštevano,
kar pa je bistveno oteževalo in upočasnilo celotno reprodukcijo, osiromašilo trg in ogrozilo življenjsko raven prebivalstva.
Večletni razvoj, ki se je v precejšnji meri naslanjal tudi na
zunanje kredite, ni bil v funkciji ustreznega povečanja proizvodnje in produktivnosti dela, prevsem pa izvoza. Hkrati pa
je bilo uresnič evanje plana močno oteženo tudi zato, ker je bil
zastoj v razvoju in ker ni bilo pravih samoupravnih družbenoekonomskih odnosov. Zaradi tega je prišlo do velike neusklajenosti v materialnih odnosih z neugodnim vzvratnim uč inkom na razvoj družbenoekonomskih odnosov.
Poleg domačih dejavnikov so močno in neugodno vplivali
tudi zunanji. V obdobju uresnič evanja plana seje nadaljevala'
stagnacija proizvodnje v industrijsko razvitih državah, pa tudi
v svetu kot celoti, stagnaciia in upadanje mednarodne gospoporoč evalec

1981-1985 v

darske menjave, krepitev protekcionizma in zapiranja v regionalne okvire na blokovskih podlagah. Na uresnič evanje plana
so najneugodneje vplivale motnje v tokovih kapitala, poslabšanje pogojev kreditiranja, zlasti pa višje obresti na kredite.
V takih razmerah, ko je bila počasnejša rast gospodarske
dejavnosti, in kasneje, ko je ta stagnirala, življenjska raven
prebivalstva pa je upadala, se je zaradi vitalnosti našega
samoupravnega družbenega sistema ohranila družbenopolitična stabilnost. To je rezultat odpiranja perspektive ekonomske stabilizacije in odločnosti pri opiranju na lastne moči.
Sedanja družbena dejavnost poteka v težjih razmerah, ko se
moramo marsič emu odreči, toda delovni ljudje so vedno manj
pripravljeni sprejeti subjektivne slabosti. Nastaja taka družbena klima, da je potrebno storiti odločne korake za izhod iz
neugodnega stanja
'
2. V takih razmerah je bila v prvih dveh letih tekočega planskega obdobja dosežena stopnja rasti družbenega proizvoda
skupnega gospodarstva 1,1% (v letu 1981 1,4%, v letu 1982
0 9%; načrtovano pa je bilo 4,5%), industrijske proizvodnje
2,1% (v letu 1981 4,1%, v letu 1982 0,1%; načrtovano pa je
bilo 5,0%) in kmetijskih pridelkov 4,8% (v letu 1981 2,7%, v
letu 1982 6,9%; načrtovano pa je bilo 4,5%). Izvoz blaga in
storitev je rastel po stopnji 4,4% (v letu 1981 13,1%, v letu
1982 -3,7%; načrtovano je bilo 8%), dočim seje uvoz blaga in
storitev zmanjševal po 8% stopnji (v letu 1981 2,1%, v letu
1982 -13,5%; načrtovano je bilo 1,1%). Investicije v osnovna
sredstva so se zmanjševale po stopnji 7,7% (v letu 1981
-9,3%, v letu 1982 -6,2%; načrtovano je bilo 1,5%) življenjska
raven po stopnji 1,2% (v letu 1981 -1,7%, v letu 1982-0,7%;
načrtovano je bilo 2,7%), povprečni realni osebni dohodki po
stopnji 4,2%) v letu 1981 -5,0%, v letu 1981 -3,3; načrtovano
je bilo 2,0%). Povprečna inflacijska stopnja, merjenja s povprečno rastjo nadrobnih prodajnih cen je znašala približno
35% (v letu 1981 40,2%, v letu 1982 30%; načrtovano je bilo
14 4%). V teh dveh letih je zaposlenost rasla po povprečni
letnji stopnji 2,6% (v letu 1981 2,9%, v letu 1982 2,4%; načrtovana je bila 2,5%), brezposelnost pa po stopnji 4,8%.
Problemi v zvezi z uresnič evanjem plana so značilni za vso
državo, zlasti neugodno pa vplivajo na razvoj gospodarsko
manj razvitih republik in SAP Kosova, zato se razvoj na teh
območjih ne uresnič uje na zadovoljujoči način, čeprav je bila
gospodarska rast nekoliko hitrejša od povprečne v državi.
Problemi pri razvoju SAP Kosova so še vedno posebno izraziti.
Zaradi vedno hujših problemov in neugodnih pogojev gospodarjenja v državi je potrebno zgraditi ustrezno ekonomsko
politiko in koncept nadaljnjega razvoja družbenoekonomskega sistema. Prav sedaj je pri koncu zelo obsežno delo za

sprejem dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije,
vzporedno s tem pa se pripravlja tudi program njegoveaa
izvrševanja, ki se bo začelo že v tem letu.
Uresnič evanje ekonomske politike v letu 1983
3. Ker so se v letu 1982 okrepila neugodna gibanja na
bistvenih področjih družbene reprodukcije, je Zvezni izvršni
svet predlagal in sprejel vrsto ukrepov ekonomske politike,
predvsem za spodbujanje izboza, varčevanja z devizami in
energetskimi gorivi, selekcije uvoza in usklajevanja porabe z
razpoložljivimi sredstvi, da bi se zagotovila zunanja likvidnost
in poravnale obveznosti do tujine. Ko ugotavljamo gospodarska gibanja pred sprejetjem ukrepov ekonomske politike
sredi oktobra leta 1982 in po njem, moramo oceniti, da so bili
ti ukrepi nujni. Preprečen je bil občuten pad industrijske
proizvodnjo in izvoza, ki je v danih razmerah realno grozil.
Ukrepi so pozitivno vplivali na varčevanje z naftnimi derivati,
bistveno manj dinarjev in deviz je bilo odnesenih iz naše
države, začel se je postopek usklajevanja vseh oblik porabe z
realnimi možnostmi.
Ekonomska politika, ki je določena v resoluciji o ekonomski
politiki za leto 1983, je nujno izhajala iz neugodnih prenesenih tendenc in začetnih uspehov ukrepov ekonomske politike
iz leta 1983.
V resoluciji o ekonomski politiki za leto 1983 je bil glavni
poudarek na reševanju zunanje likvidnosti In povečanju
izvoza na konvertibilno področje ter ustvarjanju takih razmer,
da se ustavi pad in postopoma poživijo gospodarske aktivnosti. Kot nadaljnje bistvene naloge so bile določene: zmanjšanje porabe v realne okvire; krepitev materialne podlage in
vloge združenega dela v celotni reprodukciji; postopno zatiranje inflacije; ustavitev rasti brezposelnosti in večje zaposlovanje ter aktivna socialna politika.
Taka politika pa mora nujno temeljiti na opiranju na lastne
moči.
4. Hkrati s sprejetjem resolucije o uresnič evanju plana v
prvem trimesečju leta 1983 so bili sprejeti tudi ukrepi ekonomske politike, ki so precej vplivali na pogoje uresnič evanja
ekonomske politike v tem letu.
Ukrepi ekonomske politike so spodbudili proizvodnjo in
izvoz, dejanske pogoje za uspešno kmetijsko proizvodnjo in
za boljšo preskrbo domačega trga; zmanjševalo se je domače
povpraševanje in sprejeti so bili ukrepi za krepitev dohodkovne motiviranosti za izvoz. Zlasti intenzivno je bilo delovanje za spremembe v deviznem sistemu, njegov namen pa je bil
doseči večjo motiviranost in odgovornost združenega dela v
celotnih ekonomskih odnosih s tujino. V mehanizem gospodarskega sistema in v tokove reprodukcije so bile vključ ene
nove kvalitete. To se nanaša predvsem na stalno in aktivnejšo
vlogo realnega kursa dinarja, da bi bila zagotovljena zunanjeekonomska izravnava, nato na ustreznejšo uskladitev
obrestnih mer z gibanjem inflacije, da bi s tem vplivali na
smotrnejšo porabo finanč nih in drugih materialnih sredstev.
Hkrati so bili določeni mehanizmi, da bi.splošno, skupno in
investicijsko porabo spravili v okvire realnih možnosti. Sprejeti so bili ukrepi, ki naj bi delovali na ureditev finanč nih
razmerij v celotni družbeni reprodukciji, da bi se okrepila
finanč na disciplina, da bi dosegli večjo dohodkovno motiviranost in večjo odgovornost ekonomskih subjektov. V zvezi s
tem so tudi novi predpisi, ki naj okrepijo odgovornost za
nerentabilno poslovanje, za poslovanje z izgubami in povečajo selekcijo v gospodarstvu.
V okviru ukrepov, s katerimi je treba spodbuditi kvalitativno
nove procese, saj se je začela zmanjševati tudi dispariteta
domačih cen, sprejeti pa so bili tudi ukrepi, ki naj bi vplivali na
začetek prestruktuiranja dela proizvodnje in prometa, zlasti
na področ ju energetske proizvodnje in potrošnje ter prevoza.
Da bi premostili problem plač ilne bilance in zunanje likvidnosti, smo vzpostavili vrsto mehanizmov in aktivnosti za zagotovitev uč inkovitejše uporabe zunanjih kreditov, poravnavo obveznosti do tujine, možne normalizacije proizvodnje in domačega trga ter obnavljanja deviznih rezerv.
5. Do sedaj sprejeti ukrepi so preprečili nadaljnjo poolobiev neugodnih gibanj. Popolnejše in boljše spremembe pa
lahko prič akujemo šele v nadaljnjem daljšem obdobju z realizacijo reform iz dolgoročnega programa gospodarske stabiliv sovsi ižinBiTi Ji>d e

V obdobju januar-april 1983 je gospodarjenje potekalo v
izredno težkih razmerah V leto 1983 smo vstopili z izčrpanimi
deviznimi in materialnimi rezervami. Združeno delo se je
borilo s kroničnim pomanjkanjem reprodukcijskega materiala
in surovin iz uvoza, večjo obremenitvijo dohodka, s problemi
v zvezi z zagotovitvijo likvidnih dinarskih in deviznih sredstev
ter z velikimi težavami, ki so jih v takih razmerah povzročala
prizadevanja, da se poveča izvoz. Prav tako so bile težave v
zvezi s tem, da se v možni meri absorbirajo posledice inflacijskih udarov, povečanih obresti in spremembe tečaja dinarja.
V takih razmerah gospodarstvo še bolj občuti posledice nepotrebnih, dvojnih zmogljivosti, regionalnega zapiranja trga in
finančnih tokov ter drugih posledic prejšnjega avtarkič nega
razvoja. Posebno težavo v gospodarjenju pomeni upadanje
življenjske ravni precejšnjega dela delavcev, ki nosijo največji
del bremena proizvodnje.
V takšnih razmerah si večji del gospodarstva izredno prizadeva, da bi zadržal tokove reprodukcije, zaposlenost in da bi
povečal izvoz. V enem delu gospodarstva je precej poslovodnih organov, ki ne morejo spremljati teh procesov, zato je še
vedno čutiti močan pritisk, da se njihovi neuspehi sociaiizirajo, problemi pa prenesejo na druge. V takih okoliščinah se
zaostruje potreba, da jih zamenjajo sposobnejši kadri
Veliko družbenopolitič nih skupnosti želi podpreti prizadevanja združenega dela pri iskanju rešitev in izhoda iz sedanjih
problemov. Opaziti je, da se hitreje dosežejo in nekoliko bolj
spoštujejo soglasja v zvezi z vprašanji skupnega pomena.
Številni dejavniki pa se še niso odgovorno vključili v te procese, zlasti v posameznih SIS, bankah idr.
6. Sprejeti ukrepi in aktivnosti, ki že potekajo, dajejo poleg
navedenih tudi nekatere druge rezultate: počasnejša je rast
porabe, trg je nekoliko bolje preskrbljen, denarna masa in
plasmaji bank ostajajo v načrtovanih okvirih, posejane so
večje površine kot v prejšnjih letih in drugo. V blagovni
menjavi s tujino se je zmanjšal deficit trgovinske bilance, in
sicer v skupni menjavi za 49%, v menjavi s konvertibilnim
področjem pa za 61%. Pokritost uvoza blaga s konvertibilnega področja z izvozom blaga na isto področje se je povečala od 52%, kolikor je znašala v letu 1982, na 76% v letu
1983.
Hkrati je bil likvidiran suficit pri tekoči menjavi s klirinškim
področjem in se je občutno povečal promet, zlasti devizni
prihodek od turizma v predsezoni.
Poleg teh delnih rezultatov, ki še niso utrjeni in tudi ne
zagotavljajo, da bodo trende še naprej pozitivne, imamo še
naprej zelo izražene probleme in velike težave na mnogih
točkah družbene reprodukcije.
T: Proizvodnja, zlasti industrijska, je ob precej manjšem
uvozu v prvih štirih mesecih leta 1983 neznatno manjša v
primerjavi z istim obdobjem leta 1982 (za približno 1%). Ugodno je to, da je porasla proizvodnja reprodukcijskega materiala v energetskih panogah (razen proizvodnje nafte in plina),
pri osnovnih kovinah in proizvodih bazič ne kemije. Energetsko stanje je bilo ugodneje kot pa je izgledalo v začetku, in
sicer ne le zaradi mile zime, temveč tudi zaradi zagona novih
elektroenergetskih zmogljivosti, zaradi boljše obratovalne
pripravljenosti zmogljivosti ter zaradi velikega prizadevanja,
da zagotovimo uvoz nafte. Sklenjen je bil družbeni dogovor o
zagotavljanju sredstev za razširjanje obstoječih in odpiranje
novih premogovnikov ter eksploatacijskih polj nafte In plina.
Problem zagotavljanja deviz za uvoz nafte pa se vedno bolj
zaostruje zlasti zato, ker je devizni priliv manjši, kot smo
prič akovali.
Neugodna okoliščina je tudi zmanjšana proizvodnja v skoraj vseh panogah, ki so najvažnejši izvozniki, kot so predelava
barvastih kovin, kovinska predelovalna dejavnost, strojegradnja, ladjedelništvo, izdelovanje električ nih aparatov in strojev,
končni izdelki iz lesa, tekstilna industrija in industrija usnja,
krzna, obutve in galanterije.
Vzroki za zmanjšano industrijsko proizvodnjo v celoti, zlasti
še v posameznih panogah so premajhen uvoz surovin in
reprodukcijskega materiala, neurejerli odnosi med proizvajalci in skaljeni odnosi v reprodukcijskem procesu, ustavitev
nekaterih proizvodenj zaradi nerentabilnosti in prič akovanega povišanja cen ter zaradi nepripravljenosti in nezmožnosti nekaterih proizvajalcev, da se pretežno usmerijo k izvozu
in se organizirajo za sprejetje izvoznih poslov in na ta način
zagotovijo več uvoznih surovin. Proizvodnja investicijskih do- '
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brin je vedno manjša tudi zaradi manjših investicij. Na neugodno stanje v industrijski proizvodnji pa precej vpliva tudi
neažurnost organov družbenopolitič nih skupnosti in zborniškega sistema pri zahtevanju rešitev za uporabo razpoložljivih
tujih sredstev za uvoz na kredit. Zelo izrazita je tudi nepripravljenost industrije, da sprejme pogoje za uvoz zaradi izvoza na
konvertibilno področje oziroma da bi tako uresnič ila dvakrat
večji izvoz od uvoza. Zato je neprič akovano mala zainteresiranost za takšen uvoz, čeprav imajo velike težave pri zagotavljanju reprodukcijskih materialov za normalno proizvodnjo in
izkoriščanje zmogljivosti.
Še naprej se zmanjšuje gradbena proizvodnja, zlasti zaradi
zmanjšanih investicij, vendar pa tudi zaradi nagomilanih problemov kot so imobilnost namenskih sredstev na stanovanjskem področju, neuč inkovitost mnogih organizacij združenega dela v gradbeništvu, sistemske motnje kot je primanjkovanje pogojev za graditev stanovanj za trg idr.
V jesenski setvi je bilo zasejanih 4% več površin. Spomladanska setev je bila opravljena pravočasno in kakovostno.
Struktura setve pa ni zadovoljiva, saj je precej slabša setev
industrijskih rastlin, zlasti setev pljnih rastlin. Poleg tega pa
moramo zaradi pomanjkanja umetnih gnojil in sredstev za
jaščito rastlin računati z nekoliko slabšo povprečno setvijo.
V začetku leta 1983 je bil v skladu z dogovorom o razvoju
agroindustrijskega kompleksa sklenjen samoupravni sporazum bank o zagotavljanju sredstev za razvoj tega kompleksa.
Tudi v nekaterih republikah in avtonomnih pokrajinah so
ukrepali za hitrejši razvoj kmetijske industrije.
Kljub temu je pri izvajanju politike povečanja kmetijske
proizvodnje močno izražen problem zagotavljanja deviz za
boljšo založenost z umetnimi gnojili, s sredstvi za zaščito
rastlin in z nadomestnimi deli. Devizna sredstva za te namene
smo zagotavljali iz stalnih deviznih rezerv Narodne banke
Jugoslavije ter s kratkoročnim zadolževanjem poslovnih bank
v tujini. Vendar pa tako ni mogoč e trajneje zagotoviti zanesljive oskrbe z nujnim reprodukcijskim materialom iz uvoza,
zaradi česar uporaba mineralnih gnojil stagnira in celo upada.
Turistič ni promet se je v prvih štirih mesecih leta 1983 do
10. maja povečal za približno 4%, devizni prihodki od turizma
pa so se povečali za 54%, zlasti zaradi spremenjenih predpisov o menjalnih poslih. Hkrati smo se zelo pripravili za turistič no sezono. S prilagajanjem tečaja dinarja je bila zagotovljena ustrezna konkurenč nost turistič nega gospodarstva, plačevanje turistič nih storitev s čeki pa postaja privlačno za tuje
turiste in povečuje devizni priliv organizacij združenega dela
in bank. Storili smo vse kar je bilo mogoče, da bi bolje založili
trg v turistič nih območjih.
8. V prvih štirih mesecih leta 1983 se je število zaposlenih v
primerjavi z istim obdobjem leta 1982 povečalo za 2,2%, ^
zvezi s tem pa je raslo tudi število zaposlenih pripravnikov.
Zaradi zmanjšane stopnje rasti zaposlenih precej hitreje raste
število nezaposlenih, zlasti mladih strokovnih kadrov ter število nezaposlenih na premalo razvitih območjih. V prvem
četrtletju leta 1983 je iskalo zaposlitev 920.000 oseb oziroma
6,8% več kot v istem obdobju lanskega leta. Zato je stanje na
področju zaposlovanja zelo zahtevno, saj se na eni strani
zmanjšuje družbena produktivnost dela, na drugi strani pa se
zaradi vedno večjega števila nezaposlenih faostrujejo socialni, ekonomski in politič ni problemi.
č eprav je v resoluciji o uresničevanju plana v letu 1983 ter v
dokumentih politike gospodarske stabilizacije predvidena
vrsta dejavnosti in ukrepov za hitrejše zaposlovanje, zlasti
mladih strokovnih kadrov, v minulem obdobju leta 1983 niso
bili doseženi pomembnejši rezultati glede zaposlovanja mladih strokovnih kadrov. Čeprav se zmanjšuje število vpisanih
na visoke in višje šole, počasi in premalo ukrepamo za usklajevanje izobraževalnega sistema s potrebami gospodarstva
ter za prekvalifikacijo in dokvalifikacijo kadrov za deficitarne
poklice. Na ta način še naprej povečujemo število potenicalno
nezaposlenih kadrov. Po drugi strani nimamo resne dejavnosti, da bi nedisciplinirane in neustrezne delavce ter kadre
nadomestili s sposobnejšimi in ustreznejšimi iz vrst nezaposlenih, da bi ukinili status tistih nezaposlenih, ki ne sprejmejo
dela v deficitranih področjih, in tudi ne širših možnosti, da bi
zaposleni s svojo pobudo in s svojimi sredstvi ustvarili eksistenco v tistih delih proizvodnje in storitev, kjer stvarne potrebe niso dovolj zadovoljene.
9. Z delovanjem in ukrepanjem na področju ekonomskih

odnosov s tujino so bile uresnič ene tri pomembne opredelitve. Povečal se je izvoz na konvertibilno območje, pomembno
se je zboljšala uravnoteženost pr.i blagovni menjavi s tem
območjem, izvoz na klirinško območje pa je usklajen z uvozom.
Izvoz blaga na konvertibilno območje je bil po dveh letih
rasti izvoza po nizki stopnji (1% leta 1981 in 2% leta 1982 ter
prenesene neugodne tendence iz IV. četrtletja, ko je bil izvoz
za 6% manjši), je bil do 20. maja tega leta za 18% več ji.
Pozitivno je, da izvoz v države v razvoju dinamič no raste za
15% in da se je po treh letih stagnacije izvoz v razvite zahodne
države povečal za 19%. Izvoz bi bil ugodnejši, če se ne bi
resno zmanjšal uvoz reprodukcijskih materialov, kar je le
delno omilila rast uvoza s klirinškega območja. Uvoz reprodukcijskega materiala, ki se je v celoti zmanjšal za 14%, je
vplival na zmanjšanje industrijske proizvodnje in torej tudi na
razpoložljive blagovne sklade za izvoz. Nasprotno predvideni
4% rasti je na visoko zmanjšanje uvoza reprodukcijskih materialov s konvertibilnega območja, poleg zamude pri sklepanju
pogodbe o novih zunanjih kreditih, vplivalo zelo počasno
črpanje že odobrenih kreditov in drugih možnosti za povečan
uvoz reprodukcijskega materiala, in pomembna raba razpoložljivih deviznih sredstev za uvoz opreme namesto uvoza
reprodukcijskega materiala. Negativno je vplivalo tudi pomanjkanje dinarskih sredstev. To je povzročilo zelo različ na
gibanja pri izvozu po posameznih pomembnih izvoznikih.
Dokler nekateri izvozniki izvažajo precej nad predvideno
stopnjo rasti, drugi namreč v izvozu ne ustvarjajo niti lanskoletne ravni.
Z 18% povečanjem izvoza na konvertibilno območje ob
istočasnem 20% zmanjšanju uvoza s tega območja je bilo še
intenzivnejše uravnovešerije blagovne menjave s tem območjem. V letu 1980 je bil deficit v blagovni menjavi s konvertibilnim območjem v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšan za 0,9
milijard dolarjev, v letu 1981 za 0,9 milijarde in v letu 1982 za
1,1 milijarde dolarjev, letos pa se je v nepolnih petih mesecih
deficit zmanjšal za 1 milijardo dolarjev v primerjavi z istim
obdobjem predhodnega leta (trgovinski deficit v letu 1979 je
znašal 6,6 milijarde dolarjev). Do 20. maja tega leta je deficit
znašal 664 milijonov dolarjev v primerjavi z istim obdobjem
lanskega leta, ko je znašal 1,702 milijona dolarja. Kritje uvoza
z izvozom blaga se je povečalo z 42% v letu 1979, na 50% v
letu 1980, na 54% v letu 1981, na 61% v letu 1982 in na 77% v
minulem Obdobju tega leta. Zaradi plačilnobilanč nih težav je
torej stopnja pokritosti uvoza z izvozom blaga na konvertibilno območje v štirih letih dosegla stopnjo pokritosti uvoza z
izvozom nekaterih razvitih zahodnih držav (Avstrija, Italija), ki
imajo podobne pogoje za pozitivni saldo iz drugih ekonomskih odnosov s tujino (turizem, promet, investicijska dela idr.),
kot naša država.
Pri menjavi s klirinškim območjem je izvoz blaga v skladu z
izvozom. V tem letu je pri menjavi s tem območjem nastal
manjši deficit.
Tudi pri drugih tekočih transakcijah s tujino so bila pozitivna gibanja. Do 10. maja tega leta je bil devizni priliv od
storitev s konvertibilnega območja za 114 milijonov dolarjev
ali za 57% večji, in sicer od turizma za 53 milijonov dolarjev ali
za 54%. Neto devizni priliv od nakazil delavcev je bil za 47
milijonov ali za 8% manjši kot v istem obdobju lansko leto,
čeprav naj bi bil ta priliv za 16% manjši. Neto izdatki za obresti
so za 73 milijonov dolarjev ali za 13% manjši. Deficit v tekoči
devizni bilanci je na dan 10. maja znašal 227 milijonov dolarjev v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta, ko je znašal
800 milijonov dolarjev.
Kljub nedvomnim pozitivnim spremembam v izvozu na konvertibilno območje v zunanjetrgovinski menjavi imamo še
naprej zelo velike probleme. K precejšnjemu izboljšanju plačilne bilance so le delno prispevali rezultati povečanega
izvoza, nezaželeno pa pretirano zmanjšan uvoz. Izvoz je bil
namreč manjši kot smo predvidevali, uvoz reprodukcijskih
materialov precej manjši kot so bile potrebe proizvodnje,
terjatve pa niso bile dovolj ažurno izterjane.
Eden zelo resnih problemov v devizni likvidnosti naše države je precej večje zaostajanje terjatev po že opravljenem
izvozu blaga in storitev kot pa so bile obič ajno. V obdobju
januar-april se je izvoz na konvertibilno območje povečal za
17%, terjatve pa so se zmanjšale za 21%. Na takšno stanje v
tem obdobju je zlasti vplival za 6% manjši izvoz v četrtem
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četrtletju lanskega leta v primerjavi z istim obdobjem predhodnega leta; podaljšan rok za terjatve od 60 na 90 dni; dejstvo,
da izvozniki niso realizirali terjatev zato, ker so prič akovali
spremembo tečaja dinarja in dela izvoza po kompenzacijskih
poslih.
'
10. Še vedno intenzivno zagotavljamo zunanje kredite za
premagovanje nastalih težav v zvezi z možnostjo uvoza surovin in reprodukcijskega materiala, s plačevanjem fiksnih in
garantiranih obveznosti do tujine in obnavljanjem deviznih
rezerv. Po dosedanjih ugotovitvah pričakujemo kljub težavam
pri tekočih pogajanjih, da bomo v letonjem letu zagotovili
skupaj približno 4,5 milijarde dolarjev zunanjih kreditov
V okviru tega: kredit MMS v znesku 604 mio dolarjev; kredit
Svetovne banke za strukturalno prilagajanje gospodarstva v
znesku 275 mio dolarjev; kredit Svetovne banke za financiranje posameznih investicijskih projektov v znesku 250 mio
dolarjev; krediti, ki jih odobravajo ali zanje garantirajo tuje
vlade v znesku približno 1,3 mrd dolarjev ter krediti tujih
komercialnih bank v znesku približno 2 mrd dolarjev od česar
600 mio dolarjev za dopolnitev deviznih rezerv in 1,4 mrd
dolarjev za refinanciranje odplačila glavnice dolgov po dolgoročnih in srednjeročnih kreditih, ki zapadejo v plačilo v letu
1983. Prič akujemo, da se bodo tudi kratkoročni dolgovi, ki so
jih odobrile tuje komercialne banke do leta 1985, zadržali
približno na sedanji ravni.
Pri tem je treba imeti pred očmi, da moramo največji del
zunanjih kreditov uporabiti za zagotovitev zunanje likvidnosti
države oziroma za izvrševanje fiksnih in garantiranih obveznosti ter za obnavljanje deviznih rezerv države Manjši del teh
kreditov je namenjen oživljanju proizvodnje in strukturalnemu
prilagajanju gospodarstva, predvsem da bi se povečal izvoz.
Uspešnost in učinkovitost pri uporabi tega dela kredita bo
prav tako kot celoten program zunanjih zadolžitev v letošnjem
letu v glavnem odvisen od pravočasnega organiziranja vseh
subjektov glede njihovega hitrejšega črpanja in uč inkovite
uporabe.
Rač unamo, da se bodo zunanji krediti uporabljali v glavnem
v drugem polletju leta 1983.
11. V obdobju januar-marec 1983 se je v primerjavi z istim
obdobjem predhodnega leta nadaljevala tendenca visoke rasti celotnih prihodkov in dohodkov gospodarstva, katere povečanje se skoro v celoti uresnič uje pod vplivom povečanja
cen Celoten prihodek gospodarstva se je povečal za 35%,
stroški poslovanja za 36,6%, ustvarjen dohodek pa za 31,4%.'
Odnosi pri globalni delitvi dohodka so se poslabšali. Del
dohodka, ki ostane na razpolago organizacijam združenega
dela se je namreč zmanjšal z 62,8%, kolikor je znašal v prvem
trimesečju lanskega leta, na 59,3%. Na takšne odnose pri
delitvi je vplivala predvsem visoka rast obresti od kreditov in
drugih izločenih sredstev iz dohodka. Samo za obresti je bilo
v prvem trimesečju izločenih približno 86% več sredstev kot v
istem obdobju lanskega leta.
Pri delitvi čistega dohodka so dosežena nekoliko ugodnejša razmerja glede na to, da so se sredstva za akumulacije
in rezerve organizacij združenega dela povečala za 33,7%,
osebni dohodki in skupna poraba iz čistega dohodka pa za
23,5%.
V začetku letošnjega leta se je izredno poostril problem
visokih izgub v gospodarstvu. V obdobju januar-marec 1983
so znašale celotne tekoče izgube 69,2 mrd din, kar je približno
za 59% več kot v istem obdobju lanskega leta. To kaže, da
gospodarstvo ni uspelo amortizirati povečanih stroškov poslovanja, nastalih zaradi povečanih obresti, spremembe tečaja dinarja, povečane amortizacije, predvsem pa tudi zaradi
neuč inkovitega gospodarjenja, premajhnega izkoriščanja
zmogljivosti itd. Poleg tega del gospodarstva - zaradi večletne krepitve delovanja elementov etatizma na pogoje gospodarjenja in socializacije izgub - ne deli usode ustvarjenega dohodka, temveč deli dohodek na glede na rezultate
dela. Vedno večji problemi v zvezi z izgubami na teh podlagah
so eden izmed osnovnih problemov celotne reprodukcije in
nadaljnjega materialnega in celotnega družbenoekonomskega razvoja sploh.
Povečanje izgub najbolj vpliva tudi na zmanjšanje likvidnosti v
gospodarstvu in na zaostritev problema v dolžniškoupniških razmerjih. V prvih treh mesecih letošnjega leta je
znašala neporavnana realizacija 200 mrd dinarjev in je bila za
50% večja kot v istem obdobju predhodnega leta.
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Celotni osebni dohodki zaposlenih v družbenem sektorju
so se v prvih štirih mesecih letošnjega leta v primerjavi z istim
obdobjem lanskega leta povečali za 24%. Osebni dohodki v
organizacijah združenega dela v gospodarstvu so se povečali
za 26% kar je več kot na drugih področjih razen v banč ništvu,
kjer je rast osebnih dohodkov še vedno največja in znaša
28%. Zaradi visoke rasti življenjskih stroškov so bili povprečni
realni osebni dohodki zmanjšani približno za 10%. Prevladuje
mnenje, da bo povečanje cen, do katerega je prišlo v aprilu in
maju, nadalje vplivalo na zmanjšanje realnih osebnih dohodkov, in to več kot je bilo predvideno za letošnje leto. V takšnih
razmerah se zaostrujejo problemi življenjskega standarda delavcev z nizkimi osebnimi dohodki, upokojencev in tistih, ki
prejemajo druge socialne dajatve, s čimer se tudi nadalje
zaostrujejo socialne razlike.
12. Sredstva za splošne družbene in skupne potrebe so se v
obdobju januar-april 1983 povečala za 23,7%, pri tem pa so se
prihodki družbenopolitičnih skupnosti povečali za 22,5%.
Stopnje rasti sredstev za te potrebe so iz meseca v mesec
počasnejše.
V okviru rasti sredstev za splošne družbene potrebe so se
prihodki proračuna federacije povečali za 19%, njihova planirana rast pa znaša 23%.
Tudi nominalna rast sredstev za financiranje skupnih potreb je iz meseca v mesec počasnejša. V skladu z resolucijo za
leto 1983 in intervencijskim zakonom o presežkih prihodkov
smejo sredstva za te potrebe rasti za 13%, razen sredstev za
osebne prejemke, ki se usklajujejo z rastjo osebnih dohodkov
v predhodnem letu. Ker je delež sredstev za osebne prejemke
v celotnih sredstvih za skupne potrebe 40% in ker za ta
sredstva ne veljajo omejitve, je rast celotnih sredstev za
skupne potrebe nekoliko večja od dogovorjene.
13. Prihodki Interesne skupnosti Jugoslavije za ekonomske
odnose s tujino so bili v prvih štirih mesecih za 79,4% večji kot
v istem obdobju lanskega leta. Do tako visoke rasti je prišlo
zaradi povečanja prihodkov od carin, pa tudi zaradi spremenjene osnove (prihodek iz januarja 1982 se je računal kot
prihodek v letu 1982). Prihodki Skupnosti so bili uporabljeni
za poravnavo obveznosti do izvoznega gospodarstva iz leta
1982. Zato precej zaostaja izvrševanje obveznosti do izvoznega gospodarstva v letošnjem letu kljub visoki rasti prihodkov. Zvezni Izvršni svet je pripravil predloge in nastopa z
ukrepi, da se zagotovijo nujna sredstva za spodbujanje izvoza
v letu 1983.
14. Investicijske dejavnosti še vedno upadajo kar je v skladu
z gospodarsko politiko, vendar manj intenzivno kot je bilo
predvideno. Izplačila za investicije v osnovna sredstva so bila
v obdobju januar-april vsprimerjavi z istim obdobjem lanskega
leta povečane za 14,6% (v istem obdobju lani 26%). Gospodarske investicije so bile v prvih treh mesecih povečane za
26,7%, medtem ko negospodarske stagnirajo za 0,1%. V
okviru negospodarskih investicij so se investicije v stanovanjsko graditev povečale za 5,1%, v drugih negospodarskih
panogah pa so bile zmanjšane za 13%. Čeprav je bil uvoz
opreme s konvertibilnega področja manjši za 13%, je še
vedno precej nad plačilnobilančnimi možnostmi.
Na področju investicijske porabe so bili sprejeti ukrepi, ki
vplivajo na odpravo nerealnih virov sredstev za financiranje
investicij. To se nanaša predvsem na bistveno omejevanje
kreditov za financiranje prekoračitev pri tekočih investicijah
in na preprečevanje dajanja garancije za fiktivna sredstva v
konstrukciji financiranja novih investicij. Hkrati se nadalje
bistveno omenjujejo negospodarske investicije.
Čeprav je prišlo do počasnejše rasti izplačil za investicije, je
njihov obseg še vedno nad materialnimi možnostmi in dogovorjeno politiko. To kaže, da se uporno nadaljuje s prakso iz
prejšnjih let, da se insistira pri nadaljnjem financiranju skoro
celotne investicijske strukture zaradi česar utegne postati
vprašljiv največji del uč inkov stabilizacijske politike, pride pa
lahko tudi do nadaljnjega upadanja uč inkovitosti gospodarjenja. Poleg tega dajejo številne banke v primerjavi s financiranjem tekoče reprodukcije še vedno prednost financiranju
investicij, zlasti uvoza opreme.
15. Ekonomski problem in težave zlasti neugodno vplivajo
na razvoj gospodarsko manj razvitih republik in SAP Kosovo.
Rezultati poslovanja so v primerjavi s poprečjem v državi
neugodni. Tudi tendenca nadaljnje slabitve akumulacijske
sposobnosti gospodarstva se še vedno nadaljuje. Sredstva
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sklada federacije se uresnič ujejo po določeni dinamiki, precej
pa zaostaja samoupravno združevanje sredstev.
Dogovorjeni posebni ukrepi ža najhitrejši razvoj SAP Kosovo so v glavnem sprejeti. Počasno samoupravno združevanje sredstev za uresnič evanje razvojnih programov otežuje
zlasti uresnič evanje politike hitrejšega razvoja te pokrajine.
Pripravljena je posebna analiza, ki je poslana Skupščini SFRJ,
na podlagi katere bo ocenjeno, ali so potrebni posebni ukrepi,
da bi se popolneje uresnič evala politika najhitrejšega razvoja
SAP Kosovo.
16. V razmerah, ko so motnje pri delovanju reprodukcijskih
tokov izrazite, je vloga trga bistveno zmanjšana. V obdobju
januar-april letošnjega leta se je nadaljevala tendenca zoževanja domače ponudbe in nekoliko hitereje je upadalo notranje finalno povpraševanje, vendar je bila še naprej močno
izražena neusklajenost globalnih in strukturnih odnosov na
trgu. To je bilo izraženo v obliki nezadovoljive oskrbe s posameznimi surovinami in reprodukcijskimi materiali ter proizvodi, pomembnimi za porabo prebivalstva, neenakomerne
oskrbe posameznih območij, monopolistič nega obnašanja
posameznih subjektov, težje cirkulacije blaga, slabega obračanja družbene akumulacije, nezadovoljivega združevanja
dela in sredstev na enotnem jugoslovanskem trgu in v obliki
ftrugih motenj. Še vedno se srečujemo s pojavi pogojevanja,
prodaje blaga in s pojavi protizakonitega poslovanja, ki se
pogosto formalno skrivajo za samoupravnimi sporazumi.
V zvezi z oskrbo trga s posameznimi proizvodi za široko
porabo, zlasti z deficitarnim blagom, je prišlo v zadnjem času
do določenega zboljšanja. K temu so prispevali ukrepi, ki so
bili sprejeti na podlagi sklepov Zbora republik in pokrajin
Skupščine Jugoslavije. Družbeni dogovor o zagotavljanju in
uporabi deviz za plačilo uvoza določenih proizvodov je bil
podpisan februarja letos, zatem pa so bili sklenjeni tudi potrebni samoupravni sporazumi, da bi se lahko ta dogovor
uresnič eval. S spremembami in dopolnitvami odloka o devizni
politiki so zagotovljena tudi dodatna devizna sredstva za
plačilo uvoza najnujnejšega blaga zaradi hitrejšega odpravljanja motenj na trgu.
Eden izmed nerešenih problemov so nezagotovljena sredstva za financiranje blagovnih rezerv, ki so zaradi pogostih
intervencij precej izčrpane, zlasti še rezerve industrijskih proizvodov.
17. Resno skaljeno ravnovesje trga, motnje v blagovnodenarnih odnosih in materialnih tokovih reprodukcije, težji
pogoji gospodarjenja in stroškovni pritiski so nekateri glavnih
vzrokov za visoko rast cen na začetku letošnjega leta. Rast
cen v prvih štirih mesecih je bila namreč večja od rasti,
predvidene z ekonomsko politiko za letošnje leto. Cene proizvajalcev industrijskih proizvodov so bile v prvih štirih mesecih v primerjavi z istim obdobjem lanskega leta povečane za
25,2%. Cene na drobno so se povečale za 32,3%, življenjski
•stroški pa za 35,1%, pri čemer so se najbolj povečali stroški za
hrano. Čeprav je bila intenzivnost inflacije v primerjavi z letom
1982 nekoliko manjša, prav tako kot je bila v vsem lanskem
letu v primerjavi s predhodnim, je povečanje cen eden izmed
najtežjih in najzahtevnejših problemov celotne reprodukcije.
Povečanje vseh oblik cen in življenjskih stroškov je prav
tako posledica korekcij cen posameznih prednostnih panog
in področij, predvidenih v družbenem dogovoru, in sicer električ ne energije, premoga, nafte in naftnih derivatov, mesa,
mleka, železniškega prometa, stanarin, komunalnih storitev in
drugo. S temi premiki je bilo treba vsaj delno odpraviti izražene disparitete v odnosih cen in v primarni delitvi. Dejstvo pa
je, da je močneje izraženo delovanje drugih dejavnikov na rast
cen in na inflacijo v državi. Visoko inflacijo so povzročili
povečani stroški poslovanja, ki jih skuša gospodarstvo v pogojih večjega povpraševanja od domače ponudbe pokriti z
nadaljnjimi povečanji cen. Nizka produktivnost dela, premajhna ekonomič nost proizvodnje in v primerjavi s tem previsoki
osebni dohodki na nekaterih področjih proizvodnje so še
naprej podlaga za krepitev stroškovnih pritiskov in usmeritev
združenega dela, da probleme pri svojem gospodarjenju rešuje predvsem z zahtevami po povečanju cen.
Visoka inflacija je nujno vplivala na hitrejše spremembe
tečaja dinarja, katerih uč inki so delovali povratno na novo
povečanje cen. V pogojih stagnacije in upadanja proizvodnje
so te težave še zlasti poostrene glede na to, da sta premajhna
ponudba in visoko povpraševanje po posameznem blagu

ugodna podlaga za krepitev monopolistič nih struktur na številnih področ jih trga.
Takšna gibanja na področju cen so vsekakor tudi posledica
premajhne učinkovitosti sistema in družbene kontrole cen.
Merila za oblikovanje in družbeno kontrolo cen, zlasti pa
merila svetovnih cen, praktič no nimajo nobenega vpliva na
oblikovanje cen pri nas. Poudariti je treba dejstvo, da bi bila
inflacija brez večmesečnega »zamrzovanja cen« po vseh indikacijah še bolj izražena, čeprav so pozitivni uč inki »zamrzovanja« sedaj skoro izčrpani.
Ukrepi in delovanje za uresnič evanje
ekonomske politike do konca leta 1983
18. Zvezni izvršni svet je ocenil, da ni nobenih resnih ekonomskih in družbenoekonomskih razlogov, zaradi katerih bi
morali ekonomsko politiko, določeno z resolucijo, spremeniti
in meni, da bo popolnejša uporaba do sedaj sprejetih ukrepov
dala do konca leta ustrezne pozitivne rezultate. Nadaljnje
uresnič evanje določene ekonomske politike je najbolj odvisno od skupnih naporov v združenem delu in celotne družbene uč inkovitosti. Zvezni izvršni svet pa bo zaradi neugodnih
tendenc v ekonomskih gibanjih na začetku leta ter problemov
in težav v družbeni reprodukciji predlagal in sprejel še dodatne ukrepe in deloval, da bi se ustrezno uresnič ili skupni
interesi in naloge, določeni z resolucijo. Poleg tega Zvezni
izvršni svet računa na to, da bodo vsi družbenoekonomski
subjekti sprejeli ukrepe za uresnič evanje ekonomske politike
-v letu 1983 in za premagovanje problemov, težav in slabosti v
družbeni reprodukciji.
19. Glede na to, da je boljša preskrbljenost s surovinami in
reprodukcijskim materialom bistven element oživljanja proizvodnje in nadaljnjega povečanja izvoza na konvertibilno
področje, bo Zvezni izvršni svet spremenil predpise, ki urejajo
uvoz surovin jn reprodukcijskega materiala, ter izboljšal pogoje za ta uvož. Sprejeto je bilo namreč stališče, da gospodarstvo premalo uporablja ta predpis, ker pogoja, da mora biti
vrednost uvoza manjša od 50% vrednosti izvoza, niso mogle
izpolniti organizacije združenega dela iz več gospodarskih
panog. Poleg tega bo Zvezni izvršni svet glede na to, da zlasti
zaostaja uvoz surovin in reprodukcijskega materiala iz držav v
razvoju, zmanjšal in odpravil izvencarinske uvozne obremenitve pri uvozu s tega področja.
Zvezni izvršni svet prič akuje, da bodo v Skupščini pospešili
postopek za izdajo sprememb zakona o carinski tarifi, s katerim bo uvoz surovin in reprodukcijskega materiala, namenjenih za proizvodnjo za izvoz oproščen carine, ter zakona o
skupnih vlaganjih s tujimi partnerji zaradi učinkovitejšega
investiranja, hitrejšega odpravljanja ozkih grl v proizvodnji in
popolnejšega aktiviranja razpoložljivega proizvodnega potenciala, s tem pa tudi povečanja proizvodnje za izvoz.
Zvezni izvršni svet meni, da je nujno potrebno, da se v
Interesni skupnosti za ekonomske odnose s tujino in Gospodarski zbornici Jugoslavije do 30. junija konča postopek za
uporabo enotnih kriterijev za razporejanje deviz, da bi se
organizacije združenega dela pri uporabi deviz povezovale na
dohodkovni podlagi, s čemer bi se omogočil ustrezen uvoz
surovin in reprodukcijskega materiala.
Nujno je, da banke, nosilci kreditov, in organizacije združenega dela ustrezno ukrepajo in delujejo, da bi se hitreje
uporabljali blagovovni krediti na podlagi že določenih predpisov in tako povečal uvoz surovin in reprodukcijskega materiala za proizvodnjo za izvoz.
Bistveni pogoj za uresničevanje predvidenega izvoza na
konvertibilno področje je tudi zagotovitev večje dinarske likvidnosti izvoznega gospodarstva. Glede na to, da je zamujanje
pri izplačilu zapadlih stimulacij za izvoz eden izmed razlogov
za stanje likvidnosti gospodarstva, bo Zvezni izvršni svet po
hitrem postopku izdal predpise, ter določil vire za pravočasno
izplačilo na tej podlagi.
Ker so objektivne možnosti, da se precej poveča izvoz, ki se
kreditira prek Jugoslovanske banke za mednarodno ekonomsko sodelovanje, je nujno treba zagotoviti ustrezna dinarska
sredstva. Zvezni izvršni svet bo za te namene predlagal trajne
vire sredstev.
20. Zvezni izvršni svet meni, da se bo na podlagi do sedaj
sprejetih ukrepov v naslednjih mesecih izboljšalo preskrbovanje prebivalstva z vitalnimi proizvodi. Zato je treba uč inkovi5
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tejše izvajati že sprejete ukrepe na tem področju, zlasti družbeni dogovor o zagotavljanju in uporabi deviz za plačevanje
uvoza določenih proizvodov oziroma surovin za njihovo proizvodnjo ter za uresnič itev samoupravnih sporazumov v zvezi z
izvajanjem tega dogovora. Podpisniki dogovora morajo do
konca julija ponovno prouč iti uč inke njegove uporabe in
predlagati možne dopolnilne ukrepe, ki bi zagotovili redno
preskrbovanje trga z zdravili, z umetnimi gnojili, s sredstvi za
varstvo rastlin, s proteinsko krmo, z mesom, sladkorjem, s
kavo in drugimi proizvodi. Poleg tega Zvezni izvršni svet meni,
da je treba pospešiti dejavnosti glede uporabe že sklenjenih
blagovnih kreditov s posameznimi državami, zlasti pa kreditov, s katerimi se zagotavlja uvoz posameznih kmetijskih
proizvodov.
Preskrbovanje z nafto in derivati je bilo v prejšnjem obdobju
kljub mnogim težavam, zadovoljivo. Za nadaljnji nujen uvoz
nafte moramo uč inkoviteje rešiti devizne probleme. V Interesni skupnosti Jugoslavije za ekonomske odnose s tujino morajo ponovno prouč iti obseg in mehanizem izločanja deviznih
sredstev za uvoz nafte, raziskovanje in pridobivanje nafte in
plina ter proizvodnjo koksa.
Poleg tega Zvezni izvršni svet meni, da je treba v tem
trenutku sprejeti tudi vrsto dopolnilnih ukrepov, da bi uredili
situacijo na trgu. Zato je Zvezni izvršni svet predlagal sklenitev družbenega dogovora o organiziranem odkupu pšenice,
predlagal pa bo tudi ukrepe za organiziran odkup koruze
letine 1983. Prek Gospodarske zbornice Jugoslavije bo pospešil sprejemanje samoupravnih sporazumov o odkupnih
cenah živine. Družbenopolitič ne skupnosti in organizacije
združenega dela morajo pripraviti programe za uspešno jesensko setev.
Družbeni dogovor o zagotavljanju trajnih in stabilnih virov
za financiranje blagovnih rezerv na vseh ravneh naj bi sklenili
do konca julija. Po potrebi bodo sprejeti tudi dodatni ukrepi
za boljše preskrbovanje turistič nih področij v sezoni, predvsem z najpotrebnejšimi živili in drugimi proizvodi za široko
porabo.
Za odpravo deviznega pogojevanja in drugega pogojevanja
pri prodaji blaga, zapiranja v lokalne okvire in drugih motenj
pri delovanju enotnega jugoslovanskega trga, je treba poleg
ukrepov za ureditev prometnih tokov z organiziranimi in namenskimi akcijami tržnih ter drugih inšpekcijskih in pravosodnih organov učinkoviteje preprečevati vzroke nezakonitega
poslovanja in druge negativne pojave na trgu.
21. Poleg dosledne uporabe predpisov o načinu urejanja
deviznih obveznosti do tujine je treba sprejeti določene spremembe predpisov ter dopolnitve v dokumentih ekonomske
politike za leto 1983, da bi rešili probleme zunanje likvidnosti.
Ker do sedaj nismo našli rešitev za redno plačevanje fiksnih
in garantiranih obveznosti do tujine tudi zunanja likvidnost
države ni uč inkovito zagotovljena. V čim krajšem času moramo zgraditi ustrezen mehanizem, zlasti za plačevanje obresti ter drugih fiksnih in garantiranih obveznosti, ki se v letu
1983 ne refinancirajo. Zato bo Zvezni izvršni svet na podlagi
zakona predlagal ustrezen dogovor z izvršnimi sveti skupščin
SR in SAP ter ustrezne predpise.
Upoštevajoč spremenjene pogoje glede porabe zunanjih
kreditov, za katere je Narodna banka Jugoslavije garant,
agent in dolžnik za vse subjekte, in obveznosti do tujine, bo
Zvezni izvršni svet predlagal spremembe in dopolnitve zakonov, s katerimi se bodo dolžniki zavezali, da bodo redno
izvrševali svoje obveznosti do tujine. S temi spremembami in
dopolnitvami bo urejen položaj Narodne banke Jugoslavije in
in njeni odnosi s poslovnimi bankami glede rednega plačevanja fiksnih in garantiranih obveznosti do tujine.
Ker priliv deviznih sredstev za uvoz energetskih surovin in
za financiranje federacije ni zadosten, bo Zvezni izvršni svet
sprejel ukrepe oziroma predlagal spremembe predpisov, da bi
se dosledno zagotavljala potrebna devizna sredstva za te
namene.
Zvezni izvršni svet bo predlagal ali sprejel ustrezne predpise, da bi se uredili odnosi med Narodno banko Jugoslavije
in poblaščenimi bankami glede obveznosti iz leta 1982.
Zvezni izvršni svet bo predlagal spremembe dokumentov
ekonomske politike za leto 1983. S spremembami v odloku o
skupni devizni politiki bodo olajšani pogoji za uvoz reprodukcijskega materiala in nadomestnih delov za proizvodnjo, namenjeno za izvoz in energetiko, opravljena bodo tudi usklaje6

vanja v zvezi s povečanim obsegom zunanje finančne podpore, povečal pa se bo tudi povprečni znesek tekočih in
stalnih deviznih rezerv. Zaradi večje uporabe zunanjih kreditov bo odlok o določitvi enotne projekcije plačilne in devizne
bilance Jugoslavije za leto 1983 spremenjen v kreditno-finanč nem delu projekcije plačilne in devizne bilance. V tekoči
plačilni in devizni bilanci se bo povečal znesek, ki je predviden za plačevanje obresti, uvoz reprodukcijskega materiala in
za devizne rezerve.
Ker moramo redno poravnavati fiksne in garantirane obveznosti, zapadle do 18. januarja tega leta, in plačevati obresti, ki
zapadejo do 27. junija tega leta, kar je pogoj za črpanje
kreditov tujih bank, bomo potrebna sredstva za te namene
zagotovili s sporazumom v okviru Združenja bank Jugoslavije
in z ustreznim predpisom Zveznega izvršnega sveta.
Zaradi situacije na področju zunanje likvidnosti moramo z
nadaljnjimi napori vseh subjektov strogo varčevati pri uvozu
in neblagovnem deviznem odlivu, ki neposredno ne povečuje
izvoza na konvertibilno področje ter preskrbljenosti domačega trga z vitalnimi proizvodi.
22. Zvezni izvršni svet bo predlagal in sprejel ukrepe, za
zboljšanje likvidnosti, kot n. pr. sprememba zakona o Narodni
banki Jugoslavije, sprememba zakona o temeljih kreditnega
in bančnega sistema, uvajanje kompenzacij, asignacij in cesije povpraševanja, reprogramiranje obveznosti do bank na
selektivni podlagi, spremembe rešitev za kritje in zmanjšanje
tečajnih razlik.
Zvezni izvršni svet je predlagal Skupščini SFRJ ukrepe za
postopno odpravljanje socializacije izgub, in sicer s povečanjem odgovornosti poslovodnih organov, organov upravljanja
in delavcev za nastale izgube, z večjo udeležebo sanatorja pri
sprejemanju sanacijskega programa in pri poslovanju organizacije, ki se sanira, ter pospešitev stečajnega postopka in
prenehanja dela organizacije združenega dela, ki v določenem roku ne krije izgub.
Zvezni izvršni svet bo tudi predlagal Skupščini SFRJ
ukrepe, da bi se z dajanjem prednosti obratnim sredstvom
zagotovila ugodnejša struktura poslovnih sredstev dokler se
ne zagotovi ustrezna raven lastnih in dolgoročnih virov obratnih sredstev ter zmanjšalo medsebojno zadolževanje organizacij združenega dela in medsebojno zadolževanje vseh uporabnikov družbenih sredstev mimo razpoložljivih sredstev in
tako preprečila nekrita poraba. Poleg tega moramo dati prednost zapadlim obveznostim do upnikov glede izplač evanja
osebnih dohodkov in plačevanja davka in prispevka iz dohodka razen zajamčenih osebnih dohodkov. S temi ukrepi
oziroma dopolnitvami zakona o zagotavljanju plačevanja
bomo preprečili tudi izdajanje menic brez kritja in zagotovili
doslednejše izvrševanje zakona.
Pripravljamo spremembe v obračunskem sistemu, s katerimi moramo zagotoviti realnejše ugotavljanje in razporejanje
dohodka, s tem da bi te spremembe opravili do konca tega
leta.
Zvezni izvršni svet meni, da je nujno potrebno dosledno
izvajati dosedanje dogovore o zagotavljanju kreditiranja odkupa pšenice in da se morajo odpraviti motnje pri uvozu
reprodukcijskega materiala za kredit.
23. Zvezni izvršni svet ocenjuje, da je treba odlok o najvišji
ravni cen postopno opuščati. S spremembo ražima cen bi
morali zagotoviti večji vpliv trga, tako da ne bi ogrozil naporov
za postopno zmanješvanje inflacije.
Večina proizvodov, pomembnih za reprodukcijo, bo na režimu overitve cenikov pri pristojnih skupnostih za cene.
Zvezna skupnost za cene bo začasno overjala cenike za del
proizvodov, ki so sedaj v pristojnosti skupnosti za cene republik in pokrajin, pomembni pa so za delovanje enotnega trga.
Samo za proizvode življenjskega pomena za reprodukcijo bo
veljal režim maksimiranih cen.
Pri proizvodih in storitvah, pri katerih so približni usklajena
razmerja med ponudbo in povpraševanjem oziroma ta razmerja ne vplivajo bistveno na življenjske stroške, bomo
spremljali cene.
Urejanje cen s samoupravnimi sporazumi in družbenimi
dogovori bo potekalo med proizvajalci in potrošniki, ki imajo
nasprotne interese in približno enako ekonomsko moč. Sprejemali bomo vse potrebne ukrepe za preprečevanje sporazumevanja na monpolni podlagi ali drugih oblik monopolnega
oblikovanja cen.
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Nadaljevali bomo z odstranjevanjem disparitet cen in sprejemali ukrepe ta oranitev pozitivih uč inkov sprememb v prVotni de)itvi, ki so bili ustvarjeni v začetku leta.
V skladu s protiinflacijskim programom bomo izdelali kriterije za oblikovanje cen.
Zvezni izvršni svet bo predlagal ukrepe, s katerimi bo preprečil, da postopno opuščanje odloka o najvišji ravni cen ne
bi pripeljalo do izjemnega skoka cen. S tem v zvezi bo skupnost za cene redno spremljala gibanje cen, če bi povečanje
cen ogrožalo uresnič evanje določene politike, in predlagala
Zveznemu izvršnemu svetu ukrepe neposredne kontroie in
maksimiranje cen pri panogah in grupacijah, pri katerih premik cen ogroža uresnič evanje politike.
V primerih, ko cene v posameznih sektorjih naraščajo nad
določeno politiko, bomo odrekali kredite in sprejemali druge
sankcije.
24. Pripravlja se dogovor o temeljih davčnega sistema, v
katerem so predlagane spremembe v davčnem sistemu, s tem
da je večji poudarek na pomenu neposrednih davkov, posebno
davka od dohodkov, ki ne izvirajo iz dela (davek od premoženja in dohodkov od premoženja ter dohodkov, ki izvirajo izven
delovnega razmerja), ter obdavčevanje progresivnejše. Pri
tem je poseben poudarek nadavek od skupnega dohodka občanov kot korektivnem dejavniku za dopolnilno obdavčevanje
relativno višjih osebnih dohodkov in drugih dohodkov občanov. Uč inek rešitev, ki so predlagane v tem dogovoru, lahko
prič akujemo v letu 1984 po uskladitvi republiških in pokrajinskih predpisov z rešitvami iz dogovora.
25. V zvezi s pobudo sveta Zveze sindikatov Jugoslavije si
bo Zvezni izvršni svet prizadeval za pospešitev dela pri prh
pravi in sklepanju družbenega dogovora, s katerim bi morali
zagotoviti skupno podlago za samoupravno urejanje odnosov
pri pridobivanju in razporejanju dohodka in čistega dohodka
ter delitvi sredstev za osebne dohodke in skupno porabo, da
bi tako odločanje izvajali nagrajevanje po rezultatih dela v
skladu s prispevekom povečanju izvoza, produktivnosti dela,
zmanjšanju stroškov poslovanja in povečanju uč inkovitosti
družbenih sredstev.
Po mnenju Zveznega izvršnega sveta je nujno še pred
sklenitvijo tega dogovora v vseh organizacijah združenega
dela, brez odlašanja izpopolnjevati notranjo delitev, s tem da
se osebni dohodeki popolnejo povezujejo z rezultati dela in
poslovanja.
26. Glede na oceno, da ob visoki rasti cen in življenjskih
stroškov ne uporabljamo v zadostni meri in v vseh okoljih
predvidenih nujnih ukrepov za varstvo standarda delavcev,
upokojencev in drugih občanov z nizkimi skupnimi prihodki
na člana gospodinjstva, Zvezni izvršni švet meni, da je nujno z
organizirano družbeno akcijo, posebno z akcijo sindikata, v
organizacijah združenega dela, občinah, SR in SAP najpozneje do konca prvega polletja letos obravnavati možnosti in
sprejeti ustrezne ukrepe, s katerimi je treba zagotoviti: povečanje zajemčenih osebnih dohodkov, najnižjih pokojnin, soci&lne pomoči, nadomesti! med začasno brezposelnostjo; pospešiti delo pri sprejemanju sklepov in zagotavljanju sredstev
za subvencioniranje stanarin oseb z najnižjimi dohodki; proučiti možnosti za zagotavljanje večje udeležbe pri stroških
prehrane delavcev, dnevnem oskrbovanju in prehrani otrok in
mladine, stroških šolanja uč encev in študentov v družinah z
nizkimi skupnimi dohodki na člana gospodinjstva.
■ 27. Zvezni izvršni svet bo do konca junija določil osnutek
novega družbenega dogovora o temeljih skupne politike zaposlovanja, v katerem bo predvsem razčlenil ukrepe in dejavnosti za hitrejše reševanje problema brezposelnosti mladih
strokovnih kadrov.
Po mnenju sveta je nujno, da bi čakali na dogovor, zaradi
uresnič evanja ukrepov na področju zaposlovanja, ki so predvideni z resolucijo, v vseh organizacijah združenega dela in
družbenopolitičnih skupnostih, ob upoštevanju določenih razvojnih prioritet, izkoristiti vse možnosti za večje produktivno
zaposlovanje v združenem delu ter hitrejše in doslednejše
zagotavljanje pogojev za večje zaposlovanje in delovno angažiranje v drobnem gospodarstvu in kmetijstvu s sredstvi v lasti
občanov. S tem namenom je treba dosledno zagotoviti popolnejše izkoriščanje možnosti, ki jih za novo zaposlovanje nudita prekvalifikacija in dokvalifikacija za deficitarne poklice;
poroč evalec

uporabljati veljavne predpise o omejevanju dopolnilnega dela
in vse ukrepe za zmanjšanje nedela in neodgovornosti pri
delu.
Prve ocene pogojev in možnosti razvoja v letu
1984
,,,
28. Celotne pogoje za| razvoj v letu 1984 opredeljujejo
predvsem: rezultati (začetni) pri uresnič evanju politike gospodarske stabilizacije in ukrepi ter aktivnosti, da se ti rezultati in pozitivni procesi konsolidirajo; težji pogoji za gospodarjenje in močnejše delovanje gospodarskih kriterijev in
gospodarske prisile v reprodukciji; nujno izboljšanje zunanje
likvidnosti s povečano uporabo lastnih deviznih zmogljivosti in zunanjo kreditno podporo; uresnič evanje dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije ter stopnjo prilagajanja gospodarskega sistema uresnič evanju tega programa.
Prav tako prič akujemo določeno oživljanje gospodarske dejavnosti v nekaterih industrijsko razvitih državah, ter oživljanje mednarodne menjave.
Vendar se bodo v leto 1984 prenesle neugodne, dolgoročne
tendence v gospodarskem razvoju; visoka inflacija in nezadostna uč inkovitost v gospodarjenju, kar bi utegnilo med
drugim še naprej ogrožati življenjski standard. Predvsem bo
izražen problem likvidnosti in plačevanja visokih zapadlih
obveznosti do tujine.
Čeprav je treba izhajati iz omenjenih zapletenih razmer, bi
lahko ob naporih združenega dela in celotne družbe v skladu
s politiko opiranja na lastne moči predvideli postopno oživljanje proizvodnje, predvsem zaustavitev upadanja in odpiranje
procesa povečevanja uč inkovitosti gospodarjenja. Predvidevamo hitrejšo rast proizvodnje energije, osnovnih kovin,
bazne kemije in predvsem proizvodnje za izvoz. Prav tako
računamo z resnimi težavami v industrijskih panogah, katerih
proizvodnja je odvisna od uvoza, ki pa ne proizvajajo za izvoz
in za substitucijo uvoza. V skladu z dogovorom o razvoju AIK
predvideno rast proizvodnje osnovnih kmetijskih pridelkov na
podlagi intenzivnejše proizvodnje, izboljšanja prometa kmetijskih pridelkov, večjega odkupa in uresnič evanja drugih
nalog agrarne politike. Prič akujemo povečanje prevoza blaga
in potnikov z železnico ter povečanje prometa tujih turistov.
Zaradi nadaljnjega zmanjševanja investicij bo zmanjšana
gradbena proizvodnja. Gospodarska aktivnost v drugih dejavnostih bo potekala v okviru gibanja proizvodnje v industriji in
kmetijstvu.
Rast izvoza na konvertibilno področje za približno 20% je
glavna naloga ekonomske politike in bistven pogoj za uresničevanje skupne ekonomske politike. Izvoz, predvsem na konvertibilno področje, bomo pospeševali z ustvarjanjem ugodnejših pogojev za uvoz zaradi proizvodnje za izvoz, z ukrepi
monetarne in kreditne politike, z aktivno politiko realnega
tečaja dinarja, z zagotavljanjem sredstev za oprostitev plačevanja carin in uvoznih davščin ter z drugimi ukrepi ekonomske politike. V ekonomskih odnosih s klirinškim področjem si
bomo prizadevali za politiko uravnovešene menjave. Spodbujali bomo povečanje menjave z neuvrščenimi državami in
državami v razvoju.
B.stven pogoj za povečanje izvoza ter za uresnič evanje
drugih nalog ekonomske politike v letu 1984 je občutno
zaviranje inflacije. Inflacijo lahko zmanjšamo z boljšim usklajevanjem blagovnodenarnih odnosov in urejanjem drugih
odnosov v družbeni reprodukciji, močnejšim delovanjem ekonomskih kriterijev in ekonomske prisile na obnašanje gospodarskih subjektov, v manjšem obsegu pa s kratkoročnim
zamrzovanjem cen. Z izvajanjem politike cen bomo nadaljevali z usklajevanjem odnosov v primarni delitvi in zmanjševanjem disparitet cen.
Ne moremo računati z rastjo življenskega standarda, vendar
je za začetek oživljanja proizvodnje in povečanje uč inkovitosti
gospodarjenja pomembno preprečiti nadaljnje upadanje
standarda.
Glede na dosedanja neugodna gibanja realnih osebnih dohodkov in pokojnin morajo republike, pokrajini in občine z
davčno politiko - poveč anim obdavčevanjem dohodkov od
premoženja, raznih oblik rente in drugih dohodkov, ki ne
izvirajo iz dela enakomerneje razporediti breme gospodarskih
težav na vse kategorije prebivalstva.
Tudi v letu 1984 moramo računati z zmanjševanjem izdat7

kov za splošne družbene in skupne potrebe. Nadaljnje zoževanje te porabe postavlja tudi vprašanje opravič enosti nekaterih institucij ter zadrževanja pravic uporabnikov v nespremenjeni strukturi.
Investicije je treba v letu 1984 še naprej zmanjševati. Zato se
bodo v še bolj ostri obliki pojasnili problemi selekcije in večje
uč inkovitosti.
29. Ekonomska politika v letu 1984 bo temeljila predvsem
na načrtu za uresnič evanje dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije. Zvezni izvršni svet bo ta načrt predlagal
do konca junija, da bi lahko začeli s pripravljanjem ustreznih
mehanizmov. Vsi drugi družbeno-ekonomski dejavniki morajo v čim krajšem roku pripraviti in izdati svoje načrte na
podlagi dolgoročnega programa gospodarske stabilizacije.
Eden izmed bistvenih pogojev za učinkovite priprave za
uresnič evanje ekonomske politike v letu 1984 je pravočasno
določanje vseh pogojev za gospodarjenje za omenjeno leto. S
tem v zvezi bo zvezni izvršni svet že do konca septembra

predlagal resolucijo za leto 1984 in ukrepe za njeno uresnič evanje.
Zvezni izvršni svet prič akuje, da bodo vsi družbeno-ekonomski dejavniki, predvsem organizacije združenega dela in
njihove asociacije ter družbenopolitič ne skupnosti pravočasno opravili svoj del dela pri določanju ekonomske politike za
leto 1984.
1. Po podatkih Zveznega zavoda za statistfko. Podatki za leto 1982 so bili
preračunani na tečajno listo ZIS z dne 21. oktobra 1982 ki velja od 1.1. 1983. Če
pa izvoz in uvoz preračunamo po tekočih tečajih tujih valut, veljavnih v doHočenem obdobju leta 1982 in leta 1983 je stopnja rasti izvoza nekoliko počasnejša
(približno 13%), uvoz je bil manjši (za 26% manjši namesto prejšnjih 20%), pa je
torej tudi zmanjšanje deficita v blagovni menjavi s konvertibilnim območjem za
približno 100 milijonov dolarjev večje kot kažejo podatki Zveznega zavoda za
statistiko.
2. Po republikah in pokrajinah je bila dinamika izplačil za investicije različna: v
Bosni in Hercegovini je bila povečana za 14,1 %*, v črni gori za 25,8%, v Sloveniji
za 14,9%, v Srbiji brez pokrajin za 21,3%, v Vojvodini za 27,5%, na Kosovu za
80%, v Makedoniji za 6,7%, v Hrvatski pa so bila izplačila zmanjšana za 3,5%.

*
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Statut in druge samoupravne splošne akte skupnosti sprejme skupščina skupnosti.
Statut skupnosti začne veljati, ko ga potrdi Skupščina SR Slovenije.
127. člen
Za samoupravno sodno varstvo pravic in reševanje sporov ustanovi skupnost posebno samoupravno sodišče združenega dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki v mejah z ustavo in zakonom določenih pristojnosti rešuje vse spore iz samoupravnih in družbenoekonomskih razmerij s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Osmi del
POVRNITEV POVZROČENE
ŠKODE IN NEUPRAVIČENO
PRIDOBLJENIH SREDSTEV
SKUPNOSTI
128. člen
Skupnost ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od tistega, ki je namenoma ali iz velike
malomarnosti povzročil invalidnost, telesno okvaro
ali smrt zavarovanca.
Za škodo, ki jo povzroči v primerih iz prejšnjega
odstavka delavec pri delu ali v zvezi z delom, je
odgovorna organizacija združenega dela oziroma
delovna skupnost v skladu s 170. členom zakona o
obligacijskih razmerjih.
Povrnitev povzročene škode iz prejšnjega odstavka ima skupnost pravico zahtevati tudi neposredno od delavca, ki je povzročil invalidnost, telesno okvaro ali smrt zavarovanca s kaznivim dejanjem.
129. člen
Skupnost ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od organizacije združenega dela, delovne skupnosti ali nosilca samostojnega osebnega
dela, če je zavarovanč eva invalidnost, telesna okvara ali smrt posledica tega, ker niso bili izvedeni
ustrezni ukrepi za varstvo pri delu ali drugi ukrepi,
predpisani ali odrejeni za varnost občanov.
Skupnost ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od organizacije združenesga dela, delovne skupnosti ali nosilca samostojnega osebnega
dela tudi, če nastane škoda zaradi tega, ker je bilo
delovno razmerje sklenjeno brez predpisanega
zdravstvenega pregleda z osebo, ki zdravstveno ni
bila zmožna za opravljanje določenih del oziroma
nalog, kar se je pozneje ugotovilo z zdravstvenim
pregledom.
130. č len
Skupnost ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od organizacije združenega dela ali
nosilca samostojnega osebnega dela:
1. če je škoda nastala zato, ker ji organizacija
združenega dela ali nosilec samostojnega osebnega dela nista dala podatkov oziroma sta dala neresnič ne podatke o dejstvih, od katerih je odvisna
pridobitev ali odmera pravice;
2. če je škoda nastala zato, ker niso bile izpolnjene zakonite ali s pogodbo prevzete obveznosti v
zvezi s prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo ali
zaposlitvijo invalida.
Skupnost ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od zavarovanca, ki je sam dolžan dajati
podatke v zvezi z zavarovanjem, če je škoda nastala
zato, ker ni dal podatkov ali je dal neresnič ne podatke.

Za povrnitev skupnosti povzročene škode je solidarno odgovorna tudi oseba, ki je kot prič a s pravnomočno odločbo obsojena za kaznivo dejanje krive izpovedbe, če je bilo na podlagi takšne izpovedbe komu priznano neko obdobje v pokojninsko
dobo, in je bila na podlagi tako priznanega obdobja
uveljavljena pokojnina, do katere tisti, ki jo je dobil,
ni imel pravice, ali je bila uveljavljena večja pokojnina od tiste, do katere je imel pravico.

OPOMBE:

131. člen
V primerih iz 128. in 129. člena tega zakona se
šteje, da je imela skupnost škodo, ne glede na to,
da so nevarnosti zajete z zavarovanjem po tem
zakonu.
132. člen
Pri ugotavljanju pravice do povrnitve škode, povzročene skupnosti, se uporabljajo določila zakona
o obligacijskih razmerjih.
133. člen
Odškodnina, ki jo ima skupnost pravico zahtevati
v primerih iz 128. do 130. člena tega zakona, obsega nastale stroške in celotne zneske pokojnine oziroma denarnih nadomestil, ki jih izplačuje skupnost.
Kadar pomeni povzročena škoda obvezo skupnosti, da mora izplačevati pokojnino ali trajna denarna
nadomestila, lahko skupnost zahteva odškodnino v
enem samem skupnem znesku. Ta znesek obračuna tako, da ustreza priznani pokojnini oziroma denarnemu nadomestilu in povprečnemu trajanju uživanja pokojnine oziroma denarnega nadomestila
ne glede na starost uživalca.
Pri ugotavljanju višine odškodnine po prejšnjih
dveh odstavkih se upošteva dopolnjena pokojninska doba zavarovanca.
134. člen
Če skupnost ugotovi, da je nastala škoda, zahteva od zavarovanca, organizacije združenega dela
ali nosilca samostojnega osebnega dela, da jo povrne v določenem roku.
č e škoda ni povrnjena v določenem roku, uveljavlja skupnost odškodninski zahtevek pred pristojnim sodiščem.
135. člen
Zavarovanec, ki mu je bil na račun skupnosti
izplačan denarni znesek, do katerega ni imel pravice, mora vrniti prejeti znesek v skladu z določili
zakona o obligacijskih razmerjih.
Terjatve iz prejšnjega odstavka zastarajo v treh
letih od vsakokratnega izplačila posamičnega denarnega zneska.
136. člen
Skupnost odgovarja za škodo, ki jo povzroči zavarovancu pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem
svoje dejavnosti v skladu z določili zakona o obligacijskih razmerjih.
Deveti del
KAZENSKE DOLOČBE
137. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 din do 100.000 dinarjev se kaznuje za prekršek organizacije združenega dela ali delovna skupnost:
1. če združenega kmeta ne prijavi v zavarovanje
ali ne prijavi sprememb med zavarovanjem, ali če
prijavo vloži po izteku predpisanega roka (drugi
odstavek 93. člena in 96. člen);
13
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2. če ne vloži prijave o ponovni sklenitvi delovnega razmerja z uživalcem pokojnine ali jo vloži po
izteku predpisanega roka (74. člen v zvezi s 96.
členom);
3. če ne obvesti v predpisanem roku skupnosti o
podatkih zavarovancev s preostalo delovno zmožnostjo (94. člen);
4. če ne obdrži na delu zavarovanca s preostalo
delovno zmožnostjo oziroma ga ne razporedi na
drugo ustrezno delo ali zagotovi delo z delovnim
časom, ki ustreza njegovi preostali delovni zmožnosti (48. člen) oziroma mu ne zagotovi ustreznega
dela v skladu z 49. členom tega zakona;
5. če zavarovancu s preostalo delovno zmožnostjo ne zagotovi prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije ter del oziroma nalog, ki jih bo opravljal po
prekvalifikaciji oziroma dokvalifikaciji (48. člen).
Z denarno kaznijo od 1.000 do 10.000 dinarjev se
kaznuje za prekršek tudi odogovrna oseba organizacije združenega dela ali delovne skupnosti, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
138. člen
Z denarno kaznijo od 10.000 do 100.000 dinarjev
se kaznuje oseba, ki z osebnim delom z delovnimi
sredstvi, ki so lastnina občanov, samostojno opravlja dejavnost, če stori kakšen prekršek iz 2., 3., 4. in
5. točke prvega odstavka 137. člena tega zakona.
Deseti del
PREHODNE IN KONČNE
DOLOČBE
139. člen
Skupnost in organizacije združenega dela ter
druge samoupravne organizacije in skupnosti so
dolžne uskladiti samoupravne splošne akte s tem
zakonom do 31. decembra 1983.
Do 31. decembra 1983 se glede vprašanj, ki niso
neposredno urejena z zveznim zakonom, uporabljajo predpisi in samoupravni splošni akti skupnosti, ki so veljali do dneva uveljavitve tega zakona.
140. člen
Uživalec pravic iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, uveljavljenih po predpisih in samoupravnih splošnih aktih skupnosti iz drugega odstavka 139. člena tega zakona, lahko zahteva, da se mu
pravice določijo po tem zakonu in samoupravnih
splošnih aktih, veljavnih od 1. januarja 1984, če je to
zanj ugodnejše.
Pravice, določene po prejšnjem odstavku, gredo
uživalcu od 1. januarja 1984, če vloži zahtevo do 30.
junija 1984, sicer pa od prvega dne naslednjega
meseca po vložitvi zahteve.
141. člen
Osebe, ki do 31. decembra 1983 izpolnijo pogoje
za priddbitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja po predpisih in samoupravnih
splošnih aktih skupnosti iz drugega odstavka 139.
člena tega zakona, lahko uveljavijo pravice po navedenih predpisih in samoupravnih splošnih aktih
skupnosti, če vložijo zahtevo do 30. junija 1984. Če
vložijo zahtevo pozneje, se jim pravice ugotovijo in
določijo po tem zakonu in samupravnih splošnih
aktih, veljavnih od 1. januarja 1984.
Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za
osebe, ki do 31. decembra 1983 izpolnijo pogoje za
novo odmero pokojnine ali za povečanje pokojnine
za ieta zavarovanja po dopolnitvi polne pokojninske dobe po predpisih in samoupravnih splošnih
aktih skupnosti iz drugega odstavka 139. člena tega
zakona.

142. člen
Oseba, ki po predpisih in samoupravnih splošnih
aktih skupnosti, veljavnih do 30. junija 1983, niso
pridobile pravice., ker niso izpolnjevale pogoje gostote zavarovalne dobe, lahko uveljavijo pravice po
predpisih in samoupravnih splošnih aktih skupnosti iz drugega odstavka 139. člena tega zakona, če
vložijo zahtevo do 30. junija.1984. Če vložijo zahtevo pozneje, se jim ugotovijo in določijo pravice po
predpisih in samoupravnih splošnih aktih skupnosti, veljavnih od 1. januarja 1984.
143. člen
Osebe, ki po 1. januarju 1965 nimajo lastnosti
zavarovanca, pridobijo pravico do starostne pokojnine pod pogoji, določenimi s tem zakonom, če so
imele lastnost zavarovanca po 15. maju 1945.
Osebe iz prejšnjega odstavka, ki so postale invalidi po 15. maju 1945, pridobijo pravice po tem zakonu, če so na dan nastanka invalidnosti izpolnjevale
v tem zakonu predpisane pogoje.
Družinski člani oseb iz prejšnjih dveh odstavkov
pridobivajo pravico do družinske pokojnine, če izpopolnjujejo pogoje po tem zakonu.
Osebam iz prvega in drugega odstavka se odmeri
pokojnina od pokojninske osnove, določene po 22.
členu tega zakona.
144. člen
Uživalec družinske pokojnine - otrok brez obeh
roditeljev, ki je uveljavil pravico do družinske pokojnine po predpisih in samoupravnih splošnih aktih skupnosti iz drugega odstavka 139. člena tega
zakona, lahko uveljavi družinsko pokojnino pod
pogoji iz 66. člena tega zakona.
Pravica do družinske pokojnine mu gre od 1.
januarja 1984, če vloži zahtevo do 30. junija 1984,
sicer pa od prvega dne naslednjega meseca po
vložitvi zahteve.
145. člen
Ne glede na pogoje, določene v 1. točki prvega
odstavka 62. člena tega zakona, ima vdova, ki ob
smrti moža nima lastnosti zavarovanke, pravico do
družinske pokojnine pod pogoji, določenimi s
predpisi in samoupravnimi splošnimi akti skupnosti
iz drugega odstavka 139. člena tega zakona tudi po
31. decembru 1983.
Vdova, ki v obdobju do 31. decembra 1983 ni
dopolnila 45 let starosti, dopolnila pa je 40 let
starosti, pridobi pravico do družinske pokojnine
pod pogoji, določ enimi s predpisi in samoupravnimi splošnimi akti iz drugega odstavka 139. člena
tega zakona, tudi po 31. decembru 1983.
146. člen
Zavarovancu, ki po 1. januarju 1966 ni imel najmanj eno leto zavarovanja, iz katerega se vzamejo
osebni dohodki za izračun pokojninske osnove, se
starostna pokojnina odmeri od pokojninske osnove, ki jo določi skupnost.
147. člen
Uporabo določbe 26. člena tega zakona bo skupnost zagotovila v skladu z družbenim dogovorom in
materialnimi možnostmi do 31. decembra 1986.
148. člen
Uživalec pravic, uveljavljenih do 31. decembra
1983 po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov
(Uradni list SRS, št. 30/79 in 1/82), se od 1. januarja
1984 zagotavljajo te pravice v Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR Sloveniji v
obsegu, določenem v drugem in tretjem odstavku
tega člena, in ob pogojih za uživanje pravic, ki jih
določa ta zakon.
priloga poroč evalca

Uživalcem starostne ali družinske pokojnine iz
prejšnjega odstavka se v letu 1984 izplačuje pokojnina v višini 50% mejnega zneska najnižjih pokojninskih prejemov iz leta 1983, od 1. januarja 1985
pa v višini najmanj 50% zneska najnižje pokojnine
za polno pokojninsko dobo iz preteklega leta
Uživalcem pokojnine iz prvega odstavka - kmetom borcem NOV pred 9. septembrom 1943 oziroma do 13. oktobra 1943 ali njihovim zakoncem se
od 1. januarja 1984 izplačuje pokojnina v višini
najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo.
149. člen
Kmetje - zavarovanci in upravič enci do družinske
pokojnine po zakonu o starostnem zavarovanju
kmetov, ki do 31. decembra 1983 izpolnijo pogoje
za pridobitev pravic po navedenem zakonu, lahko
uveljavijo te pravice po 1. januarja 1984 v Skupnosti
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR
Sloveniji. Pravice jim gredo od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in šest mesecev za
nazaj.
»Uživalcem pravic iz prejšnjega odstavka se od 1.
januarja 1984 zagotavljajo te pravice v obsegu in ob
pogojih, določenih v 148. členu tega zakona.
150. čien
Po smrti uživalca starostne pokojnine iz 148. ali
149. člena tega zakona, ki je uveljavil pravico do
pokojnine kot zavarovanec iz šestega odstavka 17.
člena zakona o starostnem zavarovanju kmetov,
pridobi njegov zakonec pravico do družinske pokojnine ob pogojih iz 22. člena navedenega zakona.
Po smrti uživalca starostne pokojnine iz 148. ali
149. člena tega zakona, ki je kot kmet - borec NOV
pred 9. septembrom 1943 oziroma do 13. oktobra
1943 uveljavil pravico do varstvenega dodatka k
pokojnini, pridobi pravico do najnižje pokojnine za
polno pokojninsko dobo njegov zakonec, ki je uživalec starostne pokojnine iz 148. ali 149. člena tega
zakona, čeprav sam ni borec NOV.
151. člen
Kmetje - zavarovanci po zakonu o starostnem
zavarovanju kmetov, ki do 31. decembra 1983 dopolnijo 60 let starosti, se lahko opredelijo, da nadaljujejo zavarovanje po navedenem zakonu in se ne
zavarujejo po 10. in 11. členu tega zakona.
Starostno zavarovanje kmetov po prejšnjem odstavku se od 1. januarja 1984 izvaja v Skupnosti
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR
Sloveniji po načelih vzajemnosti in soiidarnosti.
152. člen
Za starostno zavarovanje kmetov po 151. členu
tega zakona se od 1. januarja 1984 uporabljajo
naslednje določbe zakona o starostnem zavarevanju kmetov (Uradni list SRS, št. 30/79 in 1/82): 2„ 8.,
9., 16. in 17. člen; 1. do 3. točka 18. člena: 19., 20.,
22., 25., 26. in 27. člen; prvi odstavek 29. člena ter
32., 33. in 34. člen, kolikor se nanašajo na prispevek
kmeta - zavarovanca Iz prvega odstavka 29. člena;
35., 37. in 38. člen; prvi in drugi odstavek 39. člena;
prvi odstavek 44. člena ter 45., 60. in 62. člen.
Pri uporabi določb prvega in drugega odstavka
39. člena, prvega odstavka 44. člena in 45. člena
navedenega zakona se ne ugotavlja socialna ogroženost kmeta - borca NOV oziroma njegovega zakonca.
Pravice, ki jih uveljavijo kmetje - zavarovanci In
upravič enci do družinske pokojnine po prejšnjih
dveh odstavkih, se zagotavljajo v obsegu in ob
pogojih za uživanje pravic, določenih v 148. členu
tega zakona.
153. člen
Pravico do starostne pokojnine po 152. členu
priloga poroč evalca

tega zakona pridobi tudi kmet - zavarovanec iz
prvega odstavka 151. člena tega zakona, ki pred
dopolnitvijo predpisane starosti izroči kmetijo zavarovancu iz 10. ali 11. člena tega zakona ali osebi,
ki s prevzemom kmetije postane zavarovanec po
10. ali 11. členu tega zakona.
154. člen
Zavarovancu iz 10. ali 11. člena tega zakona, ki
mu je bil priznan status kmeta borca NOV pred 9.
septembrom 1943 oziroma do 13. oktobra 1943 po
60. členu zakona o starostnem zavarovanju kmetov,
se ta status prizna tudi po tem zakonu s tem, da se
mu v pokojninsko dobo šteje kot posebna doba v
dvojnem trajanju čas od 8. septembra 1943 oziroma
od 13. oktobra 1943 do 15. maja 1945, če iz odločbe
ali sklepa, s katerim mu je bil priznan status kmeta
borca NOV ali iz druge listine prič etek udeležbe v
NOV ni razviden.
155. člen
Zavarovanci iz tretjega oostavka 10. člena in 11.
člen^ tega zakona ne morejo pridobiti pravic na
podlagi invalidnosti, nastale pred vključ itvijo v zavarovanje po tem zakonu.

OPOMBE:

i

156. Čltm
V zavarovalno dobo se všteva tudi čas, prebit v
delovnem razmerju do 31. decembra 1957 pred
dopolnjenim 15. letom starosti, v katerem je bila
oseba pokojninsko in invalidsko zavarovana.
157. člen
V pokojninsko dobo se všteva zavarovancem kot
zavarovalna doba tudi čas odpravljanja samostojne
dejavnosti v SR Sloveniji iz 9., 10. in 11. člena tega
zakona pred uvedbo obveznega pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, če plačajo prispevek za
kritje obveznosti iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja.
Če je skupaj z nosilcem samostojne gospodarske
ali kmetijske dejavnosti opravljal takšno samostojno dejavnost tudi njegov zakonec, otrok ali drugi
družinski član, se mu čas opravljanja takšne dejavnosti pred uvedbo obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja všteva v pokojninsko dobo
pod pogoji iz prejšnjega odstavka.
158. člen
V pokojninsko dobo se zavarovancem kot zavarovalna doba všteva tudi čas opravljanja del pri
sečnji, obdelavi in spravilu lesa od 15. maja 1945 do
31. decembra 1972, če so kasneje v gozdni organizaciji združenega dela sklenili delovno razmerje in
če so za kritje obveznosti, nastalih z vštevanjem,
plačani prispevki v obsegu in na način, kot ga
določi skupnost.
159. člen
Osebam s stalnim prebivališčem v SR Sloveniji, ki
so po 15. maju -1945 opravljale športno dejavnost v
lastnosti vrhunskega športnika, se ta čas všteva v
pokojninsko dobo, če plačajo prispevek za kritje
obveznosti iz pokojninskega In invalidskega zavarovanja.
Lastnost in trajanje lastnosti vrhunskega športnika iz prejšnjega odstavka ugotavlja Telesnokulturna skupnost SR Slovenije.
160. člen
Vštevanje časa opravljanja kmetijske dejavnosti v
zavarovalno dobo po 157. členu tega zakona, zavarovanci lahko uveljavijo do 31. decembra 1988.
Vštevanje časa opravljanja drugih dejavnosti v
zavarovalno dobo po 157. do 159. členu tega zakona, zavarovanci lahko uveljavijo do 31. decembra
1986.
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161. člen
Natanč nejše pogoje za vštevanje časa pred uvedbo obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovnaja po 157., 158. in 159. členu tega zakona,
višino, način ter roke za plačilo prispevkov določ i
skupnost.
162. člen
V pokojninsko dobo se osebam, ki so bile zavarovanci starostnega zavarovanja kmetov, 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, veljavnimi do 31. decembra
1983.
163. člen
V pokojninsko dobo se zavorovancu iz 10. in 11.
člena tega zakona, prevzemniku kmečkega gospodarstva kot zavarovalna doba všteva tudi čas opravljanja kmetijske dejavnosti kot edinega ali glavnega
poklica, vendar največ od 1. januarja 1972.
Natanč nejše pogoje za vštevanje časa iz prejšnjega odstavka določi skupnost.
164. člen
V zavarovalno dobo se všteva tudi čas, ko je bila
oseba v obdobju od 15. maja 1945 do 31. decembra
1959 član kmečke delovne zadruge v SR Sloveniji,
če ji je bilo deio v zadrugi edini ali glavni poklic
165. člen
Lastnost kulturnega delavca v času pred vstopom
v zavarovanje ugotavlja posebna strokovna komisija po predpisih o samostojnih kulturnih delavcih.
166. člen
Uživalcu pravic iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, ki uveljavi pravice v skupnosti po 95.
členu zveznega zakona, prič ne skupnost izplačevati pokojnino oziroma denarno nadomestilo od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zatheve.
Zneski, ki jih je uživalec za ta čas prejel v drugi
skupnosti, se poračunajo.
167. člen
Ponovna odmera pokojnine ali denarnega nadomestila, uveljavljenega od 1. julija 1983, na podlagi
sprememb, ki nastanejo med uživanjem, ne vpliva
na način izplačevanja pokojnine ali denarnega nadomestila.
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168. člen
Skupnost je dolžna opraviti revizijo del oziroma
nalog, na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem v skladu s tretjim odstavkom 72. člena zveznega zakona do 31. decembra 1984.
169. člen
Uprave za družbene prihodke so dolžne zagotoviti podatke o osebah, ki opravljajo dejavnost iz 9.,
10. i n 11. člena tega zakona, do 31. decembra 1983.
170. člen
Temeljna zadružna ali druga organizacija združenega dela je dolžna vložiti prijavo v zavarovanje za
kmeta, ki ima od 1. julija 1983 lastnost združenega
kmeta, v 60 dneh od uveljavitve tega zakona.
171. člen
Z 31. decembrom 1983 preneha Skupnost starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji.
Sredstva, pravice, obveznosti in odgovornosti
Skupnosti starostnega zavarovanja kmetov v SR
Sloveniji preidejo s 1. januarjem 1984 na Skupnost
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v SR
Sloveniji.
172. člen
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati
zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list SRS, št. 19/77 in 30/78).
Določbe navedenega zakona se še uporabljajo
do 31. decembra 1983 v skladu z drugim odstavkom
139. člena tega zakona;
Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati
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. Navedena določba se ne uporablja za pokojninsko in invalidsko zavarovanje združenih kmetov od 1. julija 1983.
173. člen
Z 31. decembrom 1983 preneha veljati zakon o
starostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št.
30/79 in 1/82).
174. člen
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu SR Slovenije, uporablja pa se od 1.
januarja 1984.

priloga poroč evalca

SKUPŠČINA SR SLOVENIJE
IZVRŠNI SVET

OBRAZLOŽITEV

UVOD
Skupščina SR Slovenije je na sejah Zbora združenega dela,
Zbora občin in skupščine Skupnosti socialnega varstva Slovenije ob upoštevanju stališč Družbenopolitičnega zbora dne
11. maja 1983 sprejela osnutek zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, ki je bil predhodno posredovan v
javno razpravo. Tako je predlog zakona pripravljen na podlagi
sprejetega osnutka zakona in danih pripomb in predlogov za
spremembe oziroma dopolnitve v javni razpravi in v razpravah
v pristojnih telesih Skupščine SR Slovenije ter družbenopolitičnih organizacij.
Odmevnost delovnih ljudi v razpravah je bila zelo velika,
dane so bile številne pripombe in predlogi, pogosto tudi
nasprotujoči zaradi različnih interesov. Po podrobnejšem
pregledu vseh pripomb in predlogov so v predlog zakona
vključ eni tisti, ki pomenijo izpopolnitev sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja in sodijo v zakonsko urejanje. Najštevilnejši pa so tisti predlogi, ki sodijo v samoupravno
urejanje in bodo lahko upoštevani pri pripravi samoupravnih
splošnih aktov skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Realizacija samoupravnih odnosov mora tudi na tem
področju dosledneje zaživeti, kar je še posebej zapisano v
sprejetih sklepih Skupščine SR Slovenije, t. j., da je treba
čimveč vprašanj reševati po samoupravni poti s sporazumevanjem in dogovarjanjem.
V predlog zakona pa niso vključ eni tisti predlogi, ki pomenijo širitev pravic in s tem potrebo po dodatnih finanč nih
sredstvih, ker jih zaradi uskladitve obsega pravic z realnimi
materialnimi možnostmi celotnega združenega dela ni bilo
mogoče upoštevati.
V aprilu mesecu 1983 je bilo v SR Sloveniji 244.961 upokojencev, njihova število narašča z letno stopnjo 3,3% in se
razmerje slabša, delež sredstev pokojninskega in invalidskega zavarovanja v družbenem proizvodu v letu 1982 pa je
7,1%. Sredstva skupne porabe v SR Sloveniji v letu 1983
znašajo 97.215,8 mio din, od tega sredstva za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje 38.318,1 mio din ali 40%. Ta sredstva
se v letu 1983 povečujejo za 29%, medtem ko planirani dohodek za 22%, splošna poraba in sredstva za družbene dejavnosti pa za 10,7%. Taka razmerja v delitvi ustvarjenega in razpoložljivega nacionalnega dohodka ne dopuščajo povečevanja
sredstev za katerokoli obliko porabe. Bri tem je treba upoštevati, da se sredstva za mesečna izplač evanja pokojnin zbirajo
sprotno, kar pomeni, da mora aktivna generacija delavcev
ustvarjati ta sredstva v danih pogojih gospodarjenja.
To so razlogi, da pri pripravi predloga zakona niso bili
upoštevani predlogi, ki pomenijo dodatno širitev pravic, zlasti
v smeri skrajševanja delovne dobe.
Ker so bili z osnutkom zakona podrobneje obrazloženi
posamezni instituti sistema pokojninskega in invalidskega
zavarovanja in vse novosti v sprejetem zveznem in predlaganem republiškem zakonu, so v obrazložitvi predloga zakona
zajete le spremembe in dopolnitve v posameznih poglavjih.
Obrazložitev pripomb in predlogov, ki niso vključeni v predlog zakona, bo podana v posebni informaciji.
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.
SPLOŠNE DOLOČBE (č leni 1 do 7)
Urejanje področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja sodi v pristojnost federacije, republik in AP in samoupravne regulative.
V skladu s 163. členom Ustave SFRJ federacija ureja temeljne pravice delovnih ljudi, da zagotovi njihovo socialno
varnost in solidarnost, republike in AP z zakonom urejajo
sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, samoupriloga poroč evalca

pravne interesne skupnosti na tem področju pa vse tisto, kar
zaradi zagotovitve temeljnih pravic delovnih ljudi in zaradi
varovanja širših družbenih interesov ni nujno urejati z zakonom. Popolna in konkretna izgradnja je tako v pristojnosti
samoupravnih interesnih skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Dne 22. aprila 1982 je bil sprejet novi zvezni zakon, ki se
začne uporabljati 1. julija 1983, in z njim določene temeljne
pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja jn pogoji za njihovo pridobitev.
V predlogu zakona niso povzete določ be novega zveznega
zakona, ker je takšno povzemanje odveč zaradi možnosti
neposredne uporabe tega zakona. Ker popoln in zaključen
sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja daje šele
statut skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
je v prehodnih določbah predviden zač etek uporabe novega
republiškega zakona 1. januarja 1984. Do tedaj se bodo neposredno uporabljale določbe novega zveznega zakona in veljavni republiški predpisi ter samoupravni splošni akti skupnosti. Čeprav delo na pripravi novega statuta že teče, ne bi
mogel biti sprejet do konca junija 1983, prav tako pa bi
zač etek uporabe novega republiškega zakona v sredini leta
terjal spremembe oziroma dopolnitve planskih aktov skupnosti za leto 1983.
Splošne določbe so vsebinska osnova celotnega sistema
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Kot odvečno je
odpadlo naštevanje predpisov, ki urejajo področje pokojninskega in invalidskega zavarovanja, posebej pa je že v določbi
1. člena poudarjeno enotno pokojninsko in invalidsko zavarovanje delavcev v združenem delu in drugih delovnih ljudi. Z
novim zakonom se prvič urejata in zagotavljata pokojninsko
in invalidsko zavarovanje vseh kmetov v SR Sloveniji.
Ker je temeljno izhodišče pri pripravi zakona bilo upoštevanje novega položaja delavcev v združenem delu, je posebej
poudarjeno nač elo, ki opredeljuje naravo pokojnine kot pravice iz minulega dela in njihove pravice in dolžnosti, da si
zagotavljajo svojo socialno varnost v primerih starosti, zmanjšanja aH izgube delovne zmožnosti in smrti, tedaj svojim
družinskim članom, v okviru samoupravne interesne skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Nač ela veljajo
tudi za druge delovne ljudi, ki so obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovani po republiškem zakonu, zato so dikcije
uvodnih določb v tem smislu ustrezno dopolnjene.
ZA VAROVANCI (č leni 8 do 18)
Ker zvezni zakon ureja temeljne pravice iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja delavcev v združenem delu, za
osebe, ki opravljajo samostojne dejavnosti in združene kmete,
pa določa le načelo obveznega zavarovanja, je v prvem odstavku 8. člena predloga zakona predvideno, da so poleg
oseo, obvezno zavarovanih po zveznem zakonu, zavarovanci
tudi osebe, ki se zavarujejo po določbah republiškega zakona. Zato je dodan drugi odstavek in v njem predvideno, da
si zavarovanci poleg pravic po zveznem zakonu zagotavljajo
tudi pravice po republiškem zakonu ob pogojih in obsegu,
določenih z republiškim zakonom in samoupravnimi splošnimi akti skupnosti.
Novost je sprejeta varianta k 15. č lenu osnutka zakona, ki je
bila podprta v javni razpravi in je oblikovana v določbi 14.
člena predloga zakona. Osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti, so zavarovane za čas prejemanja takega nadomestila, vendar največ eno leto, plačnik prispevkov
v teh primerih pa je pristojna skupnost za zaposlovanje. Gre
za vse primere, ko je delavcem prenehalo delovno razmerje
brez njihove krivde, ne le zaradi prenehanja organizacije
združenega dela.
Pokojninsko In Invalidsko zavarovanje oseb, ki opravljajo
samostojne dejavnosti, In vrhunskih športnikov (členi 9., 13.
24, 114, 157, 159 in 160)
V SR Sloveniji je bilo zavarovanje oseb, ki opravljajo samo17

stojno dejavnost, obvezno že od 1. januarja 1973, zato so
novosti tiste, ki sledijo izenač itvi položaja, pravic in obveznosti te kategorije delovnih ljudi z delavci v združenem delu. V
predlogu zakona so tako odpadle variante, ki so dopuščale
možnost neenake obravnave, zlasti z izključitvijo te kategorije
oseb v pravici do najnižje pokojnine za polno pokojninsko
dobo in v pravici do varstvenega dodatka. Predvidena je
celovita vključitev v sistem pokojninskega in invalidskega
zavarovanja vseh oseb, ki opravljajo samostojne gospodarske
ali poklicne dejavnosti kot edini aH glavni poklic ne glede na
članstvo v poklicni strokovni organizaciji.
Pogoj je opravljanje takšne dejavnosti in prijava v zavarovanje pri skupnosti.
Pomembna novost glede na predloge, dane v javni razpravi,
je možnost kombiniranega zavarovanja in zato črtanje v 10.
členu osnutka zakona besedila: »in niso zavarovani na kakšni
drugi podlagi« ter tako oblikovana nova določba 9. člena
predloga zakona.
Rok za »dokup let« je v prehodnih določ bah omejen na tri
leta.
Predvideno obvezno zavarovanje vrhunskih športnikov je le
dopolnjeno. Pogoj za zavarovanje je tudi njihovo članstvo v
telesnokulturni organizaciji v SR Sloveniji, zavarovanje pa se
ureja v skladu s samoupravnim splošnim aktom Telesnokulturne skupnosti SR Slovenije, kjer so določeni podrobnejši
kriteriji, zlasti glede ugotavljanja in trajanja lastnosti vrhunskega športnika.
Pokojninsko In invalidsko zavarovanje kmetov v SR Sloveniji
(členi 10, 11, 12, 22, 24, 32, 33, 61, 83, 93, 100, 111, 115, 116,
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 157, 160, 162, 163)
Dopolnitve na tem področju sledijo pripombam in predlogom, danim v razpravah, sprejetim stališčem Skupščine SR
Slovenije ter sklepom in ugotovitvam RK SZDL in Republiškega sveta Zveze sindikatov Slovenije.
Številne pripombe, ki so predvsem izvedbenega značaja,
bodo lahko upoštevane pri pripravi samoupravnih splošnih
aktov skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V
zvezi s tem pa je pomembna novost določba 12. člena predloga zakona ter s tem dano pooblastilo skupnosti, da določi
nač in ugotavljanja lastnosti zavarovanca, nač in prijavljanja v
zavarovanje, način plačevanja prispevkov ter zavezance za
prispevek. Tako je skupnosti dano poblastilo, da določi podrobnejša merila in kriterije za izvedbo zavarovanja. V predlogu zakona je določ eno obvezno zavarovanje kmetov in
članov njihovih gospodarstev, če opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini oziroma glavni poklic. Predlagani sistem izhaja
iz dejanskih razmer na področju kmetijstva in v podrobnostih
sledi dosedanji praksi, ki jo imamo z zavarovanjem oseb, ki
opravljajo samostojne dejavnosti. Od leta 1973, ko je bilo
uvedeno obvezno zavarovanje oseb, ki opravljajo samostojne
dejavnosti, je v zakonu določeno le obvezno zavarovanje, vse
podrobnosti pa z zakonskim poblastilom prepuščene skupnosti. Tako je zagotovljeno neposredno dogovarjanje in sporazumevanje o najpomembnejših življenjskih vprašanjih v skupnosti, t. j. o realizaciji pravic in postopkih za njihovo uveljavljanje.
Upoštevani so bili predlogi, naj se prevzemniku kmetije, ki
je zavarovan na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti kot
edinega ali glavnega poklica, šteje v pokojninsko dobo obdobje od uvedbe starostnega zavarovanja kmetov, čeprav ni
bil zavarovanec starostnega zavarovanja kmetov. Gre za
osebe, ki so delale na kmetijah, vendar zaradi nač el, na
katerih temelji obvezno starostno zavarovanje kmetov-zavarovanec je bil lahko le lastnik, solastnik, zakupnik ali uživalec
kmetijskega zamljišča, niso bili zavarovanci starostnega zavarovanja kmetov. Tako se šteje v pokojninsko dobo vsem
osebam, ki so bile zavarovanci starostnega zavarovanja kmetov, obdobje prebito v tem zavarovanju, za katero so bili
plačani prispevki ali so bili ti prispevki zmanjšani ali oproščeni v skladu s predpisi in prevzemniku kmetije, čeprav ni bil
zavarovanec starostnega zavarovanja kmetov in zanj niso bili
plač ani prispevki, vendar največ od 1. januarja 1972, to je od
uvedbe starostnega zavarovanja kmetov v SR Sloveniji, pod
pogoji, na način in v rokih, ki jih določi skupnost. Za vse
ostale pa je omogočen dokup let v roku pet let po uveljavitvi
zakona. Ž izjemo glede prevzemnika kmetije naj bi sledili
usmeritvi, da bi zemlja prehajala čim hitreje v mlajše roke
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zaradi produktivnejše obdelave in pridelave tržnih presežkov
ter stimulacije ostajanja mladih na kmetijah.
Zahteve, naj bi se vsem kmetom štelo v pokojninsko dobo
obdobje od uvedbe starostnega zavarovanja kmetov oziroma
od uvedbe zdravstvenega zavarovanja, torej od leta 1960 na
podlagi minulega dela, brez plač ila prispevkov, niso sprejemljive. To iz razloga, ker gre za širitev pravic, ki ni skladna z
našimi ekonomskimi možnostmi, in ker so vsa obdobja za vse
kategorije oseb, ki so zavarovanci pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pokrita s plačili prispevkov.
Načelo minulega dela opredeljuje značaj pokojnine kot pravice iz minulega dela in ni podlaga za tovrstno širjenje pravic.
V tej zvezi je potrebno opozoriti tudi na pripombe, dane v
razpravah, da je kmetom že doslej bila dana možnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja pod pogoji, določenimi
v zakonu - prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovanje kmetov kooperantov. Potrebno je upoštevati pripombe
tistih kmetov kooperantov, ki so sledili družbeni usmeritvi
večjega ustvarjanja dohodka na kmetijah z združevanjem dela
in sredstev ter so se na tej podlagi že pokojninsko in invalidsko zavarovali in odkupili leta za izpolinitev pogojev za pridobitev pravice do pokojnine. Tudi doslej je pri prostovoljnem
zavarovanju kmetov kooperantov bil mogoč le dokup let za
čas opravljanja kmetijske dejavnosti pred vstopom v zavarovanje.
Upoštevani so bili predlogi, naj se zagotovi možnost kombiniranega zavarovanja. Možnost je dana s črtanjem besedila v
10. in 11. členu: »in niso zavarovani na kakšni drugi podlagi«.
Glede pripomb o nsposobnosti za plač evanje prispevkov,
zlasti če jih je več na kmetiji, je predvidena obremenitev v
primerih zavarovanja od najnižje zavarovalne osnove v višini
dosedanje obremenitve v starostnem zavarovanju kmetov.
Zavarovalne osnove bo določila skupnost, najnižja pa je predvidena v predlogu zakona v višini polovice zneska najnižje
pokojninske osnove. Sicer je rešitve v bodoče iskati v večji
proizvodnji in večjem ustvarjanju dohodka na kmetijah in s
tem možnostjo zagotavljanja socialne varnosti na podlagi
dela in rezultatov dela, v primerih ko to ni možno, pa z
realizacijo zakona o preživninskem varstvu kmetov.
Predvideni vir - prispevek iz dohodka pri prenosu kmetijskega zemljišča s kmeta na družbenopravno ali fizično osebo
v primeru spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča je
odpade/, ker ne sodi v urejanje zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju.
Določ ba o prispevku, ki naj bi ga plač evali vsi lastniki
kmetijskih zemljišč , ki jim opravljanje kmtijske dejavnosti ni
edini ali glavni poklic, je preoblikovana skladno s pripombami
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, da so
zavezanci za prispevek lahko le člani samoupravne interesne
skupnosti kot udeleženci samoupravnega sporazumevanja. S
samoupravnim sporazumon o temeljih plana skupnosti se
določa višina prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Tako je v določbi 111. člena predloga zakona predvideno, da sredstva za uresničevanje pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja zagotavljajo delavci v združenem
delu in drugi delovni ljudje, ki so zavezanci za davek od
kmetijstva, razen zavarovanci iz 10. in 11. člena, s prispevkom
iz dohodka od kmetijstva.
Tako so zajeti le udeleženci samoupravnega sporazumevanja v skupnosti, ponovno pa bo preverjena višina kompenzacijskega davka, ki ga plačujejo tisti, ki posedujejo kmečko
zemljo, pa jim to ni edini vir preživljanja.
Novost je izenač itev kmetov borcev NOV p rd 9. septembrom
1943 oziroma do 13. oktobra 1943, ki so že uveljavili pravico
do kmečke starostne pokojnine po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov z individualnimi kmeti, in tistimi združenimi,
ki se bodo zavarovali od osnove, ki je nižja od zneska najnižje
pokojnine za polno pokojninsko dobo po novem republiškem
zakonu, v višini zneska zajamčene borčevske pokojnine.
Vsem je zagotovljena pravica do najnižje pokojnine za polno
pokojninsko dobo ne glede na socialno ogroženost in stopnjo
socialne ogroženosti. Novost pa je oblikovana v tretjem odstavku 148. člena, v prehodnih določ bah predloga zakona.
Ker je bil za pridobitev pravice do varstvenega dodatka po
zakonu o starostnem zavarovanju kmetov pomemben le status kmeta borca NOV pred 9. septembrom 1943 oziroma do
13. oktobra 1943 brez opredelitve obdobja, prebitega v NOV,
in so v te namene bi i a izdana tudi taka potrdila, je predvideno,
priloga poroč evalca

da se ta priznajo tudi po novem republiškem zakonu, tako da
se borcu NOV ^ pokojninsko dobo šteje kot posebna doba v
dvojnem trajanju čas od 8. septembra 1943 oziroma 13. oktobra 1943 do 15. maja 1945, če v postopku za priznanje posebne dobe po izjavah prič v roku, predvidenem v drugem
odstavku 184. člena temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju iz leta 1965, ne dokaže drugače - 154. č len predloga
zakona.
PRIDOBITEV IN ODMERA PRAVIC
Odmera starostne pokojnine (členi 19 do 21)
V 21. členu predloga zakona je predvidena osnova za izračun pokojninske osnove, ki je hkrati osnova za obračunavanje
in plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje t. im. detaširanih delavcev. Črtana je predlagana varianta, ki je bila predvidena v 22. členu osnutka zakona, tako
je osnova osebni dohodek v dinarskem znesku v skladu z
osnovami in merili iz samoupravnih splošnih aktov organizacij združenega dela, samoupravnim sporazumom in družbenim dogovorom. Črtanje variante je posledica večinskih
mnenj, izreč enih v javni razpravi. Zato morajo organizacije
združenega dela, ki imajo svoje delavce na delu v tujini, pa so
ostali zavarovanci skupnosti, do začetka uporabe novega
republiškega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, t. j. do 1. januarja 1984, skleniti samoupravni sporazum
ter določiti enotna merila in kriterije za oblikovanje osebnega
dohodka, ki bo osnova za izrač un pokojninske osnove in za
plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
in do takrat tudi z njim uskladiti svoje samoupravne splošne
akte.
Najnižja In najvišja pokojnina (22. in 23. člen)
Ker je določ itev najnižje pokojnine v osnutku zakona predstavljala le izpeljavo načela o zajamčeni pokojnini za vse
upokojence, kar pomeni, da je to en institut v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja, so zaradi večje jasnosti
in lažjega razumevanja tako preoblikovane določ be o zajamčeni in najnižji pokojnini. Tako se najnižja pokojnina odmeri
od najnižje pokojninske osnove, ki jo vsako leto določ i skupnost, z zakonom pa je določ ena najnižja pokojninska osnova,
ki ne more biti nižja od 65% povprečnega nominalnega osebnega dohodka vseh delavcev, zaposlenih vSR Sloveniji, doseženega v preteklem letu. To pomeni, da je vsakemu zavarovancu, ne glede na to kakšna je pokojninska osnova, izrač unana na podlagi njegovih doseženih osebnih dohodkov aH
zavarovalnih osnov, zagotovljena odmera od najnižje pokojninske osnove. Najnižja pokojnina za polno pokojninsko
dobo, torej 40 let za moškega in 35 let za žensko oziroma 35
let za moškega borca NOV in 30 let za. žensko borko NOV, je
tako pojmovno enaka v osnutku zakona predvideni zajamčeni
pokojnini, zato je v tekstu celotnega predloga zakona izraz
»zajamčena pokojnina" nadomeščen z izrazom »najnižja pokojnina za polno pokojninsko dobo«.
Določba o limitiranju navišjih pokojnin je oblikovana v
skladu z mnenji in predlogi, izraženimi v javni razpravi in
posebej zapisanimi v stališčih Skupščine SR Slovenije. V 23.
členu je določ eno, da skupnost vsako leto določi znesek
najvišje pokojninske osnove, vendar najvišja pokojninska
osnova ne more presegati 3,5-kratnega povpreč nega nominalnega osebnega dohodka vseh delavcev, zaposlenih v SR
Sloveniji, v preteklem letu. Tako torej najvišja pokojnina v SR
Sloveniji ne more presegati 85% zneska od 3,5-kratnega
povprečnega osebnega dohodka vseh delavcev, zaposlenih v
SR Sloveniji, v preteklem letu.
Predčasna pokojnina (člen 24)
Predlog za ponovno uvedbo predčasne pokojnine je bil v
javni razpravi v celoti podprt, deljena pa so ostala mnenja
glede odstotnega zmanjšanja pokojnine za vsako leto predčasnega odhoda v pokoj glede na starost. Zvezni zakon namreč
določa enotne pogoje, kdaj jo je mogoče uveljaviti, odločitev,
ali se takšna možnost vpelje, pa prepušča republikam in AP
Zvezni zakon tudi določa, da zmanjševanje pokojnine zaradi
predčasnega odhoda v pokoj preneha po preteku let predčasne pokojnine, to uživa v zmanjšanem obsegu največ pet let,
potem pa se mu izplač uje pokojnina glede na dopolnjeno
pokojninsko delo.
Kljub deljenim mnenjem pa se je večina delovnih ljudi v
razpravah zavzemala, naj procent zmanjšanja za vsako leto
priloga poroč evalca

predčasnega odhoda v pokoj določi skupnost, naj bo čimbolj
enoten v SFRJ, pri določ anju pa naj se upoštevajo družbenoekonomske razmere in restriktiven in diferenciaran pristop
glede na dopolnjeno starost in pokojninsko dobo. Takšno
stališče je tudi zapisano v sklepih Skupščine SR Slovenije.
Razlogi, naj bi procent zmanjševanja določala skupnost, so
ekonomske narave, ker o višini sredstev za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje odločajo delovni ljudje v skupnosti s
samoupravnim sporazumom o temeljih plana, v skladu z materialnimi možnostmi združenega dela in družbe kot celote.
Tako so lahko ustrezneje in času ter gospodarskim razmeram
bolj prilagojeno zaobsežne vse morebitne spremembe tako
materialnih možnosti kot števila upokojencev. Vendar je v teh
primerih potrebno upoštevati nač elo pridobljenih pravic, kar
pomeni, da se določeni odstotek zmanjševanja v posameznih
primerih v času uživanja predčasne pokojnine ne more spreminjati.
Glede na navedeno je oblikovana določba 24. člena predloga zakona. Odstotek zmanjšanja določi skupnost v samoupravnem splošnem aktu, tako da dobi pri enaki starosti višjo
pokojnino zavarovanec z daljšo pokojninsko dobo. To pomeni na primer:
Vsako leto predčasnega odhoda 1,5%
Manjkajoče leto 0,50%
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Pravice do predčasne pokojnine ne morejo uveljaviti osebe,
ki opravljajo samostojne dejavnosti, združeni in individualni
kmetje. Razlog za izključitev je v specifičnosti odnosov pri
delovnih ljudeh, ki delajo s sredstvi v zasebni lasti, ter naravo
družbenoekonomskih odnosov delavcev v združenem delu, ki
delajo s sredstvi, ki so družbena lastnina. Tudi praviloma
nizke pokojnine, izračunane na podlagi zavarovalnih osnov,
in s tem vprašljiva socialna varnost na tej podlagi narekujejo
takšno rešitev.
Predvideno povečanje pokojnine za vsako nadaljnje leto
dela po izpolnitvi polnih pogojev za pokojnino, razen za borce
NOV, ni bilo podprto v razpravah. Zato je črtana določba
prvega odstavka 27. člena osnutka zakona, drugi odstavek, ki
se nanaša le na borce NOV; pa je ustrezno dopolnjen in
prenesen v poglavje o pravicah borcev NOV.
Usklajevanje pokojnin
(člen 26 do 29)
26. člen predloga zakona je le dopolnjen, tako da je usklajen z določbo 30. člena zveznega zakona, ki določa na tem
področju tudi sklenitev družbenega dogovora. Višina, način
in roki usklajevanja bodo tako določeni v samoupravnem
splošnem aktu skupnosti v skladu z družbenim dogovorom, ki
ga sklenejo Izvršni svet, Zveza sindikatov Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije in Skupnost pokojninskega in invalidsKega zavarovanja v SR Sloveniji. Predvideno je, da povprečno povečanje pokojnin v posameznem koledarskem letu,
potem ko bo izpeljan sistem tekočega usklajevanja - prehod
je določen do konca leta 1986, doseže največ 90% porasta
nominalnih osebnih dohodkov vseh delavcev, zaposlenih v
SR Sloveniji, v tekoč em letu. Takšno usklajevanje bo skupnost zagotovila torej do 31. decembra 1986 v skladu z družbenim dogovorom in materialnimi možnostmi združenega dela,
tako da bo usklajevala pokojnine med letom glede na porast
nominalnih osebnih dohodkov delavcev, zaposlenih v SR
Sloveniji. Pripombe in predlogi o spremembi nač ina usklajevanja pokojnin, torej linearnega ali degresivnega načina poveč anja pokojnin, pa bodo lahko upoštevani pri pripravi samoupravnih splošnih aktov, ker vprašanja sodijo v urejanje
samoupravne regulative.
V dopustnih okvirih, ki jih določa zvezni zakon za realizacijo
načela minulega dela, je v osnutku zakona predvidena tudi
možnost usklajevanja pokojnin po rasti družbene produktivnosti dela kot odraz večje odvisnosti pokojnine od minulega
dela pod pogoji in na nač in, opredeljenimi v posebnem družbenem dogovoru. V osebnih dohodkih ni vedno v celoti zaob19

sežena rast družbene produktivnosti dela, neenakomerna
ekonomska gibanja in v zvezi s tem določeno zaostajanje
osebnih dohodkov za rastjo družbenega proizvoda pa bi
lahko porušilo ali nedopustno poseglo v razmerje med povprečnim osebnim dohodkom in povprečno pokojnino. V takšnih primerih nadpovprečnega padca socialne varnosti upokojencev bi to preprečili z omenjenim usklajevanjem, ki temelji
na prispevku iz minulega dela, vloženega v širitev materialne
osnove družbenega dela. V razpravah je bila podprta rešitev,
da se pokojnina kot oblika udeležbe v delitvi sprotnega družbenega dohodka lahko usklajuje tudi z rastjo družbene produktivnosti dela, ki je tudi rezultat minulega dela delavcev, ki
so že uveljavili pravico do pokojnine.
PRAVICE NA PODLAGI INVALIDNOSTI
(č leni 33 do 54)
Ureditev pravic zavarovancev na podlagi preostale delovne
zmožnosti sledi predlogom in pripombam, danih v javni razpravi, ter stališčem Skupščine SR Slovenije. Nadalje so ohranjeni vzajemnost in solidarnost zagotavljanja sredstev za denarna nadomestila pravic, pridobljenih na podlagi preostale
delovne zmožnosti, ter postopek ugotavljanja invalidnosti oziroma uveljavljanja pravic v skupnosti. Bolj zavezujoče kot
doslej v cilju boljše prevencije invalidnosti ter večje skrbi in
odgovornosti za varstvo delovnih invalidov pa sta opredeljeni
dolžnost in odgovornost organizacij združenega dela za uresničevanje pravic na podlagi preostale delovne zmožnosti.
Zaradi popolnejše opredelitve pojma invalidnosti ter lažje in
jasnejše uporabe v praksi je v prvem odstavku 36. člena
predloga zakona definiran pojem svojega dela, v 35. členu pa
predvideno razvrščanje invalidov v tri kategorije invalidnosti.
V predlaganih določbah je v definiciji svojega dela in razvrščanju invalidov v kategorije invalidnosti upoštevana nova
definicija invalidnosti zveznega zakona, po kateri se ta ne
ocenjuje le za dela oziroma naloge, ki jih je delavec opravljal
neposredno pred nastankom invalidnosti, temveč za vsa tista
dela oziroma naloge v TOZD, ki ustrezajo njegovi strokovni
izobrazbi oziroma z delom pridobljeni delovni zmožnosti.
Z ohranitvijo kategorij invalidnosti v sistemu pokojninskega
in invalidskega zavarovanja so v 38. in 39. členu predloga
zakona tudi jasneje opredeljene pravice delovnih invalidov s
preostalo delovno zmožnostjo.
Pomembne spremembe glede na rešitev v osnutku zakona
so predvidene v določbah zakona o uveljavljanju in uresničevanju pravic. Vsi zavarovanci s preostalo delovno zmožnostjo
bodo tako kot doslej tudi v bodoče pravice v celoti uveljavljali
v postopku pri skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Takšna rešitev sledi večinskemu mnenju iz razprav,
da z materialnega, kadrovskega in strokovnega vidika ni smotrno teh nalog prenašati na združeno delo. S tem odpadejo
tudi številni pomisleki in bojazen o neenakem obravnavanju
vseh zavarovancev in odvisnosti njihovega položaja in pravic
od dejstva, ali so zaposleni v večji ali manjši organizaciji
združenega dela, z boljšo aH slabšo kadrovsko zasedbo zaposlenih delavcev, ki bi bili nosilci odločanja o pravicah zavarovancev itd.
Upoštevano je stališče Skupščine SR Slovenije, da je rešitve
predloga zakona potrebno oblikovati v smislu variante k 55.
členu osnutka zakona. Zato je v 51. členu predloga zakona
predvideno, da sredstva, potrebna za nadomestila osebnega
dohodka za čas prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije, zaradi dela s skrajšanim delovnim časom, manjšega osebnega
dohodka zaradi dela na drugih ustreznih delih oziroma nalogah, ter sredstva za izvajanje prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije zagotavlja skupnost iz sredstev, ki jih združujejo organizacije združenega dela. S tem je v skladu s 63. členom
Ustave SR Slovenije tudi nadalje zagotovljena solidarnost
vseh delavcev in delovnih ljudi za riziko invalidnosti v primeru
preostale delovne zmožnosti.
Le sredstva za zagotovitev nadomestil osebnega dohodka
za čas čakanja na prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo in
za čas čakanja na razporeditev k drugim ustreznim delom
zagotavljajo organizacije združenega dela same. Cilj takšne
ureditve je zavezati organizacije združenega dela za čim hitrejšo in uspešnejšo zagotovitev prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije delovnih invalidov ter njihovo razporeditev na
ustrezna dela oziroma naloge, to pomeni uspešnejše zaposlo20

vanje delovnih invalidov ter odpravljanje dosedanjega, često
neustreznega in pasivnega odnosa organizacij združenega
dela do razreševanja teh vprašanj.
Intenciji zveznega zakonodajalca za boljšo prevencijo invalidnosti in večjo odgovornost organizacij združenega dela za
preprečevanje nastajanja invalidnosti pa siedimo s posebno
zadolžitvijo skupnosti, predvideno v 54. členu predloga zakona. Skupnost je dolžna spremljati invalidizacijo in v primerih nadpovprečne invalidizacije predlagati ukrepe za zniževanje in odpravo vzrokov. Tako ima možnost določati tudi diferencirane prispevne stopnje, odvisno od števila delovnih invalidov v posameznih dejavnostih in od uspešnosti izvajanja
preventivnih ukrepov.
Ker je predviden začetek uporabe zakona 1. januarja 1984,
je organizacijam združenega dela dano dovolj časa za ureditev pogojev in načina uresničevanja razporejanja, zagotovitve
prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije, nač ina izplač evanja
denarnih nadomestil ter vseh ostalih vprašanj v skladu z 51.
členom predloga zakona.
PRA VICE ZA VAROVANCEV, PRI KA TERIH JE
PODANA NEPOSREDNA NEVARNOST ZA
NASTANEK INVALIDNOSTI ALI
SPREMENJENA DELOVNA ZMOŽNOST (č leni
55 do 58)
Spremenjena delovna zmožnost in neposredna nevarnost
za invalidnost sta po zveznem zakonu pomembna ukrepa na
področju prevencije invalidnosti. Ker niti v prvem niti v drugem primeru pri zavarovancu še ne obstaja invalidnost, je
prizadetim delavcem v skladu z zveznim zakonom kot temeljna pravica na tej podlagi zagotovljena le pravica do
razporeditve na druga ustrezna dela oziroma naloge. Glede
na predloge v razpravah in stališče Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije pa je v novem drugem odstavku 57. člena predloga zakona delavcem, pri katerih je
podana neposredna nevarnost za invalidnost, poleg pravice
do razporeditve zagotovljena tudi pravica do prekvalifikacije
oziroma dokvalifikacije, če je ta potrebna za razporeditev na
druga ustrezna dela oziroma naloge.
Pravico do razporeditve, prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije ter morebitna denarna nadomestila v takšnih primerih,
če se bodo delavci tako opredelili in določili v svojih samoupravnih splošnih aktih, zavarovanci uveljavljajo in uresničujejo v organizacijah združenega dela. Pogoje in nač in uveljavljanja in uresničevanja teh pravic so dolžni urediti v svojih
samoupravnih splošnih aktih in jih uskladiti s tem zakonom
do konca leta 1983.
POGOJI ZA PRIDOBITEV IN ODMERO
DRUŽINSKE POKOJNINE
(č leni 62 do 68)
Mnenja in stališča, dana v razpravah, do predlagane izenačitve 50 let starosti vdove in vdovca ter staršev kot pogoja za
pridobitev pravice do družinske pokojnine so bila deljena.
Rešitev, predvidena v 62., 63., in 67. členu predloga zakona,
pomeni spremenjeni predlog glede na osnutek zakona in
predstavlja približevanje let starosti vdove in vdovca ter staršev kot pogoja za pridobitev pravice do družinske pokojnine.
Z določitvijo 50 let starosti za vdovo in 55 let za vdovca in s
tem nadaljnjim ohranjanjem petletne razlike med spoloma
sledimo splošnim temeljnim pogojem sistema pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, ki določa 5 let daljšo pokojninsko dobo oziroma 5 let višjo starost moških za pridobitev
pravice do starostne pokojnine.
Predlagana ureditev izhaja iz načela, da si vsakdo zagotavlja svojo socialno varnost na podlagi svojega dela.
Nelogična in neupravičena je sedanja razlika 15 let med
spoloma za pridobitev pravice do družinske pokojnine, ki jo v
razmerah visoke zaposlenosti žensk v SR Sloveniji ni mogoče
z ničemer utemeljevati.
Glede na nač elo, da si vsakdo zagotavlja svojo ekonomsko
in socialno varnost na podlagi svojega dela, ob dejstvu, da se
doba uživanja pokojnine podaljšuje, število aktivnih zavarovancev na število upokojencev pa pada, ni sprejemljivo, da
vdove relativno mlade in sposobne za delo puščajo zaposlitev
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in se upokojujejo. V celoti pa je upoštevana zahteva, da je
nezaposlenim vdovam zaradi zagotovitve njihove socialne
varnosti glede na zaostrene pogoje za pridobitev pravice,
potrebno tudi v bodoče zagotoviti pravico do družinske pokojnine pod pogoji sedaj veljavne ureditve. V 145. členu
predloga zakona je namreč predvideno, da ima vdova, ki ob
smrti moža nima lastnosti zavarovanke, pravico do družinske
pokojnine pod pogoji, določenimi v veljavnih predpisih in
samoupravnih splošnih aktih skupnosti. Po sedaj veljavnih
pogojih pa je v bodoče zagotovljena družinska pokojnina
vdovi, čeprav je zaposlena, če je že nastopila čakalno dobo,
kar pomeni, da je do začetka uporabe tega zakona dopolnila
40 let, ni pa dopolnila 45 let starosti.

opredeljeno, da med služenjem ali doslužitvijo vojaškega roka
pravica do družinske pokojnine miruje in se pokojnina v tem
času ne izplač uje. Določba je črtana v skladu s pripombo
Zakonodajno-pravne komisije Skupščine SR Slovenije, da
takšna rešitev ni v skladu s 85. členom zveznega zakona, v
katerem so taksativno našteti primeri možnosti omejitve uživanja pravic.
Tako je ureditev tudi v bodoče prepuščena samoupravni
regulativi zaradi možnosti iskanja enotnih rešitev v vseh republikah in AP na območju SFRJ, ki so sedaj različne. Skupnost
je tudi doslej urejala to vprašanje tako, da se družinska
pokojnina med služenjem vojaškega roka ni izplačevala.

UŽIVANJE IN IZGUBA PRAVIC (č leni 69 do 91)
Pri spreminjanju in dopolnjevanju določ b tega poglavja so
bile upoštevane redakcijske pripombe Zakonodajno-pravne
komisije Skupšč ine SR Slovenije in opravljene spremembe v
prerazporeditvi posameznih čienov glede na njihovo vsebinsko povezanost. Vsebinsko dopolnjene oziroma drugačne
rešitve so predvidene v 75., 76., 77., 78., 83. in 86. členu
predloga zakona.
* V osnutku zakona je bilo urejeno vprašanje odstotnega
povečevanja že uveljavljene pokojnine oziroma nove odmere
pokojnine za uživalce starostne pokojnine s polno ali krajšo
pokojninsko dobo od polne v primeru ponovne zaposlitve. To
vprašanje pa ni bilo rešeno za uživalce predčasne pokojnine.
Določba 75. člena je zato dopolnjena z novim tretjim odstavkom, tako da se uživalcu predčasne pokojnine čas ponovnega
zavarovanja ne šteje za odstotno povečanje že uveljavljene
predčasne pokojnine in za novo odmero predčasne pokojnine. To pomeni, da prvič odmerjeno predčasno pokojnino
uživalec uživa tudi v primeru, če po določeni dobi ponovne
zaposlitve še ne izpolni pogojev za starostno pokojnino.
V prvem odstavku 76. člena predloga zakona je določeno,
da se nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja na
prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo in nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja na razporeditev na drugo
ustrezno delo izplačujeta od dneva pridobitve ustrezne pravice in ne od dneva dokonč nosti sklepa o pridobitvi pravice,
kot je bilo predvideno v osnutku zakona. Predlagana ureditev
izplač evanja navedenih nadomestil je v skladu z namenom
zagotoviti denarno nadomestilo od zač etka čakanja na prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo aH razporeditev na drugo
ustrezno delo, ne pa šele od dneva dokončnosti posamičnega
akta skupnosti.
Dopolnjena je določba 77. člena predloga zakona. Denarna
nadomestila v zvezi s pravico do prekvalifikacije oziroma
dokvalifikacije ter pravico do ustrezne zaposlitve se izplač ujejo ne le od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi
zahteve, temveč tudi za šest mesecev nazaj, vendar največ od
dneva pridobitve pravice. Z dopolnitvijo je predlagan isti način izplačevanja navedenih denarnih nadomestil kot za izplačevanje pokojnin.
V drugem odstavku 82. člena osnutka zakona je bilo določeno, da se ob spremembi invalidnosti ali telesne okvare
pravica, pridobljena na tej podlagi, spremeni ali izgubi od
prvega dne naslednjega meseca po nastali spremembi. Pridobljena pravica pa ne more prenehati ali se spremeniti vse
dotlej, dokler ni o njej odločeno. V skladu s pravnim načelom'
varstva pridobljenih pravic je zato v drugem odstavku 78.
člena predloga zakona določeno, da v primeru spremembi
invalidnosti ali telesne okvare, zaradi katerih določena pravica preneha ali se spremeni, ta pravica preneha ali se spremeni s prvim dnem naslednjega meseca po vročitvi dokonč nega posamičnega akta skupnosti.
Upoštevani so predlogi izumiteljev in avtorjev tehničnih
izboljšav ter dopolnjena določba 83. člena tega zakona. Uživalcu pokojnine, ki prične ali nadaljuje z dejavnostjo izumitelja ali avtorja tehničnih izboljšav, se na njegovo željo pokojnina izplač uje, čas opravljanja takšne dejavnosti med uživanjem pokojnine pa se ne upošteva za odstotno povečanje že
uveljavljene pokojnine oziroma za novo odmero pokojnine. S
tem so glede na specifičnost opravljanja svoje dejavnosti
izumitelji in avtorji tehničnih izboljšav izenačeni z umetniki in
drugimi samostojnimi kulturnimi deiavci ter kmeti.
Črtana je določba 91. člena osnutka zakona, v kateri je bilo

POKOJNINSKA DOBA (č leni 103 do 110)
V poglavje o prehodnih in konč nih določbah so prenesene
vse tiste določ be o pokojninski dobi, ki so po svoji naravi
prehodne določ be. Takšne pa so vse določbe o vštevanju
obdobij opravljanja samostojnih dejavnosti v zavarovalno
dobo pred vključ itvijo v zavarovanje po tem zakonu in določ be o »dokupu let«. Te so v predlogu zakona zajete v
določ bah 157. do 164. člena.
Nova je določba 158. člena predloga zakona, ki omogoča,
da se zavarovancem v zavarovalno dobo všteva tudi čas
opravljanja del pri sečnji, obdelavi in spravilu lesa od 15. maja
1945 do 31. decembra 1972. Čas opravljanja navedenega dela
se bo štel v zavarovalno dobo pod pogojem, da je bilo z
gozdno organizacijo sklenjeno delovno razmerje in če bodo
plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
pod pogoji in v obsegu, ki ga bo določila skupnost. S predlagano ureditvijo bi rešili problem gozdnih delavcev, ki so zlasti
v letih 1950 do 1967 na podlagi pogodb o delu s svojimi konji
prevažali drva do cest. Pristajanje na pretežno pogodbeno
delo je privedlo do tega, da danes ti delavci, starejši in
izčrpani, nimajo pogojev za pokojnino aH imajo zelo Kratko
pokojninsko dobo. Daljša obdobja dela, ki bi po sedanji in
takratni ureditvi izpolnjevala vse pogoje delovnega razmerja,
jim niso priznana v pokojninsko dobo. Z možnostjo naknadnega plačila prispevkov skupnosti bo tem delavcem ta doba
šteta v zavarovalno dobo in s tem zagotovljena ustreznejša
socialna varnost.
Zavarovanci bodo zavarovalno dobo iz tega naslova kot tudi
v primeru »dokupa let« po 157. in 159. č lenu predloga zakona
lahko uveljavili v treh letih od pričetka uporabe zakona.
Le za kmete zavarovance iz 10. in 11. č lena predloga zakona
je ot> upoštevanju njihove ekonomske zmožnosti predvideno
daljše, petletno obdobje.
Precejšnje število razprav se je opredelilo za črtanje 119.
člena osnutka zakona, ki določa možnost vštevanja dobe, ki
se šteje s povečanjem, v pokojninsko dobo v dejanskem
trajanju. Utemeljitev za takšno stališče je bila največkrat naraščajoča brezposelnost, ponekod pa ocene, da gre za primere,
ko je bila beneficirana delovna doba neupravičeno določena.
Kljub takšni opredelitvi v javni razpravi predlagatelj ocenjuje,
da v dosedanji razpravi niso bili dovolj široko prisotni vsi
vidiki določbe. Zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem, je
družbeni nač in zmanjševanja zdravju škodljivih in življenju
nevarnih posledic, ki so povezane z opravljanjem določ enih
del oziroma nalog. Povečano štetje delovne dobe ob pogoju,
da je možnost nastanka škodljivih posledic ugotovljiva, zato
ni noben privilegij delavcev, ki takšna dela opravljajo. Praviloma se delavci z beneficirano delovno dobo redno upokojijo,
so pa tudi primeri, ko škodljive posledice rednih pogojev niso
nastale, delavci pa želijo delati do izpolnitve rednih pogojev
za upokojitev. Dovoljuje le, da z delom nadaljujejo, če imajo
potrebno splošno zdravstveno sposobnost, s tem da se jim za
čas nadaljevanja dela delovna doba šteje v dejanskem trajanju.
Če tak delavec nadaljuje z delom, bo še nadalje prispeval v
sredstva pokojninskega zavarovanja brez novih pravic iz tega
zavarovanja. Zato bi bilo č rtanje te določbe v odnosu dc
delavcev, ki opravljajo najtežja in zdravju ter življenju najbolj
nevarna dela oziroma naloge, krivično, za sredstva pokojninskega zavarovanja pa nesmotrno. Ob tem je potrebno ponovno poudariti potrebo po pospešitvi začetega postopka
revizije vseh del oziroma nalog, na katerih se zavarovalna
doba šteje s povečanjem. V tem cilju je predlagana tudi nova
določba 168. člena predloga zakona, v kateri se predvideva,
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da je skupnost dolžna opraviti revizijo vseh del oziroma nalog
do konca leta 1984. Ohranitev predlaganega določila 105.
člena predloga zakona pa bo omogočala dodatno kontrolo
nad stanjem na teh področjih dela.
Glede možnosti vštevanja v pokojninsko dobo zavarovalne
dobe s povečanjem v dejanskem trajanju so strokovna stališča enotna, da sodi v urejanje tega zakona. Interes, da bi
delavci, ki to želijo,-delali polno delovno dobo, zlasti ča gre za
delovno sposobne ljudi, da gre za dela oziroma naloge, kjer je
pomanjkanje kadrov in s tem ne rešujemo vprašanja nezaposlenosti, je bilo torej vodilo za predlagano ureditev. V SR
Sloveniji dela 39.000 oseb, ki se jim zavarovalna doba šteje s
povečanjem, in to približno 11.000 na najtežjih delih oziroma
nalogah v prometu, približno 9.000 v rudarstvu, 5.100 na
področju organov za notranje zadeve, kjer gre za operativna
dela milice in državne varnosti, nato sledijo dela v livarnah itd.
Ker je odpadla možnost odstotnega povečanja pokojnine v
primerah, če nekdo nadaljuje z delom po izpolnitvi polne
pokojninske dobe, zaradi črtanja določbe prvega odstavka 27.
člena osnutka zakona, se torej tudi v teh primerih pokojnina
ne bo povečevala. To doslej uveljavljeno odstotno povečanje
pokojnine za nadaljnje delo po izpolnitvi polne pokojninske
dobe je namreč tudi bilo razlog opredelitvam v javni razpravi
za črtanje določbe 119. člena osnutka zakona.
Določbe zakona o zavarovalni dobi, ki se šteje s povečanjem, so usklajene z 72. členom zveznega zakona, tako da je v
drugem odstavku 107. člena predloga zakona dano pooblastilo skupnosti, da dela oziroma naloge, na katerih se šteje
zavarovalna doba s povečanjem, postopek za njihovo določanje, stopnjo povečanja zavarovalne dobe za ta dela oziroma
naloge ter obseg ustreznega znižanja starostne meje uredi s
samoupravnim splošnipi aktom.
V 108. členu predloga zakona pa so določena vsa tista
vprašanja, ki so v neposredni povezavi z določanjem zavarovalne dobe, ki se šteje s povečanjem in jih bodo morale urediti
organizacije združenega dela v svojih samoupravnih splošnih
aktih.

22

POSTOPEK ZA UVELJA VLJANJE PRA VIC IN
SODNO VARSTVO (č leni 118 do 122)
Ker je tudi v bodoče predvideno uveljavljanje pravic na
podlagi preostale delovne zmožnosti v skupnosti, so črtane
vse tiste določ be osnutka zakona, ki so predvidevale ureditev
postopka za uveljavljanje teh pravic v organizacijah združenega dela. Postopek uveljavljanja pravic na podlagi preostale
delovne zmožnosti se začne, teče in konč a z izdajo ustreznega posamičnega akta v skupnosti v skladu s postopkom za
uveljavljanje pravic, ki ga določ ijo zavarovanci s samoupravnim splošnim aktom skupnosti.
POVRNITEV POVZROČENE ŠKODE IN
NEUPRAVIČENO PRIDOBLJENIH SREDSTEV
SKUPNOSTI (č leni 128 do 136)
V določ bah o povrnitvi povzročene škode so bile upoštevane pripombe, dane v razpravđ h. Proučeno in ugotovljeno je
bilo, da je določba 144. člena osnutka zakona potrebna in je
tako ohranjena v prvem odstavku 135. člena predloga zakona.
Ker v tem primeru ne gre za odškodninski zahtevek, temveč za
institut obogatitve zahtevka, je bilo potrebno ustrezno dopolniti tudi naslov omenjenega dela zakona.
Določba tretjega odstavka 130. člena predloga zakona pa je
dopolnjena s tem, da je skupnosti za škodo na podlagi izjave
prič solidarno odgovorna le tista oseba, ki je kot priča s
pravnomočno sodbo obsojena za kaznivo dejanje krive izpovedbe.
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
V prehodnih in konč nih določbah so urejena vprašanja,
pomembna za uporabo novega zakona za zatečene uživalce
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in uživalce starostnih kmečkih pokojnin in vsa druga vprašanja v
zvezi z uveljavitvijo in uporabo zakona.
Za začetek uporabe zakona je predviden 1. januar 1984
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