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SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE RS 

SKLEPI 
vseh zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi predloga zakona 
o vojaški dolžnosti 

Na podlagi LXXIII amandmaja k Ustavi 
Republike Slovenije in na zahtevo Zbo- 
ra občin je bila dne 18. 4. 1991 skupna 
delovna seja vseh treh zborov v zvezi 
s spornimi vprašanji predloga zakona 
o vojaški dolžnosti. Zbori so sprejeli 
predlog zakona o vojaški dolžnosti sku- 
paj z amandmajem, ki se glasi: 
V besedilu zakona o vojaški dolžnosti 
se besedi »oficir« in »podoficir« zame- 
njata z besedama »častnik« oziroma 
»podčastnik«. 

Druženopolitični zbor Skupščine Repu- 
blike Slovenije je ob obravnavi predloga 
zakona o vojaški dolžnosti na nadalje- 
vanju 17. seje, dne 18. 4. 1991, na podla- 
gi 260. člena poslovnika Skupščine Re- 
publike Slovenije sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 
Pristojni republiški organi naj uveljavijo, 
da se vojaški obvezniki, ki so na dan 
uveljavitve tega zakona na služenju voja- 
škega roka v JLA več kot sedem mese- 
cev, v roku enega meseca od uveljavitve 
tega zakona odpustijo iz JLA. 
Zbor občin Skupščine Republike Slove- 
nije je na nadaljevanju 17. seje dne 18. 
4. 1991 ob obravnavi predloga zakona 
o vojaški dolžnosti na podlagi 260. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slove- 
nije sprejel naslednji 

DODATNI SKLEP 
Pristojni republiški organi naj uveljavijo, 
da se vojaški obvezniki, ki so na dan 
uveljavitve tega zakona na služenju voja- 

škega roka v JLA več kot sedem mese- 
cev, v roku enega meseca od uveljavitve 
tega zakona odpustijo iz JLA. 

Zbor združenega dela Skupščine Repu- 
blike Slovenije je na svoji 19. seji dne 
18. aprila 1991 ob sprejemu predloga 
zakona o vojaški dolžnosti na podlagi 
260. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije sprejel naslednji 

SKLEP 

Zbor zduženega dela nalaga pristojnim 
republiškim organom, da uveljavijo pred- 
časen odpust vojakov iz republike Slove- 
nije, ki služijo vojaški rok v JLA. Tudi 
zanje velja dolžina služenja sedem me- 
secev. 

SKLEPI IN STALIŠČA 
vseh zborov Skupščine Republike Slovenije ob obravnavi temeljev strategije 
zunanje politike Republike Slovenije 

Družbenopolitični zbor Skupščine Repu- 
blike Slovenije je ob obravnavi temeljev 
strategije zunanje politike Republike 
Slovenije na 18. seji, dne 24. 4. 1991, na 
podlagi 260. člena poslovnika Skupšči- 
ne Republike Slovenije sprejel na- 
slednji 

SKLEP 

Družbenopolitični zbor sprejema uvodno 
besedo k temeljem strategije zunanje po- 
litike Republike Slovenije, ki jo je podal 
na skupnem zasedanju vseh zborov 
Skupščine Republike Slovenije dr. Dimi- 
trij Rupel, član Izvršnega sveta Skupšči- 
ne Republike Slovenije in republiški se- 
kretar za mednarodno sodelovanje in na- 
laga Izvršnemu svetu Skupščine Republi- 
ke Slovenije, da temelje strategije zuna- 
nje politike Republike Slovenije dopolni 
s predlogi iz razprave na zboru in v delov- 
nih telesih Skupščine Republike Sloveni- 
je in jih predloži zboru za eno izmed 
naslednjih sej. 

Družbenopolitični zbor je sprejel še 

DODATNI SKLEP 

Družbenopolitični zbor predlaga Izvršne- 
mu svetu Skupščine Republike Slovenije, 
da ob predložitvi zakonskih predlogov 
poda analizo o usklajenosti teh predlo- 
gov s standardi Evropske skupnosti. 

Zbor občin Skupščine Republike Slove- 
nije je na 18. seji dne 24/4-1991 ob 

obravnavi gradiva »Temelji strategije 
zunanje politike Republike Slovenije na 
podlagi 260. člena poslovnika Skupšči- 
ne Republike Slovenije sprejel na- 
slednji 

SKLEP 

Sklepanje o temeljih strategije zunanje 
politike Republike Slovenije, ki jih je 
predložil v obravnavo Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije in o predlogu 
Stališč, ki jih je predložila Komisija 
Skupščine Republike Slovenije za med- 
narodne odnose, se odloži. 
Zbor nalaga Izvršnemu svetu Skupščine 
Republike Slovenije, da na podlagi pri- 
pomb, predlogov in stališč iz razprave 
delegatov na seji zbora ustrezno dopolni 
predloženo gradivo in ga ponovno pred- 
loži zboru v obravnavo, ter pri tem pose- 
bej obrazloži svoje stališče do tistih pred- 
logov, ki jih ne bi mogel sprejeti. 

Zbor združenega dela Skupščine Repu- 
blike Slovenije je na svoji 20. seji dne 
24. aprila 1991 obravnaval gradivo »Te- 
melji strategije zunanje politike Repu- 
blike Slovenije« in na podlagi 260. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slove- 
nije sprejel naslednji 

SKLEP 

1. Zbor združenega dela Skupščine Re- 
publike Slovenije sprejema predlagane 
temelje strategije zunanje politike Repu- 
blike Slovenije kot nadstrankarski dogo- 

vor o najpomembnejših zunanjepolitič- 
nih ciljih in dejavnostih Republike Slove- 
nije. 
2. Zbor združenega dela Skupščine Re- 
publike Slovenije zadolžuje Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije, da izvr- 
šuje začrtano strategijo ter da naj pri tem 
republiški upravni organ, pristojen za 
mednarodno sodelovanje opravlja nalo- 
go koordinatorja operativne zunanje po- 
litike Republike Slovenije. 
3. Pri svojem delu naj Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije upošteva raz- 
pravo in pripombe delegatov na seji 
zbora. 

Zbor združenega dela Skupščine Repu- 
blike Slovenije je na svoji 20. seji dne 
24. aprila 1991 obravnaval gradivo »Te- 
melji strategije zunanje politike Repu- 
blike Slovenije« in na podlagi 260. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slove- 
nije sprejel naslednja 

STALIŠČA 

Republika Slovenija je trdno odločena, 
da bo svojo pot k demokraciji in uspeš- 
nemu razvoju na gospodarskem in osta- 
lih področjih lahko nadaljevala le kot sa- 
mostojna in suverena država. Eno izmed 
pomembnejših sredstev za doseganje te- 
ga cilja je tudi samostojna zunanja politi- 
ka, ki bi državi Sloveniji zagotovila 
ustrezno mesto na zemljevidu Evrope in 
sveta. 
Prva naloga te zunanje politike je prido- 
bitev mednarodnega priznanja Republi- 
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ke Slovenije in njene enakopravne vklju- 
čitve v evropske integracijske procese in 
različne mednarodne organizacije. 
Republika Slovenija si je vedno prizade- 
vala za mirno dogovarjanje in sporazum 
o odprtih vprašanjih glede prihodnje 
usode SFRJ in njenih sestavnih delov, 
mirna razrešitev jugoslovanske krize pa 
pomeni tudi lažjo pot Republike Sloveni- 
je do uspešnega vključevanja v medna- 
rodno skupnost. Zato se Skupščina Re- 
publike Slovenije zavzema za to, da bo 
osamosvojitev Slovenije in razdružitev 
Jugoslavije dosežena sporazumno in po 
mirni poti. 
Skupščina tudi predlaga, da bi Republika 
Slovenija pripravila dokument, ki bi ga 
naslovila na mednarodno skupnost, v ka- 
terem bi celovito predstavila in obrazloži- 
la prizadevanja Republike Slovenije in 
poglede na jugoslovansko krizo ter na ta 
način prispevala k večjemu razumevanju 
njenih teženj po pridobivanju samostoj- 
nosti. 
Obenem pa bi morala samo strategijo 
zunanje politike Republike Slovenije do- 
polniti tudi s temeljnimi vrednotami, iz 
katerih njena zunanja politika in medna- 
rodna usmeritev izhajata, in z njimi sez- 
naniti tudi mednarodno javnost. 
V zvezi z večjim ekonomskim razvojem 
Republike Slovenije kot samostojne dr- 
žave bi bilo potrebno opredeliti njeno 
sedanjo ekonomsko razvojno stopnjo in 
na tej podlagi razmišljati o potrebi po 
dogovarjanju glede mednarodne eko- 
nomske razvojne pomoči in sklenitvi 
ugodnejših trgovinskih in finančnih 
aranžmajev Slovenije s tujimi partnerji in 
mednarodnimi finančnimi institucijami. 
Pri tem Republika Slovenija upošteva tu- 
di pripravljenost Slovencev, ki živijo 
v svetu, da vlagajo v gospodarstvo Repu- 
blike Slovenije in se vključujejo v njene 
ekonomske tokove. 
Republika Slovenija bi morala čimprej 
zgraditi kompatibilen makroekonomski 
model, ki bi slovenskim podjetjem omo- 
gočil vključevanje v mednarodne eko- 

nomske odnose po kriteriju tržne uspeš- 
nosti, dohodkovne motiviranosti ipd., po- 
leg tega pa bi bilo potrebno tudi kreiranje 
celotne samostojne ekonomske politike 
Republike Slovenije. 
Republika Slovenija želi po uveljavitvi 
svoje samostojnosti postati polnopravna 
članica vseh mednarodnih organizacij, 
v katere je posredno vključena preko se- 
danje federalne države. Hkrati želi vstopi- 
ti tudi v mednarodne organizacije, v kate- 
re se SFRJ ne more vključiti zaradi števil- 
nih zadržkov in strogih pogojev, ki jih 
Jugoslavija na celotnem ozemlju ne mo- 
re izpolniti; taki organizaciji sta na pri- 
mer Svet Evrope in Evropska skupnost. 
Republika Slovenija se zaveda, da bo 
vključevanje v mednarodne organizacije 
dolgotrajen in naporen proces, ki pa ga 
je Slovenija pripravljena začeti in uspeš- 
no izpeljati. 
Skupščina Republike Slovenije je že 25. 
oktobra 1990 sprejela Deklaracijo ob 45. 
obletnici obstoja Organizacije Združenih 
narodov, v kateri izraža željo, da bi Slove- 
nija čimprej postala enakopravna članica 
te organizacije, 6. decembra 1990 pa De- 
klaracijo o spoštovanju temeljnih kon- 
vencij Sveta Evrope, kjer ob koncu izraža 
željo, da bi Republika Slovenija postala 
enakopravna članica Sveta Evrope in iz- 
javlja, da bo že pred tem v svoji notranji 
ureditvi dosledno spoštovala standarde, 
opredeljene v konvencijah Sveta Evrope. 
Republika Slovenija je po osamosvojitvi 
pripravljena kot pravna naslednica prev- 
zeti vse mednarodnopravne obveznosti, 
ki izhajajo iz mednarodnih pogodb, ki jih 
je sklenila SFRJ, in dosledno spoštovati 
njihova določila. 
Da bi prispevali k čimbolj učinkovitemu 
vključevanju v evropske organizacije, 
Skupščina Republike Slovenije poziva 
vse politične stranke in skupine, zastopa- 
ne v slovenskem parlamentu, naj v svo- 
jem mednarodnem sodelovanju in pove- 
zovanju preko svojih strankarskih in dru- 
gih interesnih partnerjev vplivajo na več- 
je razumevanje prizadevanj Republike 

Slovenije in želje, da bi se v okviru lastne 
samostojne države vključila v evropske 
integracijske procese, kar je eden izmed 
njenih osnovnih ciljev. Omenjene stranke 
naj bi predvsem preko sorodnih strank 
v Evropskem parlamentu in Parlamentar- 
ni skupščini Sveta Evrope prispevale 
k spreminjanju sedanjih stališč Evrope 
glede osamosvojitvenih procesov v Re- 
publiki Sloveniji. 
Kot samostojna država se namerava Re- 
publika Slovenija od dosedanjega regi- 
onalnega sodelovanja s sestavnimi eno- 
tami večjih, predvsem sosednjih držav, 
v večji meri kot doslej preusmeriti k poli- 
tičnemu sodelovanju s centralnimi 
oblastmi, čeprav ob tem ne želi opustiti 
tradicionalno dobrega sodelovanja s so- 
sednjimi deželami, predvsem na gospo- 
darskem, kulturnem, znanstvenem in po- 
dobnih področjih. 
Ob tem Skupščina Republike Slovenije 
še posebej poudarja vlogo italijanske in 
madžarske narodnostne skupnosti, ki ži- 
vita v Sloveniji, ter njun pomen in prispe- 
vek pri razvijanju in utrjevanju dobroso- 
sedskih odnosov. 
Ena izmed stalnih in poglavitnih nalog 
zunanje politike Republike Slovenije je 
tudi skrb za slovenske narodne manjšine 
v sosednjih državah, saj je njihov nadalj- 
nji obstoj in razvoj tesno povezan s čim- 
boljšim in tvornim sodelovanjem z matič- 
nim narodom, zato je potrebno tudi 
v strategiji zunanje politike Republike 
Slovenije varstvu slovenskih manjšin za- 
gotoviti pomembnejše mesto. 
Prav tako Republika Slovenija posveča 
posebno pozornost tudi Slovencem, ki 
so se izselili iz Slovenije in živijo po vsem 
svetu, ter ohranjanju njihovih stikov 
s svojo domovino. 
Glede morebitnega povezovanja Repu- 
blike Slovenije na obrambnem področju 
bi bilo potrebno proučiti vse možne opci- 
je, ki so na voljo, in se gibljejo od more- 
bitnega nevtralnega statusa v času vojne 
do vključevanja v mednarodni sistem ko- 
lektivne varnosti. 

SKLEP 
Zbora združenega dela o problematiki financiranja vzgoje in izobraževanja ter 
zaključnih izpitov    

Zbor združenega dela Skupščine Repu- 
blike Slovenije je na svoji 20. seji dne 
24. aprila 1991 v zvezi s pobudo delega- 
ta Rudija Mogeta glede problematike 
financiranja vzgoje in izobraževanja ter 
zaključnih izpitov na podlagi 260. člena 

poslovnika Skupščine Republike Slove- 
nije sprejel naslednji 

SKLEP 

Zbor združenega dela Skupščine Repu- 
blike Slovenije predlaga Odboru Skupš- 

čine Republike Slovenije za vzgojo in izo- 
braževanje ter telesno kulturo, da v zvezi 
s pobudo delegata Rudija Mogeta obrav- 
nava problematiko financiranja vzgoje in 
izobraževanja in problematiko zaključnih 
izpitov v srednjih šolah, in do naslednje 
seje zbora pripravi ustrezno poročilo. 
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Predlog za izdajo zakona o POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM 

ZAVAROVANJU z osnutkom zakona - ESA 374 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 81. seji 
dne 10. 5. 1991 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O POKOJNINSKEM IN 
INVALIDSKEM ZAVAROVANJU Z OSNUTKOM ZAKONA, 
ki vam ga pošliljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
2f 5. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 

Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1 . člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- Jožica PUHAR, članica Izvršnega sveta in republiška 
sekretarka za delo, 
- Nataša BELOPAVLOVIČ, namestnica republiške sekre- 
tarke za delo, 
- Ivan LAPAJNE, namestnik republiške sekretarke za 
delo. 

Predlog za izdajo zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju z osnutkom zakona bodo obravnavali Družbeno- 
politični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zako- 
nodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor za 
delo, zaposlovanje in socialno politiko kot matično delovno 
telo. 

POVZETEK 
V osnutku zakona o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanje je obsežena celotna ureditev sistema pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, ki je zdaj urejeno 
v zveznem ter republiškem zakonu ter v statutu in sploš- 
nih aktih SPIZ-a. To je nujno zaradi osamosvojitve repu- 
blike in zaradi ukinitve samoupravnih interesnih skupno- 
sti kot paradržavnih institucij, ki so s svojimi akti lahko 
urejale bistvena vprašanja na posameznih področjih. 
Združitev vse materije pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v enem zakonu prispeva tudi k večji pre- 
glednosti sistema. 
Kot temeljna načela pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ostajajo vzajemnost in solidarnost zavaro- 
vancev ter odmera pokojnin glede na doseženo pokoj- 
ninsko dobo ter višino osebnih dohodkov. Ob upošteva- 
nju teh temeljnih načel so v osnutku predložene bistvene 
spremembe sedanje ureditve, s katerimi naj bi bila razre- 
šena nesorazmerja, do katerih je prišlo pri njenem izva- 
janju in odpravljene pomanjkljivosti, ki so bile ugotov- 
ljene. 

Pri oblikovanju osnutka zakona so bila upoštevana 
demografska in gospodarska gibanja, zaradi katerih je 
razvoj pokojninskega in invalidskega zavarovanja v zad- 
njem obdobju bistveno odstopal od gibanj, kakršna so 
bila v času, ko je bila uzakonjena sedanja ureditev. Zato 
je v osnutku predvideno povišanje starosti za pridobitev 
pravice do starosne pokojnine, omejitev pravice do 
predčasne pokojnine na izjemne primere in nekatere 
druge omejitve. Pri tem je spoštovano načelo varstva 
pridobljenih pravic. 
Na novo je urejena organizacija in sistem financiranja 
zavarovanja. Pri tem je predvidena možnost za vključitev 
sredstev iz privatizacije v poseben sklad pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja in dosledno izpeljano 
načelo, da je v vseh primerih, ko se posameznim skupi- 
nam zavarovancev pravice zagotavljajo pod ugodnej- 
šimi pogoji oziroma v višjih zneskih, treba to financirati iz 
posebnih virov. 
Z uvedbo možnosti prostovoljnega zavarovanja oseb, ki 
ne opravljajo dejavnosti, na podlagi katerih so obvezno 
zavarovane, bo praktično vsem državljanom Slovenije 
omogočena vključitev v zavarovanje. 

PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

I. USTAVNA PODLAGA ZA IZDAJO ZAKONA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je podana v 15. točki 

prvega odstavka 321. člena Ustave Republike Slovenije, ki 
določa, da Skupščina R Slovenije v okviru pravic in dolžnosti 
republike z zakonom ureja sistem pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
2.1. Pokojninsko in invalidsko zavarovanje je urejeno 

z zvdznim zakonom o temeljnih pravicah iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja (Ur. I. SFRJ, št. 23/82, 27/82, 75/85, 8/ 
87, 65/87, 87/89 in 44/90), republiškim zakonom o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju (Ur. I. SRS, št. 27/83, 21/87, 
48/87, 27/89 in Ur. I. RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91) iri 
s statutom ter splošnimi akti Skupnosti pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja Slovenije. Posamezna vprašanja 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja so urejana tudi 
v drugih zveznih ter republiških zakonih (matična evidenca, 
pravice nekaterih skupin zavarovancev). Navedeni zakoni 
temeljijo na ustavni ureditvi iz leta 1974 in na že odpravljenih 

predpisih (zakon o združenem delu, zakon o planiranju, 
zakon o skupnih osnovah svobodne menjave dela in drugih) 
ter na temeljnih načelih, ki so se skozi vse obdobje od uvedbe 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, razvijala soraz- 
merno neodvisno od sprememb politične in gospodarske 
ureditve. 

2.2. Veljavni zakon o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju je bil sprejet leta 1983. V letu 1986 je bil na podlagi 
odločbe Ustavnega sodišča SR Slovenije o tem, da je možno 
omejevati temeljne pravice upokojncev le z zakonom, spre- 
menjen 23. člen zakona tako, da je odslej omejevanje najvišje 
pokojninske osnove v celoti določeno z zakonom in ne več 
s samoupravnim splošnim aktom SPIZ. V letu 1987 so bile 
spremenjene določbe 14., 24., 32. in 162. člena zakona tako, 
da so predvidene ugodnosti za delavce, ki jim delovno raz- 
merje preneha zaradi stečaja ali redne likvidacije organizacije 
združenega dela oziroma stečaja obratovalnice samostojnega 
obrtnika. V letu 1989 je bil zakon dopolnjen tako, da se tudi 
pokojnine, uveljavljene v drugi polovici posameznega leta 
lahko izplačujejo največ do zneska najvišje pokojnine, uve- 
ljavljene v preteklem koledarskem letu in usklajene glede na 
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rast osebnih dohodkov v tekočem letu. S to spremembo je 
tudi v razmerah visoke inflacije omogočeno izplačevanje 
ustreznih pokojnin upokojencem, ki se upokojijo v drugem 
polletju posameznega leta. V letu 1990 je bil zakon spreme- 
njen z določitvijo najnižjih zavarovalnih osnov za obrtnike in 
druge zavarovance, ki poklicno opravljajo samostojne dejav- 
nosti ter za kmete. Zavarovanci, ki po koncu vojne niso bili 
zavarovani na ozemlju Jugoslavije, lahko po letošnjih spre- 
membah uveljavljajo pravico pod enakimi pogoji, kot ostali 
zavarovanci. V letu 1990 in v začetku leta 1991 so bile sprejete 
spremembe načina usklajevanja pokojnin. 

2.3. V času od sprejema zakona se je relativno izboljšal 
gmotni položaj upokojencev ter bistveno povečalo število 
uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
ob stagnaciji števila zavarovancev. Od leta 1988 se število 
zavarovancev pospešeno znižuje. 

Če vzamemo kot osnovo leto 1983, to je zadnje leto pred 
uveljavitvijo sedanjega sistema pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja vidimo, da se je do konca leta 1990 (vsi podatki 
prikazujejo letna povprečja): 

- število zavarovancev povečalo od 845.180 (prišteti velja 
še 29.244 aktivnih zavarovancev po zakonu o starostnem 
zavarovanje kmetov - v nadaljevanju: SZK) na 885.409 zava- 
rovancev oziroma za 4,8% (z upoštevanjem zavarovancev 
kmetov le za 1,3%). 

Po vrstah zavarovancev je bilo leta 1983 790.878 zavarovan- 
cev iz družbenega sektorja, 29.887 je bilo pogodbenih zavaro- 
vancev, 24.415 zaposlenih pri pogodbenih zavarovancih, kar 
znaša skupaj 845.180 zavarovancev. Če k temu prištejemo še 
29.244 zavarovancev po zakonu o starostnem zavarovanju 
kmetov, je bilo vseh zavarovancev 874.424. 

V letu 1990 pa je bilo 782.222 zavarovancev iz družbenega 
sektorja, 38.435 samostojnih zavarovancev (prej pogodbenih 
zavarovancev), 31.825 delavcev zaposlenih pri zasebnih delo- 
dajalcih in 32.927 zavarovancev iz kmetijske dejavnosti. 
V februarju 1991 je bilo zavarovancev iz družbenega sektorja 
le še 736.351. 

- število upokojencev se je povečalo od 249.400 na 356.274 
upokojencev oziroma za 42,9%. Ob koncu aprila 1991 je bilo 
upokojencev že 386.862 

- število upokojencev po Zakonu o starostnem zavarovanju 
kmetov je od 38.531 padlo na 27.820, kar predstavlja padec za 
27,8%; 

- število upravičencev do varstvenega dodatka se je pove- 
čalo od 35.357 v letu 1983 na 55.355 v letu 1990 oziroma za 
56,6%; 

- število upravičencev do denarnega nadomestila za 
telesno okvaro se je povečalo od 31.703 na 42.332 ali za 
33,5%; 

- število upravičencev do dodatka za pomoč in postrežbo 
se je povečalo od 13.289 na 19.381 ali za 45,8%; 

- število delovnih invalidov s pravico do dela s polovičnim 
delovnim časom se je povečalo od 8.286 v letu 1983 na 12.972 
oziroma za 50,9%. Kar za 106,2% se je povečalo število delov- 
nih invalidov s pravico do nadomestila za čas čakanja na 
prekvalifikacijo ali dokvalifikacijo oziroma na drugo ustrezno 
delo (od 520 na 1072 uživalcev); 

- nekoliko je padlo (za 7,1%) le število delovnih invalidov, 
ki so razporejeni na drugo ustrezno delo in prejemajo nado- 
mestilo zaradi manjšega osebnega dohodka. Teh je bilo v letu 
1983 14.581, v letu 1989 pa 13.546. Pri tem velja poudariti, da 
skoraj tretjina zararovancev, ki bi glede na svoje zdravstvene 
okvare pred letom 1984 veljali za delovne invalide s pravico do 
drugega ustreznega dela, od takrat velja za delavce s spreme- 
njeno delovno zmožnostjo. 

Od uveljavitve nove zakonodaje o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju so se spremenila razmerja med poprečnim 
osebnim dohodkom na zaposlenega v republiki in poprečnimi 
zneski dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja: 

- poprečna starostna pokojnina je v letu 1983 predstavljala 
71,9% poprečnega osebnega dohodka, v letu 1990 pa že 
89,2% (ob povprečno 36 letih pokojninske dobe za moške, 
oziroma 29 letih za ženske), 

- poprečje vseh pokojnin (starostne, invalidske in družin- 
ske) je v letu 1983 predstavljalo 61,4% poprečnega osebnega 
dohodka, v letu 1990 79,9%; 

- znesek polnega nadomestila za telesno okvaro je v letu 
1983 predstavljal 7,6% takratnega poprečnega osebnega 
dohodka, v letu 1990 pa 14,4% poprečnega osebnega 

dohodka; realno so se povečali dodatki za pomoč in 
postrežbo, saj je višji znesek v letu 1983 predstavljal 24%, 
v letu 1990 pa 45,7% poprečnega osebnega dohodka v repu- 
bliki. 

Spremenjena razmerja med številom zavarovancev in upo- 
kojencev ter med poprečnimi osebnimi dohodki in popreč- 
nimi zneski dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja so se odrazila v višini obremenitev s prispevki za to 
zavarovanje. V letu 1983 je na vsakih 100 din čistega oseb- 
nega dohodka zavarovanca prišlo 20 din sredstev za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje, v letu 1991 pa na vsakih 100 
din čistega osebnega dohodka pride že 46 din prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

K relativnemu porastu pokojnin sta največ prispevali 
določbi zveznega zakona o temeljnih pravicah iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, ki se uporablja od 1. 7. 
1983, po katerih se osebni dohodki, ki se upoštevajo za 
izračun pokojninske osnove, valorizirajo na raven zadnjega 
leta in da se pokojnine valorizirajo glede na rast osebnih 
dohodkov v tekočem letu. Poprej je tako pri izračunu pokoj- 
ninske osnove kot pri valorizaciji pokojnin veljal enoletni 
zaostanek.. Zaradi učinka teh določb so se pokojnine 
v poprečju realno dvignile skoraj za četrtino v primerjavi 
s povprečnim osebnim dohodkom. 

Gmotni položaj upokojencev se je izboljšal tudi zaradi ukre- 
pov kot so: določitev najnižje pokojninske osnove in osnove 
za priznanje pravice do varstvenega dodatka na višji ravni od 
zakonskega minimuma, izredne valorizacije starih oziroma 
novih pokojnin, spremembe sistema valorizacije dodatka za 
pomoč in postrežbo, nadomestil iz invalidskega zavarovanja 
in ukinitev preračunavanja osebnega dohodka za nadurno 
delo na osebni dohodek za polni delovni čas pri izračunu 
pokojninske osnove. 

Število upokojencev se je v času od uveljavitve novega 
zakona najprej povečevalo zaradi vpliva demografskih gibanj. 
V teh letih so se namreč pričele upokojevati številne genera- 
cije, rojene med vojnama, ki so bile relativno manj prizadete 
zaradi vojnih dogodkov in nato po vojni skoraj polno zapo- 
slene. Tako je bilo v letu 1981 v starosti 50 - 60 let zaposlenih 
50.012 moških, v letu 1986 pa 63.806. 

Zaradi zaostrovanja gospodarske krize se je po letu 1987 
upokojila večina delavcev, ki so sicer že dopolnili minimalne 
pogoje za priznanje pravice do pokojnine, vendar bi v drugač- 
nih razmerah ostali v zavarovanju do dopolnitve polne pokoj- 
ninske dobe. To velja zlasti za delavce iz organizacij s pod- 
povprečnimi osebnimi dohodki, ki se jim je gmotni položaj 
z upokojitvijo celo izboljšal zaradi učinkovitih socialno-var- 
stvenih ukrepov v sistemu pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja. 

K povečanju števila upokojencev je neposredno prispevala 
uvedba pravice do predčasne upokojitve. Do leta 1989 je 
uveljavilo pravico do predčasne pokojnine 18.094 zavarovan- 
cev. V letu 1990 je uveljavilo pravico do predčasne pokojnine 
9.839 zavarovancev oziroma 25,2% vseh zavarovancev, ki so 
se v tem letu upokojili. To je skoraj toliko kot je bilo invalid- 
skih in družinskih upokojitev skuhaj. 

Večje število zavarovancev je dopolnilo pogoje za upokoji- 
tev z dokupljeno zavarovalno dobo. Od leta 1984, ko je bila 
uvedena pravica do dokupa zavarovalne dobe (naknadnega 
plačila prispevkov za vštetje določenega obdobja v zavaro- 
valno dobo), je to pravico uveljavilo kar 47.151 zavarovancev, 
od tega 44.777 zavarovancev obdobja opravljanja kmetijske 
dejavnosti. 

Ocenjujemo, da je prišlo do tolikšnega pritiska na dokup 
zavarovalne dobe predvsem zaradi izredno ugodnih pogojev. 
Prispevek za dokup zavarovalne dobe se je namreč določal 
glede na poprečni osebni dohodek v preteklem koledarskem 
letu pred letom, v katerem je bil vložen zahtevek, zavarovanec 
pa ga je moral plačati v 12 mesecih po rešitvi zahtevka. Ker 
prispevek ni bil valoriziran niti obrestovan, je njegova realna 
vrednost ob plačilu predstavljala le majhen del realne vredno- 
sti ob vložitvi zahtevka. V letu 1990 je bila možnost dokupa 
zavarovalne dobe razširjena na delavce, katerih delo je 
postalo nepotrebno. Kljub temu pa se je število zahtevkov za 
dokup, zmanjšalo v primerjavi s prejšnjimi leti. Do tega je 
prišlo zaradi bistvenega povečanja prispevkov za dokup. 

Število upokojencev se je povečalo tudi zaradi vključitve 
kmetov v obvezno zavarovanje. Do konca leta 1990 se je 
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upokojilo že 12.650 kmetov, ki so se po 1.1. 1984 vključili 
v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. To jim je bilo omogo- 
čeno s priznanjem udeležbe v starostnem zavarovanju kmetov 
v zavarovalno dobo brez naknadnega plačila prispevkov (pra- 
viloma po 12 let) in z možnostjo dokupa zavarovalne dobe. 

Povečana stopnja upokojevanja je bistveno omilila učinke 
družbene in gospodarske krize na področju zaposlovanja. 
Kljub absolutnemu znižanju števila zaposlenih v republiki se 
zato brezposelnost ni povečala za toliko kot bi se, če se bi 
v zadnjih letih upokojilo le toliko zavarovancev kot v preteklih 
letih. Tako se je v letu 1983 starostno in invalidsko upokojilo 
skupno le 14.408 zavarovancev (pravice do predčasne pokoj- 
nine takrat še ni bilo), v letu 1990 pa je uveljavilo pravico do 
starostne pokojnine 18.805 zavarovancev, pravico do invalid- 
ske pokojnine 5.621 in pravico do predčasne pokojnine, kot 
že rečeno, 9.839 zavarovancev, oziroma skupaj z družinskimi 
pokojninami kar 39.078 zavarovancev. 

Ob navedenemu splošnemu izboljšanju gmotnega položaja 
uživalcev pravic so bile in so prisotne številne pobude in 
zahteve po nadaljnjem širjenju in povečevanju nekaterih pra- 
vic in dajatev. Praviloma so to zahteve ožjih skupin uživalcev 
pravic, ki izhajajo iz prepričanja, da njihov gmotni položaj še 
ni ustrezen ali da še zaostajajo za prejemki ostalih uživalcev 
pravic. Za vsa navedena vprašanja in zahteve je značilno, da 
so mnenja o njihovi upravičenosti ali možnosti rešitve dokaj 
različna in deljena, zaradi česar je razreševanje zahtevno, 
družbeno občutljivo in dolgotrajno, v končni posledici pa 
najbolj odvisno od dejstva, kakšne so možnosti zagotavljanja 
finančnih sredstev za njihovo realizacijo. Vse pogostejše so 
tudi zahteve po še povečanem sofinanciranju ali dotiranju 
različnih dejavnosti, zvez in društev ter po finančnem sodelo- 
vanju na področjih, ki niso neposredno povezana s pokojnin- 
skim in invalidskim zavarovanjem. 

2.4. Skladno z amandmaji k Ustavi Republike Slovenije je 
nujno v republiškem zakonu v celoti urediti sistem pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja. Zato je nujno v ta zakon 
prenesti določbe o temeljnih načelih in opredelitev temeljnih 
pravic in obveznosti zavarovancev, ki sc v sedanjem sistemu 
urejene le v zveznem zakonu. 

2.5. Po 11. členu ustavnega zakona za izvedbo amandmajev 
VIII do LXVIII k Ustavi SR Slovenije so med drugim prenehale 
veljati določbe zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju, ki določajo obveznost ustanovitve samoupravne inte- 
resne skupnosti ter določbe o financiranju in o planiranju. 
Glede na to je nujno v zakonu nadomestiti te določbe 
z novimi, ki bodo skladne z ustavnimi amandmaji. 

Glede na navedeno bo nujno pripraviti nov zakon o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju in v njem celovito urediti 
vsa vprašanja na tem področju. 

III. PROBLEMI, KI NAJ BI JIH ZAKON UREDIL IN 
POGLAVITNE PREDLAGANE REŠITVE 

3.1. Organiziranost pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja 

Z amandmajem XIX k Ustavi SR Slovenije so bile razveljav- 
ljene vse poprejšnje ustavne določbe o pristojnostih, notra- 
njem ustroju in delovanju samoupravnih interesnih skupnosti. 
Družbenopolitične skupnosti so dobile bistveno širše pristoj- 
nosti na področjih družbenih dejavnosti. Po 2. točki tega 
amandmaja namreč določijo način zagotavljanja in upravlja- 
nja sredstev za skupne družbene potrebe v obsegu, ki je nujen 
za uresničevanje z ustavo in zakonom določenih pravic delov- 
nih ljudi in občanov ter za doseganje drugih temeljnih ciljev 
družbenega razvoja, določenih z družbenimi plani, posa- 
mezne družbenopolitične skupnosti. V ustavnem zakonu za 
izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX je bilo določeno, 
da SPIZ deluje do uveljavitve z ustavo usklajene zakonske 
ureditve pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
V osnutku nove Ustave Republike Slovenije organiziranost na 
področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja ni pose- 
bej opredeljena. 

Ob spreminjanju organiziranosti na področju pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja bo nujno zagotoviti upošte- 
vanje naslednjih izhodišč: 
3.1.1. 

Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje se vključi 
v nacionalni program in mora biti v celoti urejeno v zakonih. 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje lahko samo- 

stojno ureja le morebitni dodatni program oziroma oblike 
prostovoljnega zavarovanja s tem, da se za te programe 
določi poseben sistem financiranja, ločen od obveznega za- 
varovanja. 

3.1.2. 
Financiranje pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

mora omogočiti izvajanje nacionalnega programa, zato je 
nujno z zakonom določiti osnove in vire prispevkov, med 
katerimi naj bi bili poleg prispevkov zavarovancev in deloda- 
jalcev kot možen vir za financiranje določenih pravic predvi- 
deni tudi davčni viri in del sredstev iz privatizacije. Stopnje in 
vire prispevkov bi določala republiška skupščina. 

V zakonu je nujno opredeliti izhodišča za poslovanje s sred- 
stvi za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in določiti 
obvezni delež rezervnih sredstev ter druge garancije za izpla- 
čevanje dajatev. 

3.1.3. 
Upoštevati je treba različnost interesov in zgraditi sistem za 

njihovo usklajevanje. Pri tem je nujno ločiti zakonodajne, 
izvršilne in nadzorne funkcije ter najti poti za usklajevanje 
splošnega interesa in specifičnih interesov pokojninskega in 
invalidskega zvarovanja. V organizacijski shemi je zato po 
vzoru večine držav primerno vzporedno vzpostaviti ustrezen 
mehanizem na strani državnih organov, s katerim je zagotov- 
ljena integracija tega interesnega področja v celotno družbe- 
nogospodarsko politiko in ustrezen mehanizem, skozi kate- 
rega bi lahko neposredno uveljavljali svoje interese zavaro- 
vanci pokojninskega in invalidskega zavarovanja in deloda- 
jalci. 

Po tej shemi bi na strani države delovala: 
Skupščina Republike Slovenije, ki bi s svojimi zakoni in 

drugimi predpisi določala obseg zagotovljenih pravic, pogoje 
za njihovo uveljavljanje in način odmere ter osnove in vire 
prispevkov za financiranje zavarovanja in sprejemala ter ugo- 
tavljala skladnost programa ter predlagano višino sredstev 
z razvojnimi usmeritvami republike. Izvršni svet bi s svojimi 
resornimi organi deloval kot predlagatelj aktov skupščine, 
tekoče nadziral izvajanje zakonov na tem področju in spreje- 
mal podzakonske akte. 

Kot izvajalec zavarovanja bi deloval zavod za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, katerega organ upravljanja bi bila 
skupščina, sestavljena tripartitno iz predstavnikov zavarovan- 
cev (aktivnih, upokojencev in delovnih invalidov), delovnih 
organizacij in drugih delodajalcev ter predstavnikov Skupš- 
čine Republike Slovenije. 

Upravni odbor zavoda bi skrbel za izvajanje nacionalnega 
programa zavarovanja in dodatnih prostovoljnih oblik zavaro- 
vanja. Strokovno delo pri izvajanju zavarovanja bi vodil gene- 
ralni direktor, ki bi bil tudi odredbodajalec za izvajanje skle- 
pov skupščine oziroma upravnega odbora zavoda. 
3.2. Celovita ureditev pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja v republiškem zakonu 

V skladu z usmeritvijo, da se v republiškem zakonu uredi 
celoten sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, bo 
treba v tem zakonu opredeliti naslednja vprašanja, ki so zdaj 
urejena v zveznem zakonu: 

- temeljna načela pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja, 

- krog obvezno zavarovanih oseb in temeljne pravice, ki so 
jim zagotovljene, 

- pogoje za pridobitev in odmero pravice do starostne, 
invalidske in družinske pokojnine, pravic na podlagi invalid- 
nosti ter pravice do denarnega nadomestila za telesno okvaro 
in definicije invalidnosti, telesne okvare, poklicne bolezni in 
poškodbe pri delu, 

- ugotavljanje pokojninske dobe, 
- uveljavljanje ter uživanje pravic iz pokojninskega in inva- 

lidskega zavarovanja, 
- pravice udeležencev vojne. 
Pri urejanju navedenih vprašan] v republiškem zakonu bo 

nujno zagotoviti kar največjo mero usklajenosti z ureditvijo 
v ostalih republikah in avtonomnih pokrajinah. Upoštevati je 
nujno tudi mednarodne konvencije o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju, ki jih je ratificirala Jugoslavija, pa tudi 
druge mednarodne sporazume na področju socialne varnosti. 

V sedanjem sistemu pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja je večina vprašanj v zakonih le načelno oziroma okvirno 
opredeljena, na operativni ravni pa jih ureja Skupnost pokoj- 
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ninskega in invalidskega zavarovanja s svojimi samouprav- 
nimi splošnimi akti. V statutu in drugih splošnih aktih SPIZ-a 
so urejena bistvena vprašanja kot so: 

- določitev lestvice odstotkov za odmero pokojnine, 
- določitev pogojev za priznanje in način odmere pravice 

do varstvenega dodatka k pokojnini, 
- določitev pogojev za priznanje in način odmere pravice 

do dodatka za pomoč in postrežbo, do enkratnega letnega 
zneska za rekreacijo, do povračila potnih in selitvenih stro- 
škov, do odpravnine in oskrbnine vdovi ali vdovcu in do 
dodatka k nadomestilu za čas prekvalifikacije oziroma dokva- 
lifikacije, 

- določitev pogojev za obvezno zavarovanje, ki jih morajo 
izpolnjevati delovni ljudje, ki opravljajo samostojne dejav- 
nosti, 

- način izvajanja zavarovanja in osnove za plačevanje pri- 
spevkov in odmero pravic za zavarovance, ki se jim ne ugotav- 
lja osebnih dohodek, 

- določitev prejemkov, ki se upoštevajo pri ugotovitvi 
pokojninske osnove, 

- način odmere predčasne starostne pokojnine (odstotki 
zmanjševanja), 

- določitev nekaterih primerov poškodb pri delu, 
- določitev pogojev, ki jih mora izpolnjevati delovni invalid, 

ki bo nastanku invalidnosti ni obvezno zavarovan, 
- način odmere nadomestil delovnim invalidom s preostalo 

delovno zmožnostjo, 
- organizacija in načini izvajanja prekvalifikacije oziroma 

dokvalifikacije in zaposlovanja delovnih invalidov, 
- določitev pogojev za pridobitev pravice do invalidske 

pokojnine, 
- določitev odstotka telesne okvare in način odmere nado- 

mestil, 
- določitev pokojninske osnove za odmero invalidske 

pokojnine za osebe, ki niso prejemale osebnega dohodka, 
- način odmere in določitev lestvice odstotkov za odmero 

invalidske pokojnine, 
- določitev pogojev za priznanje pravice do družinske 

pokojnine na strani članov družine umrlega zavarovanca, 
- določitev odmere družinskih pokojnin, 
- ureditev podaljšanega zavarovanja, 
- določanje del in nalog, na katerih se zavarovalna doba 

šteje s povečanjem, 
- urejanje postopka za uveljavljanje in varstvo pravic, 
- odločanje o medletnih uskladitvah pokojnin in drugih 

pravic, itd. 
Skladno z načelno opredelitvijo, da je obvezno pokojninsko 

in invalidsko zavarovanje bistvena sestavina nacionalnega 
programa, je navedena vprašanja nujno urediti v zakonu. Na 
ta način bo pri njihovem urejanju upoštevana celota družbe- 
nih odnosov kot jo je možno predstaviti edino v republiški 
skupščini kot zakonodajnem organu in izvršnem svetu skupš- 
čine kot najvišjem izvršilnem organu. 

3.3. Določitev kroga zavarovanih oseb 
V sedanjem besedilu zakona je določeno le, da se morajo 

delovni ljudje, ki se na območju R Slovenije ukvarjajo s samo- 
stojno gospodarsko ali drugo poklicno dejavnostjo ter zdru- 
ženi in drugi kmetje s člani kmečkih gospodarstev obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovati. To načelno določbo je 
nujno konkretizirati tako, da se določi, kdaj se šteje, da oseba 
samostojno opravlja neko dejavnost kot edini ali glavni 
poklic. Pri tem bi veljalo, da se morajo obvezno zavarovati 
osebe, vpisane v register obrtnih delavnic oziroma ustrezno 
evidenco, v imenik odvetnikov, razvid samostojnih kulturnih 
delavcev oziroma osebe, ki so zavezane plačevati davek iz 
poklicne dejavnosti, razen, če niso v delovnem razmerju. To 
vprašanje bo celovito razrešeno, ko bodo sprejeti predpisi 
o registru oseb, ki poklicno opravljajo samostojne dejavnosti. 

Pri izvajanju sedanjega zakona je bilo ugotovljeno, da so 
med posameznimi skupinami zavarovancev, ki opravljajo 
samostojne poklice, bistvene razlike v njihovem interesu za 
zavarovanje in materialnih možnostih, zato njihovih obvezno- 
sti in pravic ni primerno urediti na popolnoma enak način. 
V novi ureditvi bo zato nujno upoštevati njihove posebnosti. 

Zaradi težav pri zagotavljanju obveznosti zavarovanja kme- 
tov, bi bilo v zakonu nujno podrobneje določiti, katere osebe, 
ki samostojno opravljajo kmetijsko dejavnost, so se dolžne 

vključiti v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pri tem bi 
veljalo določiti najnižjo starost, splošno zdravstveno sposob- 
nost, najnižjj dohodek in druge pogoje. Kmetom, ki ne bi 
izpolnjevali navedenih pogojev, bi veljalo omogočiti zavarova- 
nje za ožji obseg pravic oziroma prostovoljno zavarovanje. 

Za pokojninsko in invalidsko zavarovanje državljanov, ki 
niso v delovnem razmerju oziroma ne opravljajo samostojne 
poklicne dejavnosti, na podlagi katere bi bili obvezno zavaro- 
vani, bi bilo primerno uvesti možnost prostovoljne vključitve, 
v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

3.3.1. Vprašanje nacionalne pokojnine 
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Sloveniji temelji na 

načelu vzajemnosti in solidarnosti zavarovancev, ki si na 
podlagi prispevkov, ki jih plačujejo v času zavarovanja, zago- 
tavljajo pravice v primeru starosti, invalidnosti, telesne 
okvare, potrebe po stalni pomoči in nege, ali smrti. Sedanji 
sistem se je razvil iz skupnih osnov socialnega zavarovanja 
v srednjeevropskih državah in je V glavnih značilnostih ter 
temeljnih načelih podoben sistemu v Italiji, Avstriji, Franciji, 
Madžarski, Češkoslovaški, Nemčiji, Poljski in v večini drugih 
evropskih držav. Bistvene značilnosti navedenih sistemov so: 

- pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
lahko ob izpolnitvi določenih pogojev pridobijo samo zavaro- 
vanci, oziroma v posebnih primerih tudi njihovi družinski 
člani; 

- višina dajatev je odvisna od trajanja zavarovalne dobe 
oziroma obdobij, izenačenih z zavarovalno dobo, in od vpla- 
čanih prispevkov oziroma osnov, od katerih so bili obraču- 
nani prispevki. 

Poleg navedenega koncepta pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v svetu obstajajo tudi sistemi »nacionalne pokoj- 
nine«, ki je zagotovljena vsem državljanom, ki so določeno 
obdobje stalno prebivali v državi in so dopolnili določeno 
starost. Sistemi »nacionalne pokojnine« so razšjrjeni zlasti 
v severnoevropskih državah (Danska, Norveška, Švedska) in 
v nekaterih angleško govorečih državah. Nacionalna pokoj- 
nina se odmeri vsem upravičencem v enakem znesku, in 
praviloma zdošča le za zadovoljevanje najnujnejših življenj- 
skih potreb. Zato v teh sistemih obstoji tudi možnost dodat- 
nega pokojninskega in invalidskega zavarovanja glede na 
dopolnjeno zavarovalno dobo in zaslužke oziroma druge do- 
hodke. 

Komisija je pri obravnavi pobud za uvedbo sistema »naci- 
onalne pokojnine« ugotovila, da temeljijo na bistveno drugač- 
nih načelih kot obstoječ sistem pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Takšna sprememba bi posegla v že pridobljene 
oziroma pričakovane pravice iz sedanjega sistema pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, v katerega je vključenih 
skoraj 900.000 zavarovancev in preko 400.000 upokojencev. 
Če bi sistem »nacionalne pokojnine« uvedli poleg obstoje- 
čega sistema tako, da ne bi prišlo do sorazmernega zmanjša- 
nja pravic zavarovancev, bi se potrebna sredstva za socialno 
varnost povečala preko možnosti gospodarstva. Med 213.857 
prebivalci Slovenije, ki so starejši od 65 let, jih 185.924 pre- 
jema starostno, invalidsko ali družinsko pokojnino. Ce bi 
preostalim 28.000 osebam mesečno izplačevali minimalen 
znesek nacionalne pokojnine v višini 2.000,00 din, bi bilo 
treba letno v ta namen dodatno zagotoviti 672 milijonov din 
oziroma bi se za toliko zmanjšala sredstva za zagotavljanje 
dajatev po sedanjih predpisih. Zato komisija v delovnem gra- 
divu osnutka zakona ni predvidela prehoda na sistem »naci- 
onalne pokojnine«. Minimalna socialna varnost ostarelih 
oseb brez sredstev za preživljanje se zagotavlja v sistemu 
socialnega vastva oziroma socialnega skrbstva. 

Kot približevanje sistemu »nacionalne pokojnine« velja šteti 
uvedbo prostovoljnega zavarovanja. Vsak državljan, ki ne bi 
bil v delovnem razmerju oziroma ne bi opravljal samostojne 
dejavnosti na podlagi katere bi bil obvezno zavarovan, bi 
senamreč lahko po predloženi ureditvi prostovoljno vključil 
v pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

3.4. Pridobitev in odmera pravic 
3.4.1. Določitev pogojev za pridobitev pravice do starostne 

pokojnine 
Od leta 1964, ko so bili določeni še sedaj veljavni pogoji za 

pridobitev pravice do starostne pokojnine, se je povprečna 
življenjska doba moških povečala od 65 na 68 let, povprečna 
pričakovana življenjska doba žensk pa od 72 na 77 let (vir: 
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Statistični letopis Republike Slovenije). 
Nesorazmerje med številom zavarovancev in številom upo- 

kojencev je možno trajno razrešiti le s povečanjem minimalne 
starosti za pridobitev pravice do pokojnine. Sedanja ureditev, 
po kateri se lahko ženske upokojijo s 55 leti starosti, pred- 
časno celo s 50 leti, oziroma v primeru, če imajo 35 let 
pokojninske dobe ne glede na starost, moški pa pri 60 ali 55 
letih starosti, oziroma s 40 leti pokojninske dobe, je najugod- 
nejša v Evropi. Zaradi tega je razmerje med številom zavaro- 
vancev in upokojencev, ki je še pred letom 1985 presegalo 3:1 
že padlo na 2:1 in kaže tendenco nadaljnjega padanja. 
V osnutku zakona je predvideno, da se bodo minimalni sta- 
rostni pogoji dvignili za tri leta in sicer tako, da se bodo 
v obdobju od 1.1.1992 do 1.1.1997 vsako leto dvignili za po pol 
leta. 

Po koncu navedenega prehodnega obdobja bo lahko zava- 
rovanec z najmanj 20 leti pokojninske dobe uveljavil pravico 
do starostne pokojnine pri starosti 63 let, pri starosti 65 let pa 
se bo lahko upokojil, če bo imel najmanj 15 let zavarovalne 
dobe. 

V osnutku zakona je še vedno določeno, da se lahko ženske 
upokojijo s pet let nižjo starostjo kot moški. Zavarovanka z 20 
leti pokojninske dobe se bo torej po poteku navedenega 
prehodnega obdobja lahko starostno upokojila pri 58 letih, 
zavarovanka s 15 leti zavarovalne dobe pa pri 60 letih starosti. 

Po sedanjih predpisih se lahko zavarovanec s 40 leti ozi- 
roma zavarovanka s 35 leti pokojninske dobe upokoji ne 
glede na doseženo starost. Glede na povečanje starostne 
meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine z nepolno 
pokojninsko dobo, je v zakonu določena starostna meja tudi 
za zavarovance s polno pokojninsko dobo. V teh primerih je 
določena za 5 let nižja starostna meja, in sicer za ženske 50 in 
za moške 55 let. Ti starostni meji se bosta v šestih letih po 
pričetku uporabe novega zakona vsako leto povečali za po 
pol leta, tako da bosta v letu 1997 dosegli 58 let za moške in 53 
let za ženske. 

Povečanje starostne meje je nujno zaradi povečanja pov- 
prečne življenjske dobe, pa tudi zato, ker se število upokojen- 
cev povečuje bistveno hitreje kot število zavarovancev. Tudi 
v državah članicah Evropskega sveta je opazna tendenca 
povečevanja minimalne starosti za pridobitev pravice do sta- 
rostne pokojnine na raven 65 let za moške in ženske (Avstrija, 
Finska, Irska, Nemčija, Nizozemska). 

3.4.2. Odmera pokojnine 
V zakonu je nujno določiti lestvico odstotkov za odmero 

pokojnine, ki je zdaj določena v statutu skupnosti. Menimo, 
da bi veljalo ohraniti razmerja iz navedene lestvice, torej bi se 
pokojnina odmerjala v odstotku, odvisnem od pokojninske 
dobe in bi znašala: 

za zavarovanca s pokojninsko dobo 15 let 35% pokojninske 
osnove, nato pa za vsako nadaljne dopolnjeno leto pokojnin- 
ske dobe še 2% več, 

za zavarovanko s pokojninsko dobo 15 let 40% pokojninske 
osnove, nato se za vsako dopolnjeno leto do dopolnjenih 20 
let pokojninske dobe poveča za 3%, za vsako dopolnjeno leto 
pokojninske dobe nad 20 let pa za 2% pokojninske osnove. 

Različna lestvica odstotkov za odmero pokojnine glede na 
doseženo pokojninsko dobo za moške in ženske je posebnost 
jugoslovanskega sistema pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja. Sicer tudi v nekaterih drugih državah veljajo različne 
pogoji za pridobitev pravice do pokojnine za moške in ženske, 
vendar povsod velja, da ima moški z določeno pokojninsko 
dobo in plačo pravico do odmere pokojnine v enakem 
odstotku kot ženska z enako dobo ter plačo. V letu 1986 je 
Svet Evrope sprejel direktivo (86/378/EEC) o izvedbi načela 
enakega obravnavanja moških in žensk v ureditvi zaposlova- 
nja ter socialnega zavarovanja. Z njo je zadolžil države - čla- 
nice da do 1. januarja 1993 iz svojih predpisov izločijo vse 
določbe, s katerimi se moškim in ženskam različno določajo 
obveznosti in višina pravic iz socialnega zavarovanja, različna 
starost za upokojitev oziroma dostop do drugih pravic na 
podlagi bolezni, invalidnosti, starosti, poškodb in poklicnih 
bolezni ter nezaposlenosti. Različna obravnava je dopustna le 
kot varstvo žena v zvezi z materinstvom. Pri oblikovanju 
osnutka zakona je bilo glede na visoko stopnjo zaposlenosti 
žena v Sloveniji sprejeto stališče, da se še naprej ohranijo 
sedanje razlike pri odmeri pokojnin za moške in ženske. 

V osnutku je povzeta sedanja ureditev izračunavanja pokoj- 

ninske osnove glede na valorizirano mesečno povprečje ose- 
bih dohodkov v najugodnejših zaporednih desetih letih zava- 
rovanja. Pri tem se ne bi upoštevali osebni dohodki iz leta 
uveljavitve pravice do starostne pokojnine. 

Glede na številna vprašanja, ki so se pojavljala pri izvajanju 
sedanje ureditve, ko so bili v zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju podrobno opredeljeni osebni 
dohodki, ki se štejejo za izračun pokojninske osnove, je 
v osnutku predvidena načelna rešitev, da se upoštevajo le 
osebni dohodki oziroma zavarovalne osnove, od katerih so 
bili plačani prispevki. Ustreznost izplačil osebnih dohodkov 
se presoja po drugih predpisih. 

Nadomestila osebnega dohodka, izplačana po predpisih 
o delovnih razmerjih (za letni dopust, za praznične dni) in 
nadomestila osebnega dohodka zaradi dela s skrajšanim 
delovnim časom oziroma zaradi manjšega osebnega dohodka 
na drugem ustreznem delu (invalidsko zavarovanje) se za 
izračun pokojninske osnove upoštevajo enako kot osebni 
dohodki. 

Nadomestila po predpisih o zdravstvenem zavarovanju in 
otroškem varstvu, nadomestila za čas čakanja na poklicno 
rehabilitacijo ali zaposlitev in nadomestila, ki jih delavci preje- 
majo kot presežni delavci, se ne upoštevajo za izračun pokoj- 
ninske osnove. Namesto tega se za čas prejemanja teh nado- 
mestil za izračun pokojninske osnove upošteva valoriziran 
osebni dohodek oziroma zavarovalna osnova iz prejšnjega 
koledarskega leta. To je nujno predvsem zaradi tega, ker so 
navedena nadomestila praviloma nižja od osebnega dohodka, 
kakršnega bi delavec zaslužil, če bi v tem času delal. 

Za izračun pokojninske osnove se osebni dohodki, ki jih 
delavec zasluži z delom s skrajšanim delovnim časom, prera- 
čunajo na povprečni znesek, ki ustreza osebnemu dohodku 
za poln delovni čas. 

Osebni dohodki, ki jih delavec zasluži z nadurnim delom, 
oziroma z delom v drugi organizaciji ali pri drugem deloda- 
jalcu, ki ga je opravljal skladno s predpisi o delovnih razmer- 
jih, in od katerih so bili plačani prispevki, se v celoti upošte- 
vajo pri izračunu pokojninske osnove. 

V osnutku je tako kot v dosedanjih predpisih določeno, da 
se zavarovancu, ki po 1.1.1970 leta ni imel najmanj enega leta 
zavarovanja, iz katerega se lahko vzamejo osebni dohodki za 
izračun pokojninske osnove, starostna pokojnina odmeri od 
zneska najnižje pokojninske osnove. Zoper takšno rešitev je 
sprožen ustavni spor, zato jo bo treba uskladiti glede na 
morebitno drugačno stališče Ustavnega sodišča. 

Enako kot po dosedanji ureditvi se osebni dohodki iz prejš- 
njih let, po katerih se odmerja pokojnina, valorizirajo glede na 
gibanje povprečnih osebnih dohodkov vseh zaposlenih 
v republiki v zadnjem koledarskem ietu pred letom, v katerem 
zavarovanec uveljavlja pravico do pokojnine. Pri tem se za 
obdobje do 31.12.1990 upoštevajo neto osebni dohodki, za 
obdobje po 1.1.1991 pa bruto osebni dohodki, zmanjšani za 
povprečno stopnjo davkov in prispevkov, ki se obračunavajo 
od osebnega dohodka. 
3.4.3. 

V zakonu bi morali celovito urediti odmero najnižje pokoj- 
nine. Pri tem bi veljalo ohraniti sedanje stališče, naj se naj- 
nižja pokojnina določi z upoštevanjem pokojninske dobe, 
torej tako, da se določi znesek najnižje pokojninske osnove 
v ustreznem odstotku povprečnega osebnega dohodka na 
zaposlenega v republiki (zdaj je zakonski minimum 60%, 
dejanski znesek pa 74% povprečnega osebnega dohodka na 
zaposlenega v republiki), od katere se najnižja zagotovljena 
pokojnina odmeri glede na dopolnjeno pokojninsko dobo. 

Vsakemu upokojencu je ne glede na dopolnjeno pokojnin- 
sko dobo, povprečno plačo oziroma zavarovalno osnovo, 
zagotovljena pokojnina v višini 35% najnižje pokojninske os- 
nove. 
3.4.4. 

Pravica do predčasne pokojnine pripada po obstoječi ure- 
ditvi vsem zavarovancem, razen tistim, ki opravljajo samo- 
stojno gospodarsko, kmetijsko, umetniško ali kakšno drugo 
kulturno, odvetniško ali drugo poklicno dejavnost. V času od 
uveljavitve sedanjega zakona je bila dana vrsta pobud, da bi 
pravico do predčasne pokojnine lahko pridobili tudi zavaro- 
vanci, ki opravljajo samostojno gospodarsko dejavnost, a so 
bile zavrnjene. Razlogi, ki so narekovali sedanjo ureditev, so 
temeljili predvsem na različnem položaju teh zavarovancev in 
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drugih zavarovancev, ki jim je pravica do predčasne pokoj- 
nine zagotovljena, v razmerju do delovnih sredstev in dela, ki 
ga opravljajo ter siceršnjega namena pravice do predčasne 
upokojitve v sistemu. 

Kljub, gledano v jugoslovanskem merilu, najostrejšim 
pogojem, ki veljajo za odmero predčasne pokojnine, je to 
pravico uveljavilo razmeroma veliko število zavarovancev, kar 
je vplivalo na večje povečanje odhodkov za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje v minulem obdobju. Nesporno je, da 
gredo zaradi obstoječe ureditve, določene v zveznem zakonu, 
po kateri traja zmanjšanje pokojnine zaradi predčasnega 
odhodka v pokoj, le omejeno dobo, večji odhodki, namenjeni 
za izplačila predčasnih pokojnin, v breme ostalih zavarovan- 
cev. Zato je v osnutku zakona določeno, da je možno pred- 
časno pokojnino zagotavljati le kot izjemno pravico ob izpol- 
njevanju dodatnih pogojev kot so: brezposlenost ali invalid- 
nost II. ali III. kategorije. 
3.4.5. 

V zakonu bo potrebno urediti tudi način odmere invalidske 
pokojnine. Zvezni zakon določa le minimalne odstotke, ki jih 
je potrebno spoštovati pri določanju lestvice za odmero te 
pokojnine. Menimo, da bi bilo v zakon primerno prenesti 
dosedanjo ureditev iz statuta SPIZ-a, po kateri se višina 
invalidske pokojnine regulira s t.im. dodatkom na invalidnost. 
Dodatek na invalidnost postane po odmeri invalidske pokoj- 
nine njen sestavni del, njegova funkcija pa je v nadomeščanju 
dela manjkajoče pokojninske dobe, ki je zavarovanec ni 
mogel doseči, ker je pri njem nastopila invalidnost. Višina 
dodatka za invalidnost je odvisna od zavarovančeve starosti 
ob nastanku invalidnosti in gostote dopolnjene zavarovalne 
dobe. 
3.4.6. 

Zakon že sedaj določa pogoje za priznanje pravice do 
družinske pokojnine. Teh ne bi kazalo spreminjati. Natanč- 
neje pa bi bilo potrebno opredeliti kriterije za ugotavljanje 
obstoja izvenzakonske skupnosti in pravic osebe, ki je živela 
z zavarovancem v življenjski skupnosti po zakonu o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačene 
z zakonsko zvezo. 

V zakonu bo potrebno določiti višino družinske pokojnine, 
do katere so upravičeni zakonec in drugi družinski člani. Prav 
tako bo potrebno določiti tudi višino dela pokojnine, ki pri- 
pada otrokom, ki so izgubili oba starša. 

Pri oblikovanju določb, nanašajočih se na družinske pokoj- 
nine, se bo potrebno opredeliti tudi do številnih pobud iz 
javnosti, iz katerih izhaja, da bi morali vdovi, ki je tudi sama 
pridobila pravico do svoje pokojnine, zagotavljati pravice do 
celotne moževe pokojnine oziroma ji priznati poleg njene 
pokojnine tudi del pokojnine po možu. Pri tem se sklicujejo 
na podobne ureditve v tujini (npr. v Nemčiji in Avstriji) ozi- 
roma na sedanjo »nelogičnost« v sistemu, ki v teh primerih 
v celoti negira prispevek posameznika v pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje. Zdaj so enako obravnavane vdove, ki so 
pridobile pravico do svoje pokojnine in tiste, ki nikoli niso bile 
zavarovanke, in pridobijo pravico do enake višine družinske 
pokojnine. 

Obstoječa ureditev temelji na načelih vzajemnosti in soli- 
darnosti in obravnavanju pravic do pokojnine kot izrazito 
osebne pravice, ki je vezana le na osebo, ki je prispevala za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Družinska pokojnina 
predstavlja izvedeno pravico, katere poglaviten namen je 
zagotoviti nepreskrbljeni vdovi oziroma vdovcu in drugim 
družinskim članom, materialno in socialno varnost. Z uveljavi- 
tvijo možnosti, po kateri bi lahko vdova, ki je pred tem prido- 
bila pravico do svoje pokojnine, pridobila tudi pravico do 
moževe celotne pokojnine ali le njenega dela, bi bila obsto- 
ječa načela negirana. V tem primeru bi bilo potrebno posebej 
zavzeti stališče do tega, ali nima take pravice tudi še zapo- 
slena vdova (oziroma vdovec), ali se ta pravica zaključi pri 
vdovi ali vdovcu, ali pa se lahko raztegne tudi na druge 
družinske člane in katere in ali veljajo za priznanje takšne 
pravice kakšne omejitve, ki bi jih pogojevalo siceršnje premo- 
ženjsko stanje vdove, oziroma vdovca in družinskih članov. 
Ob tem velja opozoriti, da bo kakršnakoli pozitivna odločitev 
vplivala na večje odhodke za pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje od sedanjih. Njihovo višino bo mogoče približno 
oceniti po podrobnejšem definiranju kriterijev za priznanje te 
pravice. 

V osnutku je predvideno, da vdova s pravico do osebne in 

družinske pokojnine, ki izpolnjuje premoženjski cenzus, pri- 
dobi pravico do polnega zneska varstvenega dodatka, četudi 
ima krajšo pokojninsko dobo. 
3.4.7. 

Ker je pravica do varstvenega dodatka ena od najvažnejših 
socialno varstvenih pravic (uživa jo preko 55.000 upravičen- 
cev), jo je nujno v celoti urediti v zakonu. Glede na to bi morali 
v zakon prenesti določila statuta in drugih samoupravnih 
splošnih aktov skupnosti o premoženjskem cenzusu za prido- 
bitev te pravice in določiti način njene odmere. 

V zvezi s pobudo, naj bi pravico do varstvenega dodatka kot 
čisto socialno pravico iz sistema pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja prenesli v sistem socialnega varstva, je 
v osnutku ohranjena dosedanja ureditev. Proučiti velja le 
možnosti, da bi se posebej uredilo financiranje te pravice. 
3.4.8. Pravica do delne pokojnine 

Pravico do delne pokojnine poznajo pokojninski sistemi 
v nekaterih zahodnih državah in v Srbiji, Črni gori ter na 
Kosovem. Smisel te pravice je v postopnem prilagajanju 
delavcev, ki so že dopolnili določeno starost, njihovo delo pa 
je za delovno organizacijo neobhodno in koristno, vendar ne 
v tolikšnem obsegu kot doslej, na pokoj. Takšen delavec je 
v delovnem razmerju s polovičnim delovnim časom in za to 
delo dobiva ustrezen osebni dohodek, hkrati pa prejema 
sorazmerni del pokojnine, katere višina je odvisna od dopol- 
njene pokojninske dobe. V času prejemanja delne pokojnine 
takšnemu zavarovancu teče zavarovalna doba glede na dejan- 
ski čas, s katerim je zaposlen. Ob ponovni upokojitvi se tako 
dosežena zavarovalna doba prišteje k skupni pokojninski 
dobi. 

Zato, da delna pokojnina ne bi bila posebna vrsta starostne 
pokojnine, ki bi jo bilo mogoče uveljaviti pod ugodnejšimi 
pogoji predlagamo, da bi za pridobitev te pravice veljali 
pogoji starosti in pokojninske dobe, ki veljajo za pridobitev 
pravice do starostne pokojnine. Pravico bi bilo mogoče uve- 
ljaviti le ob soglasju delovne organizacije oziroma deloda- 
jalca. 
3.4.9. Invalidnina za telesno okvaro 

Ker gre za temeljno pravico iz invalidskega zavarovanja, je 
treba v zakonu, določiti merila in način za priznavanje, 
odmero in usklajevanje pravic do denarnega nadomestila za 
telesno okvaro. Pri tem bi veljalo kot osnovo vzeti določen 
odstotek najnižje pokojnine za polno dobo. Tudi za ta nado- 
mestila naj bi veljal isti način valorizacije, kot za pokojnine. 
Predlagamo, da se za to pravico ponovno uvede naziv »inva- 
lidnina«. 
3.4.10. Dodatek za pomoč in postrežbo 

Dodatek za pomoč in postrežbo je pravica, ki se zagotavlja 
zavarovancem in upokojencem pod pogoji in kriteriji, ki so 
v celoti urejeni v statutu SPIZ-a. Glede na to, da se za to 
pravico namenjajo razmeroma visoka finančna sredstva, bi 
bilo primerno, če bi v bodoče tako pogoje, pod katerimi je 
mogoče pridobiti to pravico, kakor tudi način njene odmere, 
urejali z zakonom. Po veljavni ureditvi skupnost izplačuje 
dodatek za pomoč in postrežbo v dveh različnih zneskih, 
katerih višina je odvisna od tega, ali je tuja nega in pomoč 
potrebna za opravljanje vseh, ali večine osnovnih življenjskih 
potreb. V zakonu bi torej bilo potrebno opredeliti kriterije, 
kdaj so izpolnjeni pogoji za priznanje pravice do dodatka za 
pomoč in postrežbo. Določiti pa bi bilo potrebno tudi višino 
dodatka za pomoč in postrežbo, do katere so upravičene 
posamezne vrste zavarovancev in upokojencev. To višino bi 
kazalo vezati na določeno razmerje do najnižje pokojnine, 
s čimer bi se istočasno razrešilo tudi vprašanje njihove valori- 
zacije. 

Pri določanju pogojev za priznanje pravice do dodatka za 
pomoč in postrežbo je predložena opredelitev, da je višina 
dodatka za pomoč in postrežbo pogojena izključno z ugotovi- 
tvijo, da je upravičencu potrebna takšna ali drugačna oblika 
tuje nege in pomoči, in ni odvisna od njegovih premoženjskih 
razmer. 
3.4.11. Sredstva za rekreacijo 

Po veljavni ureditvi sodi med individualne pravice, ki jih 
SPIZ zagotavlja na podlagi svojih splošnih aktov tudi enkratni 
znesek za rekreacijo, do katerega so upravičeni uživalci 
pokojnin in nekaterih nadomestil iz invalidskega zavarovanja, 
med kolektivne pravice pa zagotavljanje sredstev za rekre- 
ativno dejavnost. 
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Menimo, da bi bilo v zakonu potrebno določiti tudi te 
pravice, opredeliti njihov namen in višino, glede na to, da se 
za te namene sedaj namenjajo precejšnja finančna sredstva, 
pa tudi zato, ker so pri sredstvih, ki jih za te namene delijo 
delavci, sprejete pomembne spremembe (13. plača). 
3.4.12. Pravice na podlagi invalidnosti 

V zakonu bi morali določiti primere, v katerih se poškodba, 
ki jo pretrpi zavarovanec oziroma delovni invalid v zvezi 
z uveljavljanjem pravic iz zdravstvenega zavarovanja, šteje za 
poškodbo pri delu. 

Podrobneje bi veljalo opredeliti pogoje, pod katerimi se 
priznavajo poškodbe pri delu zavarovancem, ki opravljajo 
samostojne dejavnosti in kmetom. Za te kategorije zavarovan- 
cev bi morali določiti tudi definicije zmanjšanja delovne 
zmožnosti in preostale delovne zmožnosti oziroma definicijo 
»svojega dela«, po katerem se ugotavlja invalidnost. 

3.4.13. Pravice na podlagi spremenjene delovne 
zmožnosti in neposredne nevarnosti za nastanek 
invalidnosti 

V zakonu bi morali opustiti institut spremenjene delovne 
zmožnosti, ki je v praksi povzročil hude krivice, saj so zavaro- 
vanci z enakimi okvarami zdravja in delovne zmožnosti zaradi 
v bistvu slučajnih okoliščin ostali brez pravic iz invalidskega 
zavarovanja, medtem ko so jih drugi lahko pridobili. 

Zaradi zagotovitve enakopravnega položaja zavarovancev, 
pri katerih je podana neposredna nevarnost za nastanek inva- 
lidnosti, je v osnutku zakona določeno, da imajo poleg že 
zagotovljenih pravic, tudi pravico do denarnih nadomestil iz 
sredstev invalidskega zavarovanja. 
3.4.14. Denarna nadomestila iz invalidskega zavarovanja 

V zakonu je treba določiti osnove, od katerih se odmerijo 
nadomestila osebnega dohodka za čas čakanja na prekvalifi- 
kacijo oziroma dokvalifikacijo ter nadomestilo za čas čakanja 
na razporeditev na drugo ustrezno delo oziroma na ustrezno 
zaposlitev zavarovancem, ki v koledarskem letu pred nastan- 
kom invalidnosti niso prejemali osebnega dohodka. 

Pri izvajanju zakona o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju so pogoste pripombe na račun določanja nadomestila 
zaradi manjšega osebnega dohodka na delu, h kateremu je 
zavarovanec prerazporejen zaradi svoje invalidnosti. 

Menimo, da številne pobude, naj bi kot osnovo za odmero 
nadomestila vzeli osebni dohodek, kakršnega bi delovni inva- 
lid dosegal na delovnem mestu, ki ga je zasedal pred nastan- 
kom invalidnosti, niso sprejemljive. Takšna ureditev je bila 
v času, ko je še veljala, deležna številnih kritik, zato je bila 
opuščena. 

Po sedanji ureditvi se nadomestila povečujejo skladno 
s povečanjem povprečnih osebnih dohodkov v organizaciji 
oziroma v podjetju, v katerem je bil invalid zaposlen ob 
nastanku invalidnosti. Ob upoštevanju kasnejših sprememb 
v vrednotenju del in nalog, ki so jih takrat opravljali, bi 
v povprečju ravno toliko invalidov prišlo v slabši položaj kot bi 
bilo tistih, ki bi zaradi izboljšanja vrednotenja prišli do višjih 
nadomestil. Ob tem velja upoštevati, da praviloma pride do 
sprememb vrednotenja zaradi sprememb delovnih postopkov 
ali delovnih naporov na posameznem delovnem mestu, ki jim 
delovni invalid po prerazporeditvi ni več izpostavljen. 

V osnutku je predviden nov način odmere in valorizacije 
nadomestil zaradi manjšega osebnega dohodka na drugem 
ustreznem delu. Odmerila naj bi se v višini razlike med pokoj- 
ninsko osnovo, od katere bi se delovnemu invalidu odmerila 
invalidska pokojnina in osebnim dohodkom na drugem 
ustreznem delu. Pri tem se oba zneska vzameta za isto obo- 
dobje. Tako odmerjeno nadomestilo se nato usklajuje enako 
kot pokojnine. 

Menimo, da bi veljalo nadomestila povečevati tudi glede na 
porast deleža osebnih dohodkov, ki raste z dopolnjeno 
delovno dobo. 

Hkrati bo potrebno urediti tudi pristojnosti oziroma obvez- 
nosti zavoda in organizacij ter delodajalcev v zvezi z uveljav- 
ljanjem in uresničevanjem pravic zavarovancev s preostalo 
delovno zmožnostjo. 
3.4.15. Pravice nekaterih skupin zavarovancev 

Tako kot po dosedanjih predpisih je tudi v osnutku zakona 
dopuščena možnost, da se za določene skupine zavarovan- 
cev določijo ugodnejši pogoji za pridobitev in odmero pravic, 
vendar mora tisti, ki te ugodnosti določi, zagotoviti tudi 
potrebna sredstva. 

3.4.16. Usklajevanje pokojnin 
V republiškem zakonu je nujno celovito urediti sistem 

usklajevanja pokojnin in drugih pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Skladno s sedanjo ureditvijo v zvez- 
nem zakonu, se pokojnine usklajujejo glede na mesečno rast 
povprečnih osebnih dohodkov v republiki. Usklajevanje se 
opravi najmanj dvakrat letno, to je 1. januarja in 1. julija, pa 
tudi med navedenimi roki, če so povprečni osebni dohodki od 
meseca, ki je bil upoštevan pri prejšnji uskladitvi pokojnin 
porasli za več kot 5%. Uskladitve bi veljale le za naprej. 

V osnutku je opuščeno omejevanje medletnih uskladitev 
pokojnin z določitvijo minimalnega upoštevnega porasta 
osebnih dohodkov. Skupščina Republike Slovenije naj bi 
v začetku vsakega srednjeročnega obdobja opredelila naj- 
višje razmerje med povprečnim osebnim dohodkom in pov- 
prečno starostno pokojnino, preračunano na polno pokojnin- 
sko dobo. To razmerje ne bi smelo biti nižje kot 85%. 
3.4.17. Pokojninska doba 
3.4.17.1. Upoštevanje nekaterih obdobij v zavarovalno dobo 

V pokojninsko dobo se vštevajo vsa obdobja, ki so se po 
sedanjih predpisih štela v zavarovalno oziroma v posebno 
dobo, pa tudi obdobja dela pred 15. 5. 1945, ki so bila črtana 
po določbi 163. in 164. člena zveznega temeljnega zakona 
o pokojninskem zavarovanju, 
3.4.17.2. Dokup pokojninske dobe 

V osnutku zakona so predvidene naslednje oblike dokupa 
pokojninske dobe: 

- ohranjena je sedanja možnost dokupa časa opravljanja 
samostojne kmetijske oziroma kakšne druge poklicne dejav- 
nosti, 

- do pet let manjkajoče pokojninske dobe bodo lahko 
dokupili presežni delavci in delavci, ki so izgubili zaposlitev 
zaradi stečaja oziroma prenehanja organizacije, 

- zavarovanci, ki so že dopolnili pogoje za priznanje pra- 
vice do starostne pokojnine, bodo lahko dokupili pokojninsko 
dobo, da bi si povečali odmere pokojnine, 

- popolna novost je možnost dokupa časa študija na višjih 
in visokih šolah in služenja vojaškega roka. 

Prispevki za posamezne vrste dokupa pokojninske dobe bi 
se med seboj bistveno razlikovali. 
3.4.17.3. Določanje del in nalog, na katerih se zavarovalna 
doba šteje s povečanjem 

V zvezi s spremembami zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju bo treba v posebnem republiškem zakonu 
na novo urediti področje štetja zavarovalne dobe s poveča- 
njem in pri tem upoštevati določila, ki jih vsebuje družbeni 
dogovor o ukrepih in dejavnostih v zvezi z deli in nalogami, na 
katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem. Z zakonom 
pa bi moral biti posebej urejen tudi postopek obvezne revizije, 
posebno v delu, ki se nanaša na pripravo elaborata, ki je 
podlaga za podajo strokovnega mnenja specializiranih stro- 
kovnih in znanstvenih organizacij o nevarnostih in zdravju 
škodljivih vplivih na posameznih delovnih mestih. Priprava 
takega elaborata predstavlja namreč velike stroške posamez- 
nih podjetij, zaradi česar ti elaborati niso pripravljeni ali pa so 
pripravljeni pomanjkljivo. 

Predvideno je črtanje sedanje možnosti, da se delavci 
odpovedo štetju zavarovalne dobe s povečanjem. 
3.4.18. Matična evidenca in dolžnost obveščanja 

Področje matične evidence, ki je zdaj urejeno z zveznim 
zakonom o matični evidenci, je potrebno urediti v posebnem 
republiškem zakonu. 
3.4.19. Zagotavljanje sredstev 

Na osnovi XIX amandmaja k Ustavi SR Slovenije je v poseb- 
nem zakonu o zagotavljanju sredstev za uresničevanje pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja opredeljen sistem obra- 
čunavanja in plačevanja prispevkov. V zvezi s tem so določeni 
zavezanci za plačilo prispevkov, vrste prispevkov, osnove za 
obračunavanje prispevkov, viri iz katerih se prispevki plaču- 
jejo ter način določanja višine prispevkov. 

Sistem zagotavljanja sredstev za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje mora biti vezan na osebne dohodke aktivne 
populacije, izpeljan pa tako, da bo enostaven in vsem razum- 
ljiv. Dotok sredstev mora biti zanesljiv, tekoč in trajen. 

V osnutku zakona so posebej opredeljene obveznosti 
samostojnih zavarovancev. Tem naj se prepusti, da sami pri- 
javljajo osnovo za obračunavanje prispevkov, ki pa ne more 
biti nižja od najnižjega zneska, ki zagotavlja materialno in 
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socialno varnost delavcev v posameznem mesecu. 
V tem poglavju osnutka so posebej opredeljene obveznosti 

republike za kritje posebnih pravic, ki so zagotovljene bor- 
cem, delavcem organov notranjih zadev, osebam s posebnimi 
zaslugami in nekaterim drugim osebam. 

Podzakonskim aktom bo v zvezi z zagotavljanjem sredstev 
prepuščena le tehnika obračunavanja in plačevanja prispev- 
kov ter področje posebnih primerov zavarovanja, ki bo 
v zakonu le načelno opredeljeno. 

V osnutku zakona je predvideno oblikovanje dopolnilnega 
sklada za financiranje pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja, v katerega bi se stekala sredstva iz denacionalizacije in 
iz privatizacije. Sredstva tega sklada bi se uporabljala kot 
rezervna sredstva. 
3.4.20. Postopek za uveljavljanje pravic in sodno varstvo 

Namesto posebnega samoupravnega postopka bi veljalo za 
uveljavljanje in varstvo pravic iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja ponovno uvesti upravni postopek. 

Vprašanje sodnega varstva pravic bodo predvidoma razre- 
šena v sklopu sprememb sistema sodišč. 

IV. FINANČNE POSLEDICE 
Ob dosledni izvedbi načela, da se sredstva za zagotavljanje 

posebnih pravic nekaterih skupin zavarovancev (izjemne 
pokojnine, pravice borcev NOV, delavci organov notranjih 
zadev in zadev za izvrševanje kazenskih sankcij) povrnejo 

skladu pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se bodo 
bistveno povečale obremenitve republiškega proračuna. Ker 
se bodo istočasno za isti znesek zmanjšali izdatki zavoda, 
z vidika celotne družbene bilance ne bo prišlo do povečanja 
sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje temveč le 
za prerazporeditev obveznosti od zavarovancev in delodajal- 
cev na davkoplačevalce. 

Pri konkretnem opredeljevanju pogojev in načina odmere 
posameznih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanje je nujno zagotoviti, da te pravice ne bodo šle v breme 
ostalih zavarovancev. Zato je nujno določiti ustrezne pri- 
spevke za prostovoljno zavarovanje in dokup pokojninske 
dobe. Poleg načelne usmeritve, da je nujno ohraniti realno 
vrednost pokojnin in drugih pravic je nujno zagotoviti tudi 
ohranjanje realne vrednosti vseh prispevkov za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje. 

Zaradi uvedbe novih pravic (dokup in prostovoljno zavaro- 
vanje) bo prišlo do povečanja deleža pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja v celotnem družbenem dohodku. Ob 
doslednem spoštovanju načela, da se te pravice financirajo le 
iz namenskih prispevkov njihovih uporabnikov, se prispevki 
ostalih zavarovancev zaradi tega ne bi povečali. 

Podrobnejše kvantifikacije so prikazane v prilogi. 
Izvršilne predpise in podzakonske akte, ki jih je po doseda- 

nji ureditvi sprejemala SPIZ, bodo morali po predloženi uredi- 
tvi sprejemati upravni organi, zato se bo obseg njihovega dela 
povečal. 

OSNUTEK ZAKONA o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

Prvi del 
SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon ureja obvezno pokojninsko in invalidsko zavaro- 

vanje v Republiki Sloveniji. 

2. člen 
S tem zakonom se na podlagi dela ter po načelih vzajemno- 

sti in solidarnosti z obveznim zavarovanjem zagotavljajo pra- 
vice za primer starosti, zmanjšanja ali izgube delovne zmož- 
nosti,smrti, telesne okvare ter potrebe po stalni pomoči in 
postrežbi. 

S prostovoljnim zavarovanjem se lahko v skladu s tem 
zakonom v zavarovanje vključijo tudi osebe, ki niso obvezno 
zavarovane. 

3. člen 
S tem zakonom se zagotavljajo: 
- pravica do starostne pokojnine; 
- pravica do invalidske pokojnine; 
- pravica do družinske pokojnine; 
- pravica do predčasne pokojnine; 
- pravica do delne pokojnine; 
- pravica do varstvenega dodatka k pokojnini; 
- pravica do invalidnine; 
- pravica do dodatka za pomoč in postrežbo; 
- pravica do povrnitve potnih in selitvenih stroškov; 
- pravica do odpravnine in oskrbnine vdovi ali vdovcu, 
- pravica do dodatka za rekreacijo upokojencev. 
- pravica do razporeditve na drugo ustrezno delo, pravica 

do ustrezne zaposlitve, pravica do poklicne rehabilitacije, 
z ustreznimi denarnimi nadomestili; 

VARIANTA: 5. in 11. alinea se črtata. 

4. člen 
Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja so 

neodtujljive osebne materialne pravice in jih ni mogoče pre- 
nesti na drugega in ne podedovati. 

Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ne 
morejo zastarati, razen dospelih neizplačanih zneskov pokoj- 
nin in drugih denarnih prejemkov v primerih, določenih s tem 
zakonom. 

Pravic po tem zakonu ni mogoče odvzeti, zmanjšati ali 
omejiti, razen v primerih, določenih s tem zakonom. 

5. člen 
Sredstva za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zagotav- 

ljajo zavarovanci, delodajalci in Republika Slovenija. 
Sredstva za uveljavljanje in izvajanje pokojninskega in inva- 

lidskega zavarovanja, so sredstva osebne porabe. 

6. člen 
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje izvaja Zavod za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: zavod). 

7. člen 
Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja se 

uveljavljajo po zakonu o upravnem postopku, razen če s tem 
zakonom ni določeno drugače. 

Sodno varstvo pravic je zagotovljeno po zakonu. 

Drugi del 
ZAVAROVANCI 

1. poglavje 
OBVEZNO ZAVAROVANJE 

Zavarovanci za vse primere zavarovanja 
8. člen 

Obvezno se zavarujejo delavci, zaposleni v Republiki Slove- 
niji. 

Obvezno se zavarujejo izvoljeni ali imenovani nosilci javne 
ali druge družbene funkcije v Republiki Sloveniji, če preje- 
majo za to delo osebni dohodek oziroma, če uveljavljajo 
nadomestilo osebnega dohodka za opravljanje te funkcije. 

Obvezno se zavarujejo tudi delavci v delovnem razmerju pri 
organizaciji ali delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji, ki 
so bili poslani na delo v tujino, če niso obvezno zavarovani po 
predpisih države, v katero so bili poslani, ali če z mednarodno 
pogodbo to ni določeno drugače. 

9. člen 
Obvezno se zavarujejo državljani Republike Slovenije, ki so: 
1. na ozemlju Republike Slovenije zaposleni pri tujih ali 

mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih konzularnih in 
diplomatskih predstavništvih ali so v osebni službi pri tujih 
državljanih, če ni z mednarodno pogodbo določeno drugače; 
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2. zaposleni v tujini, če so bili neposredno pred odhodom 
v tujino zavarovani na območju Republike Slovenije in niso za 
ta čas obvezno zavarovani pri tujem nosilcu zavarovanja; 

3. zaposleni pri tujem delodajalcu v državi, v kateri so 
obvezno zavarovani, vendar v njej ne morejo uveljavljati pra- 
vic določenih s tem zakonom ali jih ne morejo uživati izven 
navedene države, če so bili neposredno pred odhodom 
v tujino zavarovani na območju Republike Slovenije. 

10. člen 
Obvezno se zavarujejo tuji državljani in osebe brez držav- 

ljanstva, ki so na ozemlju Republike Slovenije: 
1. v delovnem razmerju; 
2. v službi pri tujih fizičnih in pravnih osebah, če ni z medna- 

rodno pogodbo določeno drugače; 
3. v službi pri mednarodnih organizacijah in ustanovah, 

tujih diplomatskih in konzularnih predstavništvih, če je tako 
zavarovanje določeno z mednarodno pogodbo. 

11. člen 
Obvezno se zavarujejo osebe, ki na območju Republike 

Slovenije: 
1. z osebnim delom samostojno opravljajo obrtniško, pre- 

vozniško, gostinsko ali drugo gospodarsko dejavnost kot 
edini ali glavni poklic; 

2. z osebnim delom samostojno kot edini ali glavni poklic 
opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost, so 
odvetniki, duhovniki oziroma opravljajo drugo samostojno 
dejavnost. 

12. člen 
Obvezno se zavarujejo ustanovitelji zasebnih podjetij in 

zavodov v Republiki Sloveniji, ne glede na državljanstvo, če 
niso obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani na drugi 
podlagi ali uživalci pokojnine. 

13. člen 
Kmetje in člani njihovih gospodarstev ter drugi državljani, ki 

se v Republiki Sloveniji ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo kot 
edinim ali glavnim poklicem, se obvezno zavarujejo, če ob 
vložitvi prijave v zavarovanje: 

- niso mlajši od 15 let in imajo splošno zdravstveno spo- 
sobnost za opravljanje kmetijske dejavnosti in 

- na zavarovanega člana dosegajo najmanj tolikšen kata- 
strski dohodek ali drug dohodek, ki ustreza znesku zajamče- 
nega osebnega dohodka, zmanjšanega za prispevke in davke, 
ki se obračunavajo od zajamčenega osebnega dohodka. 

VARIANTA: v drugi alineji »- dohodek, ki ustreza zajamče- 
nemu nadomestilu osebnega dohodka.« 

14. člen 
Šteje se, da zavarovanci iz 11., 12. in 13. člena tega zakona 

opravljajo samostojno dejavnost kot edini poklic, če niso 
v delovnem razmerju ali ne opravljajo druge dejavnosti, na 
podlagi katere so zavarovani in niso na rednem šolanju. 

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se šteje, da zava- 
rovanci opravljajo samostojno dejavnost kot glavni poklic, če 
so v delovnem razmerju s polovico ali manj kot polovico 
delovnega časa in niso na rednem šolanju. 

15. člen 
Zavarovanci, ki so zavarovani na podlagi delovnega raz- 

merja z več kot polovico delovnega časa, vendar manj kot 
polni delovni čas, se lahko za preostali delovni čas do pol- 
nega delovnega časa zavarujejo tudi na podlagi opravljanja 
samostojne kmetijske dejavnosti. 

16. člen 
Obvezno se zavarujejo vrhunski športniki - člani telesno- 

kulturnih organizacij v Republiki Sloveniji, ki niso obvezno 
zavarovani na drugi podlagi. 

17. člen 
Osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brez- 

poselnosti v skladu s predpisi o zaposlovanju in zavarovanju 
za primer brezposelnosti, se obvezno zavarujejo za čas preje- 
manja takega nadomestila. 

18. člen 
Obvezno se zavarujejo osebe, ki med prestajanjem kazni 

zapora delajo s polnim delovnim časom. 

Zavarovanje za ožji obseg pravic 

19. člen 
Zavarovanci iz 11., 12., 13., 16. in 24. člena tega zakona se 

lahko zavarujejo tudi po osnovi, ki je nižja od osnove iz 223. 
člena tega zakona, vendar so zavarovani le za ožji obseg 
pravic in nimajo pravice do odmere pokojnine od najnižje 
pokojninske osnove, do varstvenega dodatka, do predčasne 
pokojnine, do delne pokojnine, pravic na podlagi II. in III. 
kategorije invalidnosti, pravice do denarnega nadomestila za 
telesno okvaro, dodatka za pomoč in postrežbo in do dodatka 
za rekreacijo upokojencev. 

Ne glede na določbo 1. odstavka tega člena imajo pravico 
do dodatka za pomoč in postrežbo slepi zavarovanci. 

20. člen 
Zavarovancem iz 11., 12., 13., 16. in 24. člena tega zakona, 

ki so bili nekaj časa zavarovani za vse primere zavarovanja, 
nekaj časa pa za ožji obseg pravic, se pravice odmerijo po 
tistem obsegu zavarovanja, po katerem so bili zavarovani 
pretežni del (nad polovico) skupne zavarovalne dobe. 

Zavarovancem, ki so bili zavarovani nekaj časa kot delavci, 
nekaj časa pa kot zavarovanci samostojnih dejavnosti zavaro- 
vani za ožji obseg pravic, se pravice odmerijo po tistem 
svojstvu, v katerem so bili zavarovani pretežni del (nad polo- 
vico) skupne zavarovalne dobe. 

Ne glede na določbo prejšnjih dveh odstavkov se zavaro- 
vancem, ki so bili najmanj 15 let zavarovani za vse primere 
zavarovanja, pravice odmerijo na način in v obsegu kot je 
določen za delavce. 

21. člen 
Osebe, ki so bile obvezno zavarovane za vse primere zava- 

rovanja, 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 pri- 
dobitev pravic ali so uživalci starostne ali invalidske pokoj- 
nine. 

Zavarovanci za posebne primere zavarovanja 

22. člen 
Za invalidnost in telesno okvaro, ki je posledica poškodbe 

pri delu ali poklicne bolezni, so zavarovani: 
1. učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju 

proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih 
ekskurzijah, 

2. otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju pri praktičnem pouku v organizacijah za usposablja- 
nje ali na obveznem praktičnem delu, 

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 in vajah, 

5. osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu, 
v skladu z zakonom o delovnih razmerjih, 

6. osebe, ki opravljajo popoldansko obrt, 
7. učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol 

pri opravljanju dela prek pooblaščenih organizacij, 
8. osebe na prestajanju kazni zapora, ki niso obvezno zava- 

rovane po 18. členu tega zakona ter mladoletniki, proti kate- 
rim se izvršuje vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, pri 
delu, pri poklicnem izobraževanju in pri opravljanju dovolje- 
nih dejavnosti v skladu z zakonom. 

Osebe iz 8. točke prejšnjega odstavka so zavarovane tudi za 
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primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe izven dela, 
nastale zaradi višje sile. 

23. člen 
Osebe, ki niso zavarovane na drugi podlagi, so zavarovane 

za invalidnost in telesno okvaro kot posledico poškodbe pri 
delu, ko: 

1. sodelujejo pri organiziranih javnih delih, pri reševalnih 
akcijah, ali pri zaščiti in reševanju v primerih naravnih in 
drugih nesreč. 

2. udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji so 
zavarovani za invalidnost in telesno okvaro, nastalo pri oprav- 
ljanju del oziroma nalog na mladinskem taboru. 

3. v primeru smrti udeleženca mladinskih taborov iz prejš- 
njega odstavka, pridobijo njegovi družinski člani pravico do 
družinske pokojnine. 

4. opravljajo naloge vojaške službe ali nadomestne civilne 
službe, narodne zaščite, civilne zaščite, službe za opazovanje 
in obveščanje, splošnih reševalnih služb ali enot za zveze ter 
pri usposabljanju za obrambo in zaščito. 

5. pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim 
uradnim osebah ter organom 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 
varovanje pred drugimi kršitvami nedotakljivosti državne 
meje, 

6. opravljajo naloge organov za notranje zadeve kot osebe 
v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve, 

7. opravljajo na poziv državnih in drugih pooblaščenih 
organov, javno in drugo družbeno funkcijo ali državljansko 
dolžnost, 

8. kot športniki, trenerji ali organizatorji v okviru organizi- 
rane športne dejavnosti sodelujejo pri športnih akcijah, 

9. kot člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih 
organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in 
reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju 
na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, naloge 
pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem 
demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni var- 
nosti, 

10. kot člani gorske reševalne službe ali potapljači oprav- 
ljajo naloge reševanja življenj ali odvrnitve oziroma prepreči- 
tve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenje ali premože- 
nje občanov. 

VARIANTA: 3. točka se črta. 

2. poglavje 
PROSTOVOLJNA VKLJUČITEV V ZAVAROVANJE 

24. člen 
Državljani Republike Slovenije, ki so dopolnili 15 let starosti 

in niso obvezno zavarovani, se lahko prostovoljno zavarujejo, 
v času ko: 

- so na šolanju na višjih ali visokih šolah oziroma na 
podiplomskem študiju 

- služijo vojaški rok oziroma opravljajo naloge nadomestne 
civilne službe, 

- skrbijo za otroka, mlajšega od 7 let oziroma za otroka, ki 
je nezmožen za samostojno življenje in delo, 

- opravljajo samostojno kmetijsko dejavnost in ne izpolnju- 
jejo pogojev iz 13. člena tega zakona, 

- so prijavljeni kot iskalci zaposlitve pri zavodu za zaposlo- 
vanje, 

- bivajo v tujini kot zakonci oziroma kot izvenzakonski 
partnerji zavarovancev iz 3. odstavka 8. člena, 

- so kot invalidi zaposleni v varstvenih delavnicah, 
- so na strokovnem izpopolnjevanju ali na specializaciji po 

prenehanju obveznega zavarovanja. 
VARIANTA: - so na prestajanju zaporne kazni in niso 

obvezno zavarovani po 18. členu tega zakona, 
- so zaposleni s krajšim delovnim časom od polnega. 

Tretji del 
PRIDOBITEV IN ODMERA PRAVIC 

1. poglavje 
POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO STAROSTNE 
POKOJNINE 

Starostna pokojnina 

25. člen 
Oseba iz 8. do 13., 16., 17., 18. in 24. člena tega zakona (v 

nadaljnjem besedilu: zavarovanec) pridobi pravico do sta- 
rostne pokojnine, ko dopolni starost 63 let (m) oziroma 58 let 
(ž) in pokojninsko dobo 20 let. 

V prehodnem obdobju od 1. 1. 1992 do 1. 1. 1997 se bo 
starostna meja za pridobitev postopno povečevala tako, kot je 
določeno v naslednji preglednici: 

Leto Moški Ženske 
od 1. 1. 1992 60,5 55,5 
od 1.1. 1993 61,0 56,0 
od 1.1. 1994 61,5 56,5 
od 1.1. 1995 62,0 57,0 
od 1.1. 1996 62,5 57,5 
od 1.1. 1997 63,0 58,0 

Zavarovanec, ki nima dopolnjene pokojninske dobe 20 let, 
pridobi pravico do starostne pokojnine, ko dopolni starost 65 
let oziroma zavarovanka 60 let in najmanj 15 let zavarovalne 

I dobe. 
Zavarovanec pridobi pravico do starostne pokojnine, ko 

dopolni pokojninsko dobo 40 let oziroma zavarovanka 35 let 
in starost 58 let (m) oziroma 53 let (ž). 

V prehodnem obdobju od 1. 1. 1992 do 1. 1. 1997 se bo 
starostna meja iz četrtega odstavka tega člena povečevala 
tako, kot je določeno v naslednji preglednici: 

Leto Moški Ženske 
od 1.1. 1992 55,5 50,5 
od 1.1. 1993 56,0 51,0 
od 1. 1. 1994 56,5 51,5 
od 1.1. 1995 57,0 52,0 
od 1.1. 1996 57,5 52,5 
od 1.1. 1997 58,0 53,0 

Predčasna pokojnina 

26. člen 
Pravico do predčasne pokojnine pridobi zavarovanec, ki je 

dopolnil najmanj 35 let pokojninske dobe in 58 let starosti 
oziroma zavarovanka 30 let pokojninske dobe in 53 let staro- 
sti, v naslednjih primerih: 

- če mu je delovno razmerje prenehalo zaradi stečaja ali 
redne likvidacije organizacije ali zaradi stečaja nad obratoval- 
nico delodajalca in mu ni možno zagotoviti druge zaposlitve, 

- če mu delovno razmerje preneha iz operativnih razlogov 
po predpisih o delovnih razmerjih, 

- če je v delovnem razmerju kot delovni invalid II. ali III. 
kategorije, 

- če je bil v zadnjih 24 mesecih najmanj 12 mesecev 
prijavljen na zavodu za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve. 

V obdobju od 1.1.1992 do 1. 1.1997 se bo starostna meja iz 
prejšnjega odstavka povečevala tako kot je določeno v petem 
odstavku 25. člena tega zakona. 

Predčasna pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokoj- 
ninsko dobo od pokojninske osnove tako kot starostna pokoj- 
nina nato pa se za vsako manjkajoče leto do dopolnjene 
starosti iz drugega odstavka 25. člena tega zakona, zmanjša 
za 1 %. 

VARIANTA: Uživalec predčasne pokojnine iz 2., 3. in 4. 
alinee prvega odstavka tega člena nima pravice do varstve- 
nega dodatka. 
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Delna pokojnina 

27. člen 
Zavarovanec, ki je dopolnil pogoje za pridobitev pravice do 

starostne pokojnine lahko, če s tem soglaša organizacija 
oziroma delodajalec, pri katerem je zaposlen, pridobi pravico 
do delne pokojnine. 

Delna pokojnina se odmeri glede na pokojninsko dobo ob 
uveljavitvi. 

V času uživanja delne pokojnine zavarovanec ostane 
v delovnem razmerju in dela s polovico polnega delovnega 
časa in za to delo pridobiva osebni dohodek. Hkrati se mu 
izplačuje polovica pokojnine. 

Pri ponovni odmeri pokojnine se upošteva dejanska zavaro- 
valna doba, dosežena v času uživanja delne pokojnine. 

VARIANTA: Ta člen se črta. 

Znižanje starostne meje 

28. člen 
Zavarovancu, ki se mu po tem zakonu šteje zavarovalna 

doba s povečanjem, se starostna meja za pridobitev pravice 
do starostne pokojnine, določena v 25. členu tega zakona, 
zniža za toliko mesecev, kolikor znaša skupno povečanje 
zavarovalne dobe. 

2. poglavje 
ODMERA STAROSTNE POKOJNINE 

Pokojninska osnova 

29. člen 
Starostna pokojnina se odmerja od mesečnega povprečja 

osebnih dohodkov, ki jih je zavarovanec dobil v katerihkoli 
zaporednih desetih letih zavarovanja po 1.1.1970, ki so zanj 
najugodnejša (v nadaljnem besedilu:pokojninska osnova). 

Za leto zavarovanja, iz katerega se vzame osebni dohodek 
za odmero pokojnine, se vzame koledarsko leto, v katerem je 
dobil zavarovanec osebni dohodek oziroma nadomestilo 
osebnega dohodka najmanj za šest mesecev zavarovalne 
dobe. 

Ne glede na prejšnji odstavek se za izračun pokojninske 
osnove ne vzame osebni dohodek oziroma nadomestilo oseb- 
nega dohodka, ki ga je zavarovanec uresničil v letu, v katerem 
uveljavlja pravico do starostne pokojnine. 

30. člen 
Za izračun pokojninske osnove po tem zakonu se vzamejo 

brutoosebni dohodki oziroma zavarovalne osnove, od katerih 
so bili plačani prispevki, zmanjšani za davke in prispevke, ki 
se obračunavajo in plačujejo iz bruto osebnega dohodka po 
povprečni stopnji v Sloveniji in za dohodnino, obračunano po 
povprečni stopnji v Sloveniji za posamezno koledarsko leto. 

Povprečne stopnje davkov in prispevkov iz 1. odstavka tega 
člena določi republiški upravni organ, pristojen za finance 

VARIANTA: Ta člen se črta. 

31. člen 
Za izračun pokojninske osnove se štejejo tudi: 
- nadomestila osebnega dohodka, izplačana po predpisih 

o delovnih razmerjih, 
- nadomestila osebnega dohodka zaradi dela s skrajšanim 

delovnim časom oziroma zaradi manjšega osebnega dohodka 
na drugem ustreznem delu. 

Zavarovancem, ki so prejemali nadomestilo osebnega 
dohodka po predpisih o zdravstvenem varstvu in otroškem 
varstvu, nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja na 
poklicno rehabilitacijo oziroma zaposlitev in za čas poklicne 
rehabilitacije, nadomestilo osebnega dohodka po predpisih 
o delovnih razmerjih kot delavci, katerih delo ni več potrebno, 
se za čas prejemanja nadomestila, za izračun pokojninske 
osnove upošteva osebni dohodek oziroma osnova, od katere 
so bili plačani prispevki, iz koledarskega leta pred začetkom 
prejemanja nadomestila. 

Kadar se v osebni dohodek za izračun pokojninske osnove 
všteva osebni dohodek iz preteklega leta ali osnova za 

odmero nadomestila za čas čakanja na poklicno rehabilitacijo 
in za čas poklicne rehabilitacije, se ta osebni dohodek ozi- 
roma osnova za odmero teh nadomestil valorizira z istim 
valorizacijskim količnikom, kot bi se sicer osebni dohodek, ki 
je bil podlaga za izračun osnove za odmero nadomestila. 

Zavarovancu, ki v koledarskem letu pred začetkom preje- 
manja nadomestila ni imel osebnega dohodka, nadomestila 
osebnega dohodka iz invalidskega zavarovanja oziroma 
nadomestila iz tretjega odstavka tega člena, se za izračun 
pokojninske osnove upošteva osebni dohodek iz leta odmere. 

32. člen 
Skupni osebni dohodek, ki ga doseže delavec z delom 

v času, krajšem od polnega delovnega časa v posameznem 
letu zavarovanja, se za ugotovitev pokojninske osnove prera- 
čuna na povprečni znesek, ki ustreza osebnemu dohodku za 
poln delovni čas. 

Znesek, ki ustreza osebnemu dohodku za poln delovni čas, 
se izračuna takole: skupni znesek osebnega dohodka, ki se 
upošteva za izračun pokojninske osnove in ga je delavec 
prejel za leto zavarovanja, se deli s številom ur, ki jih je prebil 
na delu s časom, krajšim od polnega delovnega časa. Tako 
dobljeni znesek se pomnoži s številom ur polnega delovnega 
časa, določenega z zakonom in kolektivno pogodbo. Preraču- 
nani znesek se vzame kot osebni dohodek za izračun pokoj- 
ninske osnove. 

Osebni dohodek za delo preko polnega delovnega časa, ki 
se šteje kot poseben delovni pogoj, se za ugotovitev pokojnin- 
ske osnove upošteva v celoti, če so bili od tega osebnega 
dohodka plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje. 

Osebni dohodek, ki ga je delavec prejel za delo v drugi 
organizaciji ali pri drugem delodajalcu, opravljeno po predpi- 
sih o delovnih razmerjih, se za ugotovitev pokojninske osnove 
upošteva v celoti, če so bili plačani prispevki. 

33. člen 
Za zavarovance, ki ne prejemajo osebnega dohodka in ki 

jim osnova ni določena po prejšnjih členih, niti niso prejemali 
nadomestila osebnega dohodka, se upošteva za izračun 
pokojninske osnove znesek, ki je bil podlaga za plačilo pri- 
spevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, če ni s tem 
zakonom izrecno določeno drugače. 

34. člen 
Zavarovancu, ki po 1.1.1970 ni imel najmanj enega leta 

zavarovanja, iz katerega se vzamejo osebni dohodki za izra- 
čun pokojninske osnove, se starostna pokojnina odmeri od 
najnižje pokojninske osnove. 

35. člen 
Osebni dohodki iz prejšnjih let, po katerih se odmerja 

pokojnina, se valorizirajo s količniki, ki se določijo vsako leto 
tako, da se primerja povprečni osebni dohodek vseh zaposle- 
nih v republiki v zadnjem koledarskem letu pred letom, v kate- 
rem zavarovanec uveljavi pravico do pokojnine, s povpreč- 
nimi osebnimi dohodki na zaposlenega v koledarskih letih, iz 
katerih se vzamejo osebni dohodki za izračun pokojninske 
osnove. 

36. člen 
Delavcem, ki so jih organizacije oziroma delodajalci poslali 

na delo v tujino in so ostali v tem času zavarovani pri zavodu, 
se vzame za izračun pokojninske osnove osebni dohodek 
v dinarskem znesku, od katerega so bili plačani prispevki za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Določitev odstotka za odmero starostne pokojnine 

37. člen 
Starostna pokojnina se odmeri od pokojninske osnove 

v odstotkih, določenih odvisno od pokojninske dobe, in sicer: 
1. Za zavarovanca z zavarovalno dobo 15 let 35% pokojnin- 

ske osnove, nato se za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe 
poveča za 2%, vendar največ do 85% pokojninske osnove. 
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2. Za zavarovanko z zavarovalno dobo 15 let 40% pokojnin- 
ske osnove, nato se za vsako nadaljnje dopolnjeno leto pokoj- 
ninske dobe do dopolnjenih 20 let poveča za 3%, za vsako 
dopolnjeno leto pokojninske dobe nad 20 let pa za 2% pokoj- 
ninske osnove, vendar največ do 85% pokojninske osnove. 

Če pokojninska doba ne znaša polno leto, vendar pa vsaj 
6 mesecev, se pri odmeri pokojnine upošteva ta doba s polo- 
vico odstotka, določenega po prejšnjem odstavku za leto 
pokojninske dobe. 

Odstotki za odmero pokojnine po prejšnjih odstavkih so 
glede na pokojninsko dobo: 

Pokojninska doba Zavarovanec Zavarovanka 
15 let 35 40 
15 let, 6 mesecev 36 41,5 
16 let 37 43 
16 let, 6 mesecev 38 44,5 
17 let 39 46 
17 let, 6 mesecev 40 47,5 
18 let 41 49 
18 let, 6 mesecev 42 50,5 
19 let 43 52 
19 let, 6 mesecev 44 53,5 
20 let 45 55 
20 let, 6 mesecev 46 56 
21 let 47 57 
21 let, 6 mesecev 48 58 
22 let 49 59 
22 let, 6 mesecev 50 60 
23 let 51 61 
23 let, 6 mesecev 52 62 
24 let 53 63 
24 let, 6 mesecev 54 64 
25 let 55 65 
25 let, 6 mesecev 56 66 
26 let 57 67 
26 let, 6 mesecev 58 68 
27 let 59 69 
27 let, 6 mesecev 60 70 
28 let 61 71 
28 let, 6 mesecev 62 72 
29 let 63 73 
29 let, 6 mesecev 64 74 
30 let 65 75 
30 let, 6 mesecev 66 76 
31 let 67 77 
31 let, 6 mesecev 68 78 
32 let 69 79 
32 let, 6 mesecev 70 80 
33 let 71 81 
33 let, 6 mesecev 72 82 
34 let 73 83 
34 let, 6 mesecev 74 84 
35 let 75 85 
35 let, 6 mesecev 76 
36 let 77 
36 let, 6 mesecev 78 
37 let 79 
37 let, 6 mesecev 80 
38 let 81 
38 let, 6 mesecev 82 
39 let 83 
39 let, 6 mesecev 84 
40 let 85 

Najnižja pokojnina 

38. člen 
Pokojnino se odmeri od najnižje pokojninske osnove, kadar 

pokojninska osnova, izračunana na podlagi osebnih dohod- 
kov oziroma osnov, od katerih so bili obračunani in plačani 
prispevki, ne dosega zneska najnižje pokojninske osnove. 

Najnižja pokojninska osnova znaša 73% povprečnega oseb- 
nega dohodka vseh delavcev, zaposlenih v Republiki Sloveniji 
v zadnjem koledarskem letu pred uveljavitvijo pravice do 
pokojnine. 

Ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo in osebne 

dohodke oziroma zavarovalne osnove, od katerih so bili pla- 
čani prispevki, se pokojnina odmeri najmanj v višini 35% 
najnižje pokojninske osnove. 

Pokojnina, odmerjena od najnižje pokojninske osnove, se 
usklajuje enako kot ostale pokojnine. 

Najvišja pokojnina 

39. člen 
Pokojnina se odmeri od najvišje pokojninske osnove, kadar 

pokojninska osnova, izračunana na podlagi osebnih dohod- 
kov oziroma osnov, od katerih so bili plačani prispevki, pre- 
sega znesek najvišje pokojninske osnove. 

40. člen 
Najvišja pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokoj- 

ninsko dobo od najvišje pokojninske osnove, ki znaša 3,5 
kratni znesek povprečnega osebnega dohodka na zaposle- 
nega v republiki v zadnjem koledarskem letu pred uveljavitvijo 
pravice do pokojnine. 

Pokojnina, odmerjena od najvišje pokojninske osnove, se 
usklajuje enako kot ostale pokojnine. 

3. poglavje 
USKLAJEVANJE POKOJNIN 

41. člen 
Skupščina Republike Slovenije v začetku vsakega srednje- 

ročnega obdobja določi razmerje med poprečnim osebnim 
dohodkom na zaposlenega v republiki in poprečno starostno 
pokojnino za polno pokojninsko dobo. To razmerje ne more 
biti nižje od 85%. 

Z uskladitvijo pokojnin ne more biti preseženo razmerje iz 
prvega odstavka tega člena. 

Republiški upravni organ, pristojen za delo, predpiše način 
določanja razmerja iz prvega odstavka tega člena. 

42. člen 
Pokojnine se usklajujejo na podlagi gibanj povprečnih 

osebnih dohodkov vseh zaposlenih delavcev na območju 
republike. 

Upokojencem pripada usklajena pokojnina od prvega dne 
meseca, za katerega je ugotovljen porast osebnih dohodkov, 
ki še ni bil upoštevan pri prejšnjih uskladitvah pokojnin. 

43. člen 
Pokojnine, uveljavljene v tekočem letu. se najprej uskladijo 

na podlagi gibanj osebnih dohodkov v mesecu januarju tega 
leta glede na celotno prejšnje leto. 

Nato se novo odmerjene pokojnine usklajujejo kot ostale 
pokojnine. 

44. člen 
Usklajevanje pokojnin izvaja Zavod. 

4. poglavje 
VARSTVENI DODATEK 

45. člen 
Zaradi zagotovitve socialne varnosti imajo uživalci sta- 

rostne, invalidske in družinske pokojnine, ki ne dosega zne- 
ska 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 pokoj- 
nini je odvisna od dopolnjene pokojninske dobe. višina var- 
stvenega dodatka k družinski pokojnini pa je odvisna tudi od 
števila uživalcev. 

46. člen 
Med skupne dohodke uživalca pokojnine in družinskih čla- 

nov se v smislu 45. člena vštevajo vsi dohodki, ki jih ima 
uživalec pokojnine in družinski člani iz delovnega razmerja 
(osebni dohodek), nadomestila zaradi začasne zadržanosti 
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z dela, dohodek iz samostojne kmetijske dejavnosti, obdav- 
čeni dohodek od premoženja in drugi dohodki, od katerih se 
plačuje davek, pokojnine in dodatki k pokojnini (dodatek za 
borce, pokojninski dodatek in drugo), ter vojaška invalidnina 
iz tujine, znesek pravic iz prostovljnega zavarovanja, denarno 
nadomestilo za telesno okvaro, priznano na podlagi tega 
zakona, prejemki iz starostnega zavarovanja kmetov, preživ- 
nine, štipendije in dodeljene socialnovarstvene pomoči ter 
drugi prejemki, za katere s posebnimi predpisi ni določeno, 
da se pri ugotavljanju premoženjskega stanja ne upoštevajo. 

Med skupne dohodke uživalca pokojnine in družinskih čla- 
nov se ne všteva dodatek za pomoč in postrežbo, invalidnine 
in dajatve po predpisih o vojaških in civilnih invalidih. 

Republiški upravni organ, pristojen za delo, določi natanč- 
nejše pogoje za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega 
dodatka. 

47. člen 
Družinski člani, katerih dohodki sestavljajo skupni dohodek 

družine, so uživalec pokojnine, njegov zakonec ali oseba, ki 
živi z zavarovancem v izvenzakonski zvezi in otroci, pri katerih 
obstaja dolžnost preživljanja. 

Če gre za družinsko pokojnino, se ob pogoju stalnega 
skupnega prebivališča med družinske člane poleg oseb iz 
prvega odstavka štejejo tudi vsi souživalci družinske pokoj- 
nine in starši otroka - uživalca družinske pokojnine. 

Ne glede na določbi prvega in drugega odstavka tega člena, 
se med družinske člane, katerih dohodki sestavljajo skupni 
dohodek družine, ki se upošteva pri ugotavljanju pogojev za 
pridobitev pravice do varstvenega dodatka upokojenca-k- 
meta, šteje tudi prevzemnik kmetije in drugi člani kmečkega 
gospodarstva, ki imajo stalno prebivališče na kmetiji. 

48. člen 
Varstveni dodatek k starostni pokojnini se odmeri od razlike 

med pokojnino in zneskom najnižje pokojnine za polno 
pokojninsko dobo (osnova za odmero varstvenega dodatka) 
in znaša 60% osnove pri uživalcu pokojnine in 70% osnove pri 
uživalki pokojnine s pokojninsko dobo 15 ali manj let. Za 
vsako nadaljnje dopolnjeno leto pokojninske dobe, se poveča 
višina varstvenega dodatka za 2 odstotka, s tem, da ne pre- 
sega 100 odstotkov navedene razlike. 

Odstotek varstvenega dodatka 
od osnove 

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

49. člen 
Varstveni dodatek k invalidski pokojnini, priznan zaradi 

bolezni ali poškodbe izven dela, znaša za uživalca pokojnine 
70 odstotkov osnove za odmero varstvenega dodatka, za 
uživalko pokojnine pa 80 odstotkov osnove, za pokojninsko 
dobo do 20 let. Za vsako nadaljnje dopolnjeno leto pokojnin- 

ske dobe, se poveča višina varstvenega dodatka za 
2 odstotka, s tem, da ne presega 100 odstotkov osnove. 

Varstveni dodatek k družinski pokojnini se odmeri od raz- 
like med družinsko pokojnino in zneskom najnižje pokojnine 
za polno pokojninsko dobo in znaša 70 odstotkov za enega, 
30 odstotkov za dva, 90 odstotkov za tri in 100 odstotkov 
razlike za štiri ali več uživalcev družinske pokojnine. 

Varstveni dodatek k invalidski pokojnini, odmerjeni v soraz- 
mernih delih glede na vzrok za nastanek invalidnosti, se 
odmeri v sorazmernih delih. Osnova za odmero varstvenega 
dodatka je razlika med skupnim zneskom odmerjene pokoj- 
nine in zneskom najnižje pokojnine za polno pokojninske! 
dobo. Skupen znesek varstvenega dodatka ne sme presegati 
zneska razlike med odmerjeno pokojnino in najnižjo pokoj- 
nino za polno pokojninsko dobo. 

Otroku, ki uživa poleg družinske pokojnine po enem rodite- 
lju tudi del družinske pokojnine po drugem roditelju, se 
odmeri varstveni dodatek po tretjem odstavku tega člena. Del 
družinske pokojnine po drugem roditelju pa se upošteva le 
med skupne dohodke uživalca pokojnine in družinskih čla- 
nov, ki vplivajo na pravico do varstvenega dodatka. 

Če uživajo družinsko pokojnino člani ožje in člani širše 
družine, pa vsi izpolnjujejo pogoje za varstveni dodatek, se 
odmeri tisti del varstvenega dodatka, ki pripada članom ožje 
družine po 3. odstavku tega člena, članom širše družine pa 
gre ostanek do zneska najnižje pokojnine za polno pokojnin- 
sko dobo. 

50. člen 
Varstveni dodatek k družinski pokojnini zakonca, ki ima 

poleg pravice do družinske pokojnine tudi pravico do sta- 
rostne ali invalidske pokojnine, se odmeri v višini 100 odstot- 
kov osnove. 

51. člen 
Če nekateri od uživalcev družinske pokojnine, ki skupaj 

uživajo družinsko pokojnino, izpolnjujejo pogoje za varstveni 
dodatek, drugi pa ne, se varstveni dodatek določi in razdeli, 
kot da bi vsi izpolnjevali zanj pogoje, nato pa se tako določeni 
deli varstvenega dodatka izplačujejo samo tistim, ki izpolnju- 
jejo pogoje zanj. 

5. poglavje 
PRAVICE NA PODLAGI INVALIDNOSTI 

Splošni pojmi 

52. člen 
Invalidnost po tem zakonu je podana, če je zavarovanec 

zaradi trajnih sprememb v zdravstvenem stanju, ki so posle- 
dica poškodbe pri delu, poklicne bolezni, poškodbe izven 
dela ali bolezni in ki jih ni mogoče odpraviti ali zadovoljivo 
ublažiti z zdravljenjem ali z ukrepi medicinske rehabilitacije, 
izgubil delovno zmožnost, ali pa je ta toliko upadla, da brez 
posebnih ukrepov ne more več opravljati svojega poklica ali 
dela na delovnem mestu, na katerega je bil zavarovanec 
trajno razporejen pred nastankom teh sprememb. 

Zmanjšanje delovne zmožnosti je podano, če zavarovanec 
ni več zmožen z normalnim delovnim učinkom, ki ne ogroža 
njegove zdravstvenega Stanka, opravljati poln delovni čas 
dela na delovnem mestu, po katerem se po prvem odstavku 
tega člena ocenjuje invalidnost. 

Izguba delovne zmožnosti je podana, če zavarovanec ni več 
zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela vsaj 
s polovičnim delovnim časom. 

53. člen 
Zmanjšanje delovne zmožnosti je pri zavarovancu iz 11., 

12., 13. in 16. člena tega zakona podano, če zavarovanec ni 
več zmožen opravljati poln delovni čas dejavnosti, na podlagi 
katere je zavarovan. 

54. člen 
Vzroki za nastanek invalidnosti so: 
1. poškodba pri delu, 
2. poklicna bolezen, 
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3. bolezen, 
4. poškodba izven dela. 

55. člen 
Za poškodbo pri delu po tem zakonu se šteje poškodba 

zavarovanca, ki je posledica neposrednega in kratkotrajnega 
mehaničnega, fizikalnega ali kemičnega učinka, ter 
poškodba, ki je posledica hitre spremembe položaja telesa, 
nenadne obremenitve telesa ali drugih sprememb fiziolo- 
škega stanja organizma, če je takšna poškodba v vzročni 
zvezi z opravljanjem dela na določenem delovnem mestu ali 
z delom, ki neposredno sodi v okvir dejavnosti, na podlagi 
katere je poškodovanec zavarovan. 

Za poškodbo pri delu se šteje tudi poškodba, povzročena 
na način iz prvega odstavka tega člena, ki jo pretrpi zavarova- 
nec na redni poti od stanovanja do delovnega kraja ali nazaj, 
na poti, da opravi delovne naloge, in na poti, da nastopi delo. 

Za poškodbo pri delu se šteje tudi obolenje zavarovanca, ki 
je neposredna in izključna posledica kakšnega nesrečnega 
naključja ali višje sile med opravljanjem dela oziroma dejav- 
nosti, na podlagi katere je oboleli zavarovan. 

Za poškodbo pri delu se šteje tudi poškodba, povzročena 
na način iz prvega odstavka tega člena, ki jo pretrpijo zavaro- 
vanci v okoliščinah, določenih v 22. in 23. členu tega zakona. 

56. člen 
Za poškodbo pri delu po tem zakonu se šteje tudi 

poškodba, povzročena na način, določen v prvem odstavku 
55. člena tega zakona, ki jo pretrpi zavarovanec ali delovni 
invalid v zvezi s pravico do zdravstvenega varstva, če nastane: 

1. na redni poti od stanovanja oziroma organizacije, kjer je 
zaposlen, do kraja zdravniškega pregleda ali ob vrnitvi, ali pa 
med prebivanjem v kraju, kjer je pregled, če je zavarovanca 
poklical ali poslal na pregled pristojni zdravnik, konzilij zdrav- 
nikov ali invalidska komisija zavoda, ali če ni bil napoten, pa je' 
iskal potrebno nujno zdravniško pomoč; 

2. na redni poti od stanovanja oziroma organizacije, kjer je 
zaposlen, do zdravstvene organizacije, kamor je bil zavarova- 
nec napoten na zdravljenje, ali pri vrnitvi, ali pa med prebiva- 
njem v zdravstveni organizaciji, v kateri se zdravi, pri čemer je 
z zdravljenjem mišljena tudi medicinska rehabilitacija; 

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

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

57. člen 
Poklicne bolezni po tem zakonu so določene bolezni, pov- 

zročene z daljšim neposrednim vplivom delovnega procesa in 
delovnih pogojev na določenem delovnem mestu ali na delu. 
ki sodijo v neposredni okvir dejavnosti, na podlagi katere je 
oboleli zavarovan. 

Poklicne bolezni in dela, na katerih se pojavljajo te bolezni, 
in pogoje, po katerih se štejejo za poklicne bolezni, določi 
pristojni upravni organ pristojen za delo po poprejšnjem 
mnenju ustreznih strokovnih in znanstvenih organizacij. 

58. člen 
Zavarovanci, pri katerih nastane invalidnost, pridobijo pra- 

vice glede na preostalo delovno zmožnost in starost ob 
nastanku invalidnosti. 

Zavarovanci iz 19. člena tega zakona pridobijo v primeru 
izgube delovne zmožnosti pravico do invalidske pokojnine, 
ne pridobijo pa te pravice in drugih pravic v primeru zmanj- 
šane delovne zmožnosti. 

59. člen 
Zavarovanci, pri katerih nastane invalidnost, se glede na 

preostalo delovno zmožnost razvrščajo v tri kategorije invalid- 
nosti: 

-vi. 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 poklicno rehabilitacijo 
usposobiti za opravljanje drugega ustreznega dela s polnim 
delovnim časom; 

- v III. kategorijo invalidnosti se razvrstijo zavarovanci, ki 
lahko po poprejšnji poklicni rehabilitaciji ali brez poklicne 
rehabilitacije poln delovni čas opravljajo drugo ustrezno delo. 

60. člen 
Preostala delovna zmožnost je podana, če lahko zavarova- 

nec, pri katerem je ugotovljena zmanjšana delovna zmožnost, 
najmanj polovico polnega delovnega časa opravlja svoje delo. 
ali če lahko po poprejšnji poklicni rehabilitaciji ali brez 
poklicne rehabilitacije opravlja poln delovni čas drugo 
ustrezno delo. 

Preostala delovna zmožnost je podana tudi v primeru, ko 
zavarovanec, pri katerem je ugotovljeno zmanjšanje delovne 
zmožnosti, lahko opravlja drugo ustrezno delo najmanj polo- 
vico polnega delovnega časa, 

61. člen 
Svoje delo po tem zakonu je delo na delovnem mestu, na 

katerega je bil zavarovanec trajno razporejen pred nastankom 
invalidnosti. 

Za svoje delo se pri zavarovancu iz 11. in 13. člena tega 
zakona šteje dejavnost, na podlagi katere je bil zavarovan ob 
nastanku invalidnosti. 

62. člen 
Drugo ustrezno delo je delo na delovnem mestu, na kate- 

rem je delovni invalid zmožen delati določen delovni čas 
primeren preostali delovni zmožnosti, z delovnim naporom, ki 
ne poslabša njegove invalidnosti, in z normalnim delovnim 
učinkom. 

Pri določanju drugega ustreznega dela je treba upoštevati 
strokovno in splošno izobrazbo, delovne izkušnje in osebne 
lastnosti delovnega invalida ter objektivne možnosti za zapo- 
slitev. 

63. člen 
Delovni invalid po tem zakonu je zavarovanec, ki je na 

podlagi invalidnosti pridobil pravice iz invalidskega zavaro- 
vanja. 

64. člen 
Zavarovanec s preostalo delovno zmožnostjo - invalid II. ali 

III. kategorije invalidnosti, pridobi pravico do dela z delovnim 
časom, ki ustreza preostali delovni zmožnosti (pravico do 
dela s skrajšanim delovnim časom), pravico do razporeditve 
oziroma do zaposlitve na drugem ustreznem delu, pravico do 
poklicne rehabilitacije ter pravico do denarnih nadomestil, če 
izpolnjuje s tem zakonom določene pogoje. 

65. člen 
Zavarovancem s preostalo delovno zmožnostjo so v zvezi 

z uživanjem pravic iz 64. člena tega zakona zagotovljena 
naslednja denarna nadomestila: 

1. nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja na 
poklicno rehabilitacijo, 

2. nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja na razpo- 
reditev oziroma zaposlitev na drugem ustreznem delu ozi- 
roma na delo s skrajšanim delovnim časom, 

3. nadomestilo osebnega dohodka za čas poklicne rehabili- 
tacije, 

4. nadomestilo osebnega dohodka zaradi dela s skrajšanim 
delovnim časom, 

5. nadomestilo zaradi manjšega osebnega dohodka na dru- 
gem ustreznem delu. 
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Pogoji za pridobitev pravic 

66. člen 
Zavarovanec s preostalo delovno zmožnostjo pridobi pra- 

vico: 
1) do dela s skrajšanim delovnim časom in pravico do 

razporeditve ali do zaposlitve na drugem ustreznem delu, če 
nastane invalidnost pred dopolnitvijo starosti iz drugega 
odstavka 25. člena tega zakona 

2) do poklicne rehabilitacije, če nastane invalidnost pred 
dopolnjenim 50 (zavarovanec) oziroma 45 (zavarovanka) 
letom starosti. 

67. člen 
Zavarovanec, ki je ob nastanku invalidnosti v delovnem 

razmerju ali je zavarovan po 11., 12., 13., 14., 18. ali 24. členu 
tega zakona pridobi pravice iz 65. člena tega zakona ne glede 
na dopolnjeno pokojninsko oziroma zavarovalno dobo. 

Zavarovanec, ki ob nastanku invalidnosti ni v delovnem 
razmerju ali ni zavarovan na kakšni drugi podlagi, pridobi 
pravice iz 65. člena tega zakona, če ob nastanku invalidnosti 
izpolnjuje tudi pogoj pokojninske oziroma zavarovalne dobe, 
dojočene za pridobitev pravice do invalidske pokojnine. 

Če zavarovanec iz drugega odstavka tega člena ob 
nastanku invalidnosti ne izpolnjuje pogoja pokojninske ozi- 
roma zavarovalne dobe, pridobi pozneje pravice iz 65. člena 
tega zakona, ko dopolni predpisano pokojninsko oziroma 
zavarovalno dobo v zavarovanju z delovnim časom, ki ustreza 
nje_govi preostali delovni zmožnosti. 

Čas zaposlitve s skrajšanim delovnim časom, ki ustreza 
zavarovančevi preostali delovni zmožnosti, se v primeru iz 
tretjega odstavka tega člena šteje delovnemu invalidu II. kate- 
gorije invalidnosti kot da bi delal poln delovni čas. 

Za izpolnitev pogoja pokojninske oziroma zavarovalne 
dobe po tretjem odstavku tega člena se računajo delovna leta 
do dneva nastanka invalidnosti. 

Pravica do poklicne rehabilitacije 

68. člen 
S poklicno rehabilitacijo se delovni invalid predvsem stro- 

kovno, pa tudi fizično in psihosocialno usposobi za drug 
poklic ali delo tako, da se lahko ustrezno razporedi oziroma 
zaposli in uspešno vključi v normalno delovno okolje. 

69. člen 
Pravico do poklicne rehabilitacije ima zavarovanec, razvrš- 

čen v III. kategorijo invalidnosti, če se glede na invalidnost in 
preostalo delovno zmožnost lahko usposobi za drugo 
ustrezno delo, da ga bo opravljal poln delovni čas. 

70. člen 
Izjemoma ima pravico do poklicne rehabilitacije, če tako 

zahteva, tudi zavarovanec, razvrščen v: 
- II. kategorijo invalidnosti, ki še ni dopolnil starosti iz 66. 

člena tega zakona, če je usposobitev za delo mogoče doseči 
v krajšem času in če je ta smotrna glede na njegovo splošno 
in strokovno izobrazbo, zdravstveno stanje in starost in če mu 
je delo na drugem ustreznem delu tudi zagotovljeno; 

- III. kategorijo invalidnosti, ki je že dopolnil starost iz 66. 
člena tega zakona, če je glede na njegovo strokovno in 
splošno izobrazbo, starost, zdravstveno stanje in preostalo 
delovno zmožnost verjetno, da se lahko usposobi za drugo 
ustrezno delo v krajšem času, to delo pa mu je po končani 
poklicni rehabilitaciji zagotovljeno. 

71. člen 
Zavarovanec, delovni invalid iz 23. člena tega zakona se 

s poklicno rehabilitacijo praviloma usposobi za delo, za 
katero se zahteva strokovna izobrazba, za katero se je priprav- 
ljal s šolanjem. 

72. člen 
Delovni invalid, ki je pridobil pravico do poklicne rehabilita- 

cije se je dolžan usposabljati za ustrezno delo ob pogojih in 

na način, določen s tem zakonom ter v skladu z obveznostmi, 
ki so določene v posebni pogodbi. 

73. člen 
Poklicna rehabilitacija se v skladu z oceno sposobnosti 

zavarovanca praviloma opravi s praktičnim delom na ustrez- 
nih delih in nalogah v organizaciji ali pri delodajalcih oziroma 
v drugih oblikah delovnega usposabljanja. 

Poklicna rehabilitacija se v utemeljenih primerih lahko 
opravi tudi z rednim izobraževanjem na ustreznih šolah in 
tečajih. 

Poklicna rehabilitacija se lahko opravi z izobraževanjem ob 
delu s soglasjem delovnega invalida. 

74. člen 
Zavarovanci s preostalo delovno zmožnostjo, ki se glede na 

invalidnost in preostalo delovno zmožnost ter glede na svoje 
splošno zdravstveno stanje ne morejo usposobiti za delo 
v enakih pogojih kot drugi delavci, se usposabljajo in zaposlu- 
jejo: 

- s praktičnim delom oziroma izučitvijo določenega 
poklica v organizacijah za poklicno usposabljanje in zaposlo- 
vanje delovnih invalidov pri organizacijah, 

- s praktičnim delom oziroma izučitvijo določenega 
poklica v posebnih organizacijah za strokovno usposabljanje 
in zaposlovanje invalidnih oseb (zavodi za usposabljanje inva- 
lidnih oseb, invalidske delavnice, zavodi za zaposlovanje inva- 
lidnih oseb pod posebnimi pogoji). 

75. člen 
Za poklicno rehabilitacijo se šteje tudi čas privajanja zava- 

rovancev s preostalo delovno zmožnostjo na delo, za katero 
so se s poklicno rehabilitacijo usposobili, če je to potrebno, 
da bi mogli z normalnim delovnim učinkom opravljati drugo 
ustrezno delo. 

Za poklicno rehabilitacijo se šteje tudi čas privajanja na 
delo, ki je potrebno po končanem zdravljenju ali medicinski 
rehabilitaciji zavarovancem s preostalo delovno zmožnostjo, 
ki so sicer zmožni za ustrezna dela in naloge oziroma za delo 
brez poklicne rehabilitacije. 

76. člen 
Način, roki za nastop in trajanje poklicne rehabilitacije, 

natančnejši pogoji za usposabljanje delovnega invalida za 
delo, način in roki zaposlitve po končani poklicni rehabilita- 
ciji, se za delovnega invalida - zavarovanca iz 8., 9. in 10. 
člena tega zakona določijo v skladu s splošnim aktom organi- 
zacije oziroma kolektivno pogodbo, v pogodbi, ki jo sklene 
organizacija oziroma delodajalec, kjer je delovni invalid zapo- 
slen, z zavodom in delovnim invalidom. 

Oblika oziroma način poklicne rehabilitacije, roki za nastop 
in trajanje poklicne rehabilitacije, natančnejši pogoji za uspo- 
sabljanje delovnega invalida za delo, način in roki za zaposli- 
tev po končani poklicni rehabilitaciji, se za delovnega inva- 
lida, zavarovanca iz 11., 12., 13., 16., 17., 18., 22., 23., in 24. 
člena tega zakona, določijo v pogodbi, ki jo sklene zavod 
z organizacijo oziroma delodajalcem in z delovnim invalidom, 
ko postane odločba o priznanju pravice do poklicne rehabili- 
tacije dokončna. 

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

Pri poklicni rehabilitaciji, usposabljanju in zaposlitvi delov- 
nih invalidov sodelujejo zavodi za usposabljanje in zaposlova- 
nje invalidnih oseb, način oziroma oblika poklicne rehabilita- 
cije pa mora biti v skladu z mnenjem ustreznega strokovneaa 
organa. 

77. člen 
Če je glede na oddaljenost invalidovega stanovanja od 

organizacije oziroma zavoda, v katerem bi bil lahko na 
poklicni rehabilitaciji, nujno potrebna vožnja s prevoznimi 
sredstvi, delovni invalid pa se glede na stanje invalidnosti ne 
more voziti z javnimi prevoznimi sredstvi in mu tudi ni pre- 
skrbljen poseben prevoz, preskrbi zavod v sodelovanju 
z organizacjo delovnemu invalidu - zavarovancu iz 76. člena 
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tega zakona nastanitev v kraju, ki je določen za poklicno 
rehabilitacijo. 

78. člen 
Delovni invalid je dolžan nastopiti poklicno rehabilitacijo 

v roku, določenem s pogodbo iz prvega oziroma drugega 
odstavka 76. člena tega zakona in izpolnjevati vse obveznosti 
v zvezi z poklicno rehabilitacijo. 

Zavod spremlja izvajanje poklicne rehabilitacije in zaposli- 
tve po sklenjenih pogodbah in v ta namen lahko zahteva 
ustrezna poročila in podatke. 

Denarna nadomestila v zvezi s pravico do poklicne 
rehabilitacije 

79. člen 
Delovni invalid, ki mu je bila priznana pravica do poklicne 

rehabilitacije, ima pravico do nadomestila osebnega dohodka 
za čas čakanja na poklicno rehabilitacijo in za čas poklicne 
rehabilitacije. 

80. člen 
Osnova za odmero denarnega nadomestila iz 79. člena tega 

zakona je pokojninska osnova, od katere bi se delovnemu 
invalidu odmerila invalidska pokojnina na dan nastanka inva- 
lidnosti. 

81. člen 
Delovnemu invalidu, zavarovancu iz 8. do 10. in 11. do 13. 

člena tega zakona se odmeri nadomestilo osebnega do- 
hodka: 

- za čas čakanja na poklicno rehabilitacijo v višini 80% 
osnove, 

- za čas poklicne rehabilitacije v višini 100% osnove. 

82. člen 
Delovnemu invalidu, zavarovancu iz 17., 18., 22. in 23. člena 

tega zakona se odmeri nadomestilo osebnega dohodka za 
čas: 

- čakanja na poklicno rehabilitacijo 50% osnove, 
- poklicne rehabilitacije 80% osnove. 

83. člen 
Delovnemu invalidu na poklicni rehabilitaciji v organizaciji, 

kjer ima zagotovljeno stanovanje in hrano, se nadomestilo 
osebnega dohodka za čas poklicne rehabilitacije zmanjša in 
znaša 50% nadomestila iz 2. alinee 81. člena oziroma 2. alinee 
82. člena tega zakona. 

Nadomestilo osebnega dohodka za čas poklicne rehabilita- 
cije, odmerjena po 81. in 82. členu tega zakona se v primerih 
iz prvega odstavka tega člena ne zmanjša, če delovni invalid 
preživlja vsaj enega družinskega člana. 

Natančnejše pogoje, kdaj se šteje, da delovni invalid preživ- 
lja družinskega člana, določi izvršilni predpis, ki ga določi 
republiški upravni organ, pristojen za delo. 

84. člen 
Nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja na 

poklicno rehabilitacijo in za čas poklicne rehabilitacije se 
usklajuje enako, kot se usklajujejo pokojnine. 

85. člen 
Delovni invalid, ki je pridobil pravico do poklicne rehabilita- 

cije in se usposablja z izobraževanjem ob delu ter prejema 
osebni dohodek, nima pravice do nadomestila osebnega 
dohodka za čas poklicne rehabilitacije. 

86. člen 
Kadar mora delovni invalid na poklicno rehabilitacijo izven 

kraja zadnje zaposlitve in prebivališča, pa mu ni mogoče 
zagotoviti stalnega prevoza do kraja poklicne rehabilitacijein 
v tem kraju nima zagotovljenega stanovanja, mu gre poleg 
nadomestila osebnega dohodka za čas poklicne rehabilitacije 
še dodatek k nadomestilu za čas poklicne rehabilitacije. 

Dodatek k nadomestilu iz prvega odstavka tega člena je 
enak znesku najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo 
za zavarovanca, ki preživlja vsaj enega družinskega člana in 
70 % tega zneska, če ne preživlja družinskih članov. 

VARIANTA: Člen se črta. Vprašanja stroškov bivanja ali 
prevoza se uredi s pogodbo za vsak konkreten primer po- 
sebej. 

Pravica do razporeditve oziroma zaposlitve na drugem 
ustreznem delu in pravica do dela s skrajšanim delovnim 
časom 

87. člen 
Pravico do razporeditve oziroma zaposlitve na drugem 

ustreznem delu s polnim delovnim časom ima zavarovanec, 
razvrščen v III. kategorijo invalidnosti, če 

- je za tako delo zmožen brez poklicne rehabilitacije, 
- se je za tako delo usposobil s poklicno rehabilitacijo. 

88. člen 
Pravico do dela s skrajšanim delovnim časom na svojem 

delu ima zavarovanec, razvrščen v II. kategorijo, če to delo 
lahko opravlja najmanj polovico polnega delovnega časa. 

Pravico do dela s skrajšanim delovnim časom na drugem 
ustreznem delu ima zavarovanec, razvrščen v II. kategorijo 
invalidnosti, če ne more opravljati svojega dela niti polovico 
polnega delovnega časa. 

Zavarovanec iz prejšnjega odstavka tega člena ima pravico 
do dela s skrajšanim delovnim časom na drugem ustreznem 
delu tudi če se je za tako delo usposobil s poklicno rehabilita- 
cijo. 

89. člen 
Zavarovanec iz 22. in 23. člena tega zakona ima pravico do 

zaposlitve na drugem ustreznem delu samo, če se je 
s poklicno rehabilitacijo usposobil za tako delo. 

90. člen 
Zavarovanec, delovni invalid II. ali III. kategorije invalidno- 

sti, ki se je v skladu z 66. členom tega zakona s poklicno 
rehabilitacijo usposobil za delo, pridobi po končani poklicni 
rehabilitaciji pravico do razporeditve oziroma zaposlitve na 
drugo ustrezno delo ne glede na dopolnjeno starost oziroma 
pokojninsko dobo. 

91. člen 
Delovnemu invalidu II. ali III. kategorije invalidnosti, ki glede 

na stanje invalidnosti in preostale delovne zmožnosti ter 
glede na splošno zdravstveno stanje lahko dela.v enakih 
pogojih kot drugi delavci, se zagotovi drugo ustrezno delo 
oziroma delo s skrajšanim delovnim časom v organizaciji ali 
pri delodajalcu. 

Delovnemu invalidu II. ali III. kategorije invalidnosti, ki glede 
na stanje invalidnosti in preostale delovne zmožnosti ter 
glede na zdravstveno stanje ne more delati v enakih pogojih 
kot drugi delavci, se zaposli v posebni organizaciji za uspo- 
sabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb. 

Delovnemu invalidu II. ali III. kategorije invalidnosti se zago- 
tovi ustrezno delo tudi tako, da doma opravlja delo za organi- 
zacijo ali delodajalca, če je to glede na njegovo invalidnost 
potrebno ter glede na vrsto in organizacijo dela mogoče. 

92. člen 
Delovni invalid II. ali III. kategorije invalidnosti je dolžan 

nastopiti delo na drugem ustFeznem delu oziroma delo 
s skrajšanim delovnim časom v roku. določenim s sklepom 
organizacije ali delodajalca o razporeditvi na tako delo. (s 
pogodbo o zaposlitvi) 

Delovni invalid II. ali III. kategorije invalidnosti - zavarova- 
nec iz 11., 12., 13., 16., 17., 18., 22., 23. in 24.člena tega zakona 
je dolžan nastopiti delo na drugem ustreznem delu oziroma 
delo s skrajšanim delovnim časom, ko mu je na podlagi 
dokončne odločbe o uveljavitvi ustrezne pravice preskrbljeno 
drugo ustrezno delo. 

Delovni invalid, ki se je s poklicno rehabilitacijo usposobil 
za drugo ustrezno delo, mora nastopiti to delo v roku. ki je 
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določen v pogodbi iz prvega in drugega odstavka 76. člena 
tega zakona oziroma s sklepom organizacije ali delodajalca 
o razporeditvi na tako delo. (pogodbi o zaposlitvi) 

Določba drugega odstavka tega člena se smiselno uporab- 
lja tudi v primerih iz 90. člena tega zakona. 

Denarna nadomestila v zvezi z zaposlitvijo 

93. člen 
Delovni invalid, ki mu je bila priznana pravico do razporedi- 

tve na drugo ustrezno delo oziroma do zaposlitve na drugem 
ustreznem delu ali pravica do dela s skrajšanim delovnim 
časom, ima pravico do nadomestila osebnega dohodka: 

- za čas čakanja na razporeditev ali zaposlitev na drugem 
ustreznem delu, 

- zaradi dela s skrajšanim delovnim časom, 
- zaradi manjšega osebnega dohodka na drugem ustrez- 

nem delu. 

Nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja na 
razporeditev oziroma zaposlitev na drugem ustreznem delu 

94. člen 
Pravico do nadomestila osebnega dohodka za čas čakanja 

na razporeditev oziroma na zaposlitev na drugem ustreznem 
delu ima delovni invalid II. in III. kategorije invalidnosti, ki mu 
je bila priznana pravica do razporeditve oziroma zaposlitve na 
drugem ustreznem delu oziroma do dela s skrajšanim delov- 
nim časom, če mu to delo ni zagotovljeno. 

Delovni invalid II. ali III. kategorije invalidnosti - zavarova- 
nec iz 11. do 13., 16., 17., 18., 22. 23. in 24. člena tega zakona 
ima pravico do nadomestila iz prvega odstavka tega člena, če 
se v roku 30 dni po dokončnosti sklepa o priznanju pravice do 
zaposlitve na drugem ustreznem delu oziroma do dela s skraj- 
šanim delovnim časom, prijavi pristojnemu zavodu za zapo- 
slovanje. 

95. člen 
Pravico do nadomestila osebnega dohodka za čas čakanja 

na razporeditev oziroma zaposlitev na drugem ustreznem 
delu ima tudi delovni invalid II. in III. kategorije invalidnosti, ki 
mu je neodvisno od njegove volje prenehalo delovno razmerje 
na drugem ustreznem delu, na katero je bil razporejen ozi- 
roma mu je bilo preskrbljeno po nastanku invalidnosti, če se 
v 30 dneh po prenehanju delovnega razmerja prijavi pri pri- 
stojnem zavodu za zaposlovanje. 

96. člen 
Osnova za odmero nadomestila osebnega dohodka za čas 

čakanja na razpreditev oziroma na zaposlitev na drugem delu, 
je pokojninska osnova, od katere bi se delovnemu invalidu 
odmerila invalidska pokojnina na dan nastanka invalidnosti. 

97. člen 
Nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja na razpore- 

ditev oziroma na zaposlitev na drugem delu, se odmeri v vi- 
šini: 

- 80% osnove za zavarovanca iz 8. do 10., 11. do 13., 16. in 
95. člena tega zakona, 

- 50% osnove za zavarovanca iz 17., 18., 22., 23. in 24. člena 
tega zakona. 

98. člen 
Nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja na 

ustrezno zaposlitev, odmerjeno po 2. alinei prvega odstavka 
97. člena tega zakona, se poveča za 50%, če zavarovanec 
preživlja vsaj enega družinskega člana in če glede na premo- 
ženjske razmere in dohodke izpolnjuje pogoje za uveljavitev 
pravice do varstvenega dodatka. 

Natančnejše pogoje, kdaj se šteje, da delovni invalid preživ- 
lja družinskega člana določi republiški upravni organ, pristo- 
jen za delo. 

99. člen 
Nadomestilo za čas čakanja na razporeditev oziroma zapo- 

slitev na ustreznem delu se usklajuje enako, kot se usklajujejo 
pokojnine. 

Nadomestilo osebnega dohodka zaradi dela s skrajšanim 
delovnim časom 

100. člen 
Pravico do nadomestila osebnega dohodka zaradi dela 

s skrajšanim delovnim časom ima delovni invalid II. kategorije 
invalidnosti, ki na podlagi priznane pravice do dela s skrajša- 
nim delovnim časom, opravlja preostali delovni zmožnosti 
ustrezno delo tolikšen čas, ki ustreza njegovi preostali delovni 
zmožnosti. 

101.člen 
Če delovni invalid II. kategorije invalidnosti dela dalj. kot mu 

je določeno s sklepom o uveljavitvi pravice, mu gre nadome- 
stilo osebnega dohodka zaradi dela s skrajšanim delovnim 
časom samo za tisti delovni čas, ko dejansko ne dela, vendar 
največ do polnega delovnega časa. 

102. člen 
Nadomestilo osebnega dohodka zaradi dela s skrajšanim 

delovnim časom je enako razliki med osebnim dohodkom, ki 
ga dobiva zavarovanec s preostalo delovno zmožnostjo za 
krajši delovni čas od polnega, in osebnim dohodkom, ki bi ga 
dobival, če bi opravljal ista dela oziroma naloge polni delovni 
čas. 

VARIANTA: Nadomestilo osebnega dohodka zaradi zapo- 
slitve s skrajšanim delovnim časom se odmeri v višini razlike 
med dohodkom, določenim v individualni pogodbi o zaposli- 
tvi za delo s skrajšanim delovnim časom in pokojninsko 
osnovo, od katere bi se odmerila invalidska pokojnina ob 
razporeditvi na delo s skrajšanim delovnim časom. Po prvem 
odstavku tega člena odmerjeno nadomestilo se usklajuje 
enako kot pokojnine. 

103. člen 
Delovnemu invalidu II. kategorije invalidnosti, zavarovancu 

iz 11., 12., 13., 16., 17., 18. in 24. člena tega zakona, se 
nadomestilo osebnega dohodka zaradi dela s skrajšanim 
delovnim časom odmeri v ustreznem odstotku glede na skraj- 
šanje delovnega časa od pokojninske osnove, od katere bi se 
mu odmerila invalidska pokojnina ob nastanku invalidnosti. 

Nadomestilo, odmerjeno po prvem odstavku tega člena, se 
usklajuje enako, kot se usklajujejo pokojnine. 

Nadomestilo zaradi manjšega osebnega dohodka na 
drugem ustreznem delu 

104. člen 
Pravico do invalidnine zaradi manjšega osebnega dohodka 

na drugem ustreznem mestu lahko ima delovni invalid II. ali III. 
kategorije invalidnosti, ki na podlagi priznane pravice do 
razporeditve oziroma zaposlitve, opravlja preostali delovni 
zmožnosti ustrezno delo. 

105. člen 
Nadomestilo zaradi manjšega osebnega dohodka na dru- 

gem ustreznem delu je enako razliki med pokojninsko 
osnovo, od katere bi se delovnemu invalidu odmerila invalid- 
ska pokojnina ob razporeditvi na drugo ustrezno delo in 
osebnim dohodkom, določenim ob razporeditvi delovnega 
invalida na drugo ustrezno delo v individualni pogodbi 
o zaposlitvi za to delo. 

Nadomestilo zaradi manjšega osebnega dohodka na dru- 
gem ustreznem delu se v primeru razporeditve oziroma zapo- 
slitve delovnega invalida na novo drugo ustrezno delo, na 
novo odmeri na način, določen v prvem odstavku tega člena. 

106. člen 
Nadomestilo zaradi manjšega osebnega dohodka na dru- 

gem ustreznem delu se delovnemu invalidu, zavarovancu iz 
11., 12., 13., 16., 17., 18. in 24. člena tega zakona, odmeri 
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v višini razlike med pokojninsko osnovo, od katere bi se 
delovnemu invalidu odmerila invalidska pokojnina ob razpo- 
reditvi na drugo ustrezno delo in osnovo, od katere so bili 
zavarovani ob nastanku invalidnosti. 

107. člen 
Nadomestilo zaradi manjšega osebnega dohodka na dru- 

gem ustreznem delu, odmerjeno po 105. in 106. členu tega 
zakona, se usklajuje enako kot pokojnine. 

108. člen 
Za ugotovitev osnove za izračun nadomestil iz 1. in 3. alinee 

93. člena tega zakona in za odmero teh nadomestil se smi- 
selno uporabljajo določbe o oblikovanju pokojninske osnove 
in o najvišji in najnižji pokojninski osnovi. 

Uveljavljanje in uresničevanje pravic zavarovancev 
s preostalo delovno zmožnostjo 

109. člen 
Zavarovanci s preostalo delovno zmožnostjo uveljavljajo 

pravice na podlagi invalidnosti v zavodu. 
Zavarovanci iz prejšnjega odstavka uresničujejo te pravice 

v organizacijah in pri delodajalcih. 

110. člen 
Organizacije in delodajalci so dolžne delovne invalide II. ali 

III. kategorije: 
1. obdržati na delu in jih razporediti na drugo ustrezno delo 

oziroma jim zagotoviti delo s skrajšanim delovnim časom; 
2. jim zagotoviti poklicno rehabilitacijo ter v sodelovanju 

s strokovnimi inštitucijami in zavodi najti delo, ki ga bodo 
opravljali po poklicni rehabilitaciji; 

3. zagotoviti sredstva ter jim odmeriti in izplačevati nado- 
mestila osebnega dohodka iz 1. in 2. točke 65. člena tega 
zakona; 

4. v skladu z zakonom usklajevati in izplačevati nadomestila 
osebnega dohodka iz 3., 4. in 5. točke 65. člena tega zakona. 

111.člen 
Če zaradi narave dejavnosti, organizacije dela in glede na 

preostalo delovno zmožnost zavarovanca v organizaciji ozi- 
roma pri delodajalcu ni dela, na katero bi ga bilo mogoče 
razporediti, mu mora le-ta v sodelovanju z zavodom za zapo- 
slovanje zagotoviti drugo ustrezno delo v drugi organizaciji 
oziroma pri drugem delodajalcu. 

V primerih iz prvega odstavka tega člena zagotavlja delov- 
nemu invalidu II. ali III. kategorije invalidnosti, ki je ob 
nastanku invalidnosti v delovnem razmerju v organizaciji ali 
pri delodajalcu z manj kot 5. zaposlenimi delavci in zavaro- 
vancu iz 95. člena tega zakona (varianta: in zavarovance iz 11. 
do 13. člena tega zakona) prayice iz 1., 2. in 3. točke 110. člena 
tega zakona zavod. 

Zavarovancu iz drugega odstavka tega člena se te pravice 
zagotavljajo pod pogojem, da se prijavi zavodu za zaposlova- 
nje v 30 dneh po dokončnosti sklepa o priznani pravici na 
podlagi preostale delovne zmožnosti. 

Pod pogojem, določenim v tretjem odstavku tega člena se 
zavarovancu iz prvega odstavka tega člena všteva v pokojnin- 
sko dobo ves čas, dokler je redno prijavljen zavodu za zapo- 
slovanje. 

112. člen 
Natančnejše pogoje in način za uresničevanje pravic ozi- 

roma obveznosti iz 109., 110. in 111. člena tega zakona, kakor 
tudi vsa ostala vprašanja v zvezi z zagotavljanjem varstva 
delovnih invalidov, se uredijo s splošnimi akti organizacij 
oziroma s kolektivno pogodbo. 

Če organizacija oziroma delodajalec s splošnim aktom ali 
pogodbo ne uredi vprašanj, navedenih v prvem odstavku tega 
člena, se za zaščito interesov delovnih invalidov neposredno 
uporabljajo določbe tega zakona. 

113. člen 
Sredstva, ki so potrebna za nadomestila osebnega 

dohodka, iz 3., 4. in 5. točke 65. člena tega zakona ter sredstva 
za izvajanje poklicne rehabilitacije, se zagotavljajo iz sred- 
stev, ki se združujejo v zavodu. 

Sredstva iz prejšnjega odstavka, ki so jih organizacije in 
delodajalci uporabile za izplačilo denarnih nadomestil in za 
stroške poklicne rehabilitacije, povrne zavod organizacijam in 
delodajalcem na podlagi njihovega zahtevka po preteku vsa- 
kega trimesečja. 

114. člen 
Delovnemu invalidu II. ali III. kategorije invalidnosti, zavaro- 

vancu iz 11. do 13., 16., 17., 18., 22., 23. in 24. člena tega 
zakona nadomestila osebnega dohodka iz 1., 2. in 3. točke 65. 
člena tega zakona odmeri in izplačuje zavod. 

Delovnemu invalidu iz prvega odstavka tega člena zavod 
zagotavlja tudi pravico do poklicne rehabilitacije; delo, ki 
ustreza njihovi preostali delovni zmožnosti pa uveljavljajo 
preko zavoda za zaposlovanje. 

Pravice zavarovancev, pri katerih je podana neposredna 
nevarnost za nastanek invalidnosti 

115. člen 
Neposredna nevarnost za nastanek invalidnosti je ne glede 

na higiensko-tehnične varstvene ukrepe podana, kadar 
delovni pogoji na delovnem mestu, na katero je zavarovanec 
razporejen, v tolikšni meri vplivajo na zavarovančevo zdrav- 
stveno stanje in delovne zmožnosti, da mora nujno zamenjati 
delo, ker bi sicer postal invalid. 

116. člen 
Zavarovanci, pri katerih je podana neposredna nevarnost za 

nastanek invalidnosti, ki nimajo statusa delovnih invalidov, 
imajo pravico do razporeditve na drugo delo in pravico do 
poklicne rehabilitacije, če je ta potrebna za razporeditev na 
drugo delo. 

Zavarovanci iz prvega odstavka tega člena imajo ob pogo- 
jih, ki jih za delovne invalide deloča ta zakon tudi pravico do 
ustreznega denarnega nadomestila iz 1., 2., 3. in 5. točke 65. 
člena tega zakona. 

117. člen 
Zavarovanci uveljavljajo in uresničujejo pravice na podlagi 

neposredne nevarnosti za nastanek invalidnosti v organizaci- 
jah oziroma pri delodajalcih pod pogoji in na način, določen 
s splošnim aktom organizacije oziroma s kolektivno pogodbo. 

6. poglavje 
INVALIDSKA POKOJNINA 

Pogoji za pridobitev invalidske pokojnine 
118. člen 

Pravico do invalidske pokojnine pridobi zavarovanec: 
- invalid I. kategorije invalidnosti; 
- invalid III. kategorije invalidnosti, ki ni zmožen za drugo 

ustrezno delo brez poklicne rehabilitacije, le-ta pa mu ni 
zagotovljena, ker je star nad 50 let (moški) oziroma 45 let 
(ženska); 

- invalid II. in III. kategorije invalidnosti, brez poprejšnje 
poklicne rehabilitacije zmožen za drugo ustrezno delo, ki mu 
ni zagotovljena ustrezna zaposlitev oziroma prerazporeditev, 
ker je dopolnil starost iz drugega odstavka 25. člena .tega 
zakona; 

Zavarovanec - vojaški invalid od I. do VI. skupine, ki ni 
zmožen opravljati svojega dela, več kot polovico polnega 
delovnega časa, pridobi pravico do invalidske pokojnine, če 
izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka tega člena, ne glede 
na to, ali je zmožen za drugo ustrezno delo brez poklicne 
rehabilitacije ali z njo. 

119. člen 
Zavarovanec iz 118. člena tega zakona pridobi pravico do 

invalidske pokojnine, če je invalidnost posleaica: 
1. poškodbe pri delu ali poklicne bolezni - ne glede na 

pokojninsko dobo. 
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2. poškodbe izven dela ali bolezni - pod pogojem, da je 
pred nastankom invalidnosti dopolnil pokojninsko dobo, ki 
pokriva najmanj tretjino razdobja od dopolnjenih 20 let staro- 
sti do nastanka invalidnosti (delovna leta), šteto delovna leta 
kot polna leta, 

120. člen 
Ne glede na pogoje iz 2. točke 119. člena tega zakona 

pridobi pravico do invalidske pokojnine: 
- zavarovanec, ki je postal invalid pred dopolnjenim 21. 

letom starosti, če je ob nastanku invalidnosti obvezno zavaro- 
van 

- zavarovanec, ki je postal invalid po dopolnjenemu 21. 
letu starosti, pa pred dopolnjenim 30. letom starosti pod 
pogojem, da je pred nastankom invalidnosti dopolnil pokoj- 
ninsko dobo, ki pokriva najmanj eno četrtino delovnih let. 

121. člen 
Zavarovancu, ki je pridobil višjo strokovno izobrazbo, se 

delovna leta štejejo od dopolnjenega 23. leta starosti. Zavaro- 
vancu, ki je pridobil visoko strokovno izobrazbo se delovna 
leta štejejo od 26. leta starosti. 

Če je zavarovancu čas šolanja upoštevan v zavarovalno 
dobo, se mu delovna leta računajo po določbi 2. točke 123. 
člena tega zakona. 

122. člen 
Če zavarovanec, ki je imel telesno okvaro pred začetkom 

zavarovanja, ki ni vplivala na njegovo delovno zmožnost, 
postane invalid zaradi poškodbe izven dela ali bolezni, pri- 
dobi pravice, ki ustrezajo skupni invalidnosti, čeprav vpliva na 
skupno invalidnost tudi prejšnja okvara, če je v zavarovanju 
dopolnil dobo iz 120. člena tega zakona. 

Zavarovanec, vojaški invalid, pri katerem je po vstopu 
v zavarovanje nastala invalidnost, na katero vpliva tudi voja- 
ška invalidnost, pridobi pravice tudi tedaj, če je kot Invalid 
dopolnil dobo iz 120. člena tega zakona v zavarovanju z delov- 
nim časom, ki je ustrezal njegovi preostali delovni zmožnosti. 

123. člen 
Če je zavarovanec, ki je imel telesno okvaro pred vstopom 

v zavarovanje, ki ni vplivala na njegovo delovno zmožnost, 
postane invalid zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, 
pridobi pravice, ki ustrezajo skupni invalidnosti, čeprav vpliva 
na to skupno invalidnost tudi prejšnja telesna okvara. 

Zavarovanec-vojaški invalid, ki postane invalid zaradi 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pridobi pravice glede 
na skupno invalidnost, čeprav je vojaška invalidnost vplivala 
na delovno zmožnost. 

124. člen 
Če se zavarovancu s preostalo delovno zmožnostjo, ki je 

pridobil pravico do poklicne rehabilitacije, do dela z delovnim 
časom, ki ustreza preostali delovni zmožnosti, do razporedi- 
tve na ustrezna dela in naloge oziroma do ustrezne zaposlitve, 
že ugotovljena invalidnost poslabša ali pa nastane nov primer 
invalidnosti zaradi bolezni ali poškodbe izven dela tako, da 
izpolnjuje pogoje za invalidsko pokojnino, pridobi pravico do 
te pokojnine, če na dan nastanka spremembe v invalidnosti 
izpolnjuje tudi pogoje zavarovanja oziroma pokojninske dobe 
za pridobitev pravice do invalidske pokojnine. 

Za izpolnitev pogojev zavarovalne oziroma pokojninske 
dobe se v primerih iz prvega odstavka tega člena nezaposle- 
nim zavarovancem s preostalo delovno zmožnostjo v delovna 
leta ne vštevajo obdobja, ko so prejemali nadomestilo oseb- 
nega dohodka za čas čakanja na razporeditev na drugo 
ustrezno delo ali na ustrezno zaposlitev oziroma nadomestila 
za čas čakanja na poklicno rehabilitacijo. 

Zavarovanec s preostalo delovno zmožnostjo, pri katerem 
je invalidnost posledica poškodbe pri delu ali poklicne 
bolezni, pridobi na podlagi nastanka spremembe v invalidno- 
sti v primerih iz prvega odstavka tega člena pravico do invalid- 
ske pokojnine ne glede na dopolnjeno pokojninsko oziroma 
zavarovalno dobo. 

Osnove za odmero invalidske pokojnine 

125. člen 
Invalidska pokojnina se odmeri od pokojninske osnove, ki 

se izračuna enako kot osnova za starostno pokojnino. 
Kadar gre za invalidsko pokojnino, ki se pridobi s krajšo 

zavarovalno dobo, kot je obdobje, iz katerega se vzamejo 
osebni dohodki za izračun pokojninske osnove, se pokojnin- 
ska osnova izračuna po osebnem dohodku, doseženem 
v času, kolikor je vsega skupaj trajalo zavarovanje, razen 
v koledarskem letu, v katerem je uveljavljena pravica do 
invalidske pokojnine. 

126. člen 
Zavarovancu iz 17., 18., 22. in 23. člena tega zakona se 

odmeri invalidska pokojnina od pokojninske osnove dolo- 
čene v 125. členu tega zakona. 

Če se zavarovancu ne more določiti pokojninske osnova po 
prvem odstavku tega člena, je osnova za odmero invalidske 
pokojnine najnižja pokojninska osnova, veljavna na dan 
nastanka invalidnosti. 

Odmera invalidske pokojnine 
127. člen 

Invalidska pokojnina za primer invalidnosti, ki je posledica 
nesreče pri delu ali poklicne bolezni, se odmeri od pokojnin- 
ske osnove v enaki višini kot starostna pokojnina za pokojnin- 
sko dobo 40 let za zavarovance oziroma 35 let za zavaro- 
vanke. 

128. člen 
Invalidska pokojnina za invalidnost, ki je posledica bolezni 

ali poškodbe izven dela, se odmeri od pokojninske osnove 
v odstotku, določenem v 37. členu tega zakona. 

Invalidska pokojnina iz prvega odstavka tega člena se 
odmeri zavarovancu, ki je postal invalid pred dopolnitvijo 
starosti iz drugega odstavka 25. člena tega zakona starosti 
najmanj v višini 45% pokojninske osnove; zavarovanki, ki je 
postala invalid pred dopolnitvijo starosti iz drugega odstavka 
25. člena tega zakona pa v višini 55% pokojninske osnove. 

Če je invalidnost zaradi bolezni ali poškodbe izven dela 
nastopila po dopolnitvi starosti iz drugega odstavka 25. člena 
tega zakona, se invalidska pokojnina odmeri najmanj v višini 
35% oziroma 40% pokojninske osnove. 

129. člen 
Zavarovanec, ki je pridobil pravico do invalidske pokojnine 

pred dopolnitvijo starosti iz drugega odstavka 25. člena tega 
zakona na podlagi pokojninske dobe, odmerjena pokojnina 
pa ne dosega 85% pokojninske osnove, ima poleg invalidske 
pokojnine še pravico do,dodatka na invalidnost. Dodatek se 
odmerja v odstotku od pokojnine in je odvisen od zavarovan- 
čeve starosti ob nastanku invalidnosti ter od razmerja med 
delovnimi leti in zavarovančevo pokojninsko dobo. 

Dodatek na invalidnost znaša: 

Če je nastala invalidnost 
pred po dopolnjenem in če skupna pokojninska 
dopolnjenim letu starosti doba 
letom starosti 
58(m) 53(ž) 58(m) 53(ž) 
20% 10% dosega 3/4 delovnih let 

ali več 
15% 5% dosega 1/2 delovnih let 

ali več 
10% 5% ne dosega 1/2 delovnih let 

Starostni pogoji, določeni v 2. odstavku tega člena, se 
povečujejo skladno s 5. odstavkom 25. člena tega zakona. 

Invalidska pokojnina skupaj z dodatkom na invalidnost ne 
sme presegati 85% pokojninske osnove. 

Dodatek na invalidnost je sestavni del invalidske pokojnine 
in se upošteva tudi, kadar je invalidska pokojnina osnova za 
odmero družinske pokojnine. 
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130. člen 
Če je invalidnost, na podlagi katere pridobi delovni invalid 

pravico do invalidske pokojnine, deloma posledica poškodbe 
pri delu ali poklicne bolezni, deloma pa posledica bolezni ali 
poškodbe izven dela, se odmeri invalidska pokojnina kot ena 
sama pokojnina, ki je sestavljena iz sorazmernega dela inva- 
lidske pokojnine, obračunane kot za poškodbo pri delu ali 
poklicno bolezen, in iz sorazmernega dela invalidske pokoj- 
nine, obračunane kot za bolezen ali poškodbo izven dela. 

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

131. člen 
Invalidska pokojnina, ki gre delovnemu invalidu po 130. 

členu tega zakona, se odmeri tako. da se posebej odmeri 
invalidska pokojnina, kot če bi bila skupna invalidnost posle- 
dica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni in posebej invalid- 
ska pokojnina, kot če bi bila skupna invalidnost posledica 
bolezni ali poškodbe izven dela. 

Od vsakega tako izračunanega zneska se vzame odstotek, 
ki ustreza vplivu posameznega vzroka invalidnosti na skupno 
invalidnost. Seštevek tako dobljenih zneskov ne more prese- 
gati 85% pokojninske osnove. 

132. člen 
Zavarovancu - vojaškemu invalidu od I. do VI. skupine ter 

civilnemu vojnemu invalidu, ki je izenačen z mirnodobnim 
vojaškim invalidom od I. do VI. skupine, ki pridobita pravico 
do invalidske pokojnine, se ta pokojnina zagotavlja v višini 
85% pokojninske osnove, če jima je za polovico delovnih let 
priznana pokojninska doba. 

133. člen 
Zavarovanec, ki ob nastanku invalidnosti izpolnjuje pogoje 

za invalidsko pokojnino in tudi pogoje za starostno pokoj- 
nino. lahko uveljavi po svoji izbiri pravico do invalidske pokoj- 
nine ali pravico do starostne pokojnine. 

Uživalec invalidske pokojnine, ki ob upokojitvi ni izpolnje- 
val pogojev za starostno pokojnino, pa te pogoje izpolni 
kasneje, lahko-zahteva, da se mu prizna namesto invalidske 
pokojnine starostna pokojnina. 

Uživalec starostne pokojnine lahko uveljavi pravico do inva- 
lidske pokojnine, če izpolnjuje ob nastanku invalidnosti 
pogoje za priznanje invalidske pokojnine. 

7. poglavje 
DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO 

134. člen 
Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo imajo uživalci 

starostne, predčasne, invalidske in družinske pokojnine, ki 
jim je za osnovne življenjske potrebe neogibna stalna pomoč 
in postrežba drugega.. 

Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo imajo tudi 
zavarovanci, ki so stopili v delovno razmerje ali začeli oprav- 
ljati samostojno poklicno dejavnost kot slepi, dokler so 
v delovnem razmerju ali opravljajo samostojno poklicno 
dejavnosti in zavarovanci, ki postanejo med delovnim razmer- 
jem ali opravljanjem samostojne poklicne dejavnosti slepi, če 
nimajo pravice do dodatka za pomoč in postrežbo na kakšni 
drugi podlagi. Te osebe obdržijo pravico do dodatka za 
pomoč in postrežbo, če pridobijo pravico do dodatka za 
pomoč in postrežbo, če pridobijo pravico do pokojnine ali 
pravico do ustrezne zaposlitve oziroma do poklicne rehabili- 
tacije. 

Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo imajo tudi 
nepokretni zavarovanci, ki so zaposleni primerno svojim 
delovnim zmožnostim, vendar najmanj s polovico polnega 
delovnega časa. Za nepokretnega se šteje zavarovanec, pri 
katerem je zmožnost premikanja zmanjšana najmanj za 70 
odstotkov. 

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

Slepi zavarovanci in nepokretni zavarovanci, pri katerih je 
zmožnost premikanja zmanjšana na|manj za 70 odstotkov in 
niso v delovnem razmerju, pridobijo pravico do dodatka za 
pomoč in postrežbo tudi, če so pridobili pravico do poklicne 
rehabilitacije. Dodatek za pomoč in postrežbo gre tem zavaro- 
vancem od dneva nastopa poklicne rehabilitacije. 

135. člen 
Pomoč in postrežba je užiyalcu pokojnine neogibno 

potrebna za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb, 
kadar le-ta zaradi trajnih sprememb v zdravstvene stanju ne 
more zadovoljevati osnovnih življenjskih potreb, ker se niti ob 
osebnih prizadevanjih in ob pomoči ortopedskih pripomoč- 
kov ne more samostojno gibati v stanovanju in izven njega, 
samostojno hraniti, oblačiti in se slačiti, se obuvati in sezu- 
vati, skrbeti za osebno higieno, kakor tudi ne opravljati drugih 
življenjskih opravil, neogibno potrebnih za ohranjanje živ- 
ljenja. 

Pomoč in postrežba je uživalcu pokojnine neogibno 
potrebna za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb, 
kadar le-ta zaradi trajnih sprememb v zdravstvenem stanju 
ne more zadovoljevati večine osnovnih življenjskih potreb iz 
prvega odstavka tega člena ali potrebuje stalni nadzor. 

136. člen 
Mnenje o tem, ali je upravičencu potrebna stalna pomoč in 

postrežba za opravljanje vseh ali pa le večine življenjskih 
potreb, da je slep, oziroma, da mu je potreben stalni nadzor 
ali da je zmožnost premikanja zmanjšana za 70 odstotkov, da 
invalidska komisija ali drug izvedenec zavoda. 

137. člen 
Dodatek za pomoč in postrežbo se upravičencu, ki mu je 

stalna pomoč in postrežba neogibno potrebna za opravljanje 
vseh osnovnih življenjskih potreb, odmeri v višini 67.6% naj- 
nižje pokojnine za polno dobo. 

Dodatek za pomoč in postrežbo v višini iz prejšnjega 
odstavka pripada tudi slepim in nepokretnim osebam iz 2. in 
3. odstavka 134. člena tega zakona. 

Dodatek za pomoč in postrežbo pri opravljanju večine 
osnovnih življenjskih potreb se odmeri v višini polovice zne- 
ska iz 1. odstavka tega člena. 

138. člen 
Če pridobi upravičenec pravico do dodatka za pomoč in 

postrežbo po tem zakonu in pravico do tega dodatka po 
drugih predpisih, lahko uživa le tisto od teh dveh pravic, 
katero si sam izbere. 

8. poglavje 
INVALIDNINA 

139. člen 
Telesna okvara je podana, če nastane pri zavarovancu 

izguba, bistvenejša poškodovanost ali znatnejša onesposob- 
Ijenost posameznih organov ali dela telesa, kar otežuje aktiv- 
nost organizma in zahteva večje napore pri zadovoljevanju 
življenjskih potreb, ne glede na to, ali ta okvara povzroča 
invalidnost ali ne. 

Zavarovanec, pri katerem nastane telesna okvara med zava- 
rovanjem, pridobi pravico do denarnega nadomestila za to 
okvaro ob enakih pogojih glede pokojninske dobe. ki veljajo 
za pridobitev pravice do invalidske pokojnine. 

Vrste telesnih okvar, na podlagi katerih se pridobi pravica 
do invalidnine in odstotke teh okvar določi republiški upravni 
organ, pristojen za delo po poprejšnjem mnenju strokovnih in 
znanstvenih organizacij. 

Določbe tega zakona o usklajevanju starostne pokojnine 
veljajo tudi za invalidnine za telesno okvaro. 

140. člen 
Pravico do invalidnine za telesno okvaro pridobi zavarova- 

nec za telesno okvaro, ki je posledica: 
- poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, če znaša tel.esna 

okvara najmanj 30 odstotkov, ne glede na pokojninsko dobo, 
- bolezni ali poškodbe izven dela, če znaša telesna okvara 
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najmanj 50 odstotkov in če ima zavarovanec ob nastanku 
telesne okvare pokojninsko dobo, ki je določena za pridobitev 
pravice do invalidske pokojnine, ne glede na to ali telesna 
okvara povzroča invalidnost ali ne. 

Pravico do invalidnine za telesno okvaro pridobi zavarova- 
nec ne glede na to, ali pridobi in uživa tudi kakšno drugo 
pravico po tem zakonu. 

Zavarovanec ne pridobi pravice do invalidnine za telesno 
okvaro, ki jo je imel pred vključitvijo v zavarovanje, če pa se 
takšna telesna okvara poslabša med trajanjem zavrovanja, se 
odmeri invalidnina samo za telesno okvaro, ki jo predstavlja 
poslabšanje. Izjemoma pridobi zavarovanec, ki je imel pred 
vključitvijo v zavarovanje poškodovano oko, uho, roko, nogo 
ali drug parni organ, pa si pozneje poškoduje še drug enak 
organ, pravico do invalidnine za telesno okvaro obeh or- 
ganov. 

141. člen 
Telesne okvare se glede na težo razvrščajo v naslednjih 

osem stopenj: 

Stopnja Telesna okvara 
% 

1. stopnja 
2. stopnja 
3. stopnja 
4. stopnja 
5. stopnja 
6. stopnja 
7. stopnja 
8. stopnja 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 

Invalidnino za telesno okvaro se odmeri glede na stopnjo in 
vzrok nastanka telesne okvare v času njenega nastanka. 

142. člen 
Invalidnino za telesno okvaro, ki je posledica poškodbe pri 

delu ali poklicne bolezni, se odmeri od najnižje pokojnine za 
polno dobo in znaša: 

Za telesno okvaro Odstotek od najnižje 
pokojnine za polno dobo 

1. stopnja 
2. stopnja 
3. stopnja 
4. stopnja 
5. stopnja 
6. stopnja 
7. stopnja 
8. stopnja 

24 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 

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

143. člen 
Če je telesna okvara, na podlagi katere pridobi zavarovanec 

pravico do invalidnine za telesno okvaro, deloma posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, deloma pa posledica 
bolezni ali poškodbe izven dela, se odmeri invalidnino za 
telesno okvaro v skupnem znesku glede na ugotovljeno 
skupno stopnjo telesne okvare. Znesek invalidnine za telesno 
okvaro se določi sorazmerno glede na vpliv posameznega 
vzroka na skupen odstotek telesne okvare. 

144. člen 
Uživalcu invalidnine za telesno okvaro se upošteva poz- 

nejše poslabšanje telesne okvare za priznavanje višje stopnje 
telesne okvare. 

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

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

145. člen 
Če ima zavarovanec za isti primer telesne okvare pravico do 

invalidnine za telesno okvaro po tem zakonu in pravico do 
invalidnine po drugih predpisih, lahko uživa le eno od teh 
pravic, ki si jo izbere. 

9. poglavje 
DRUŽINSKA POKOJNINA 

Pogoji za pridobitev družinske pokojnine 

146. člen 
Družinsko pokojnino lahko uveljavijo naslednji družinski 

člani: 
- zakonec, 
- otroci (zakonski ali nezakonski ali posvojenci; pastorki, ki 

jih je zavarovanec preživljal; vnuki in drugi otroci brez staršev, 
ki jih je zavarovanec preživljal, 

- starši (oče in mati, očim in mačeha) in posvojitelj, ki jih je 
zavarovanec preživljal. 

- bratje in sestre, ki jih je zavarovanec preživljal do svoje 
smrti in nimajo lastnih sredstev za preživljanje. 

147. člen 
Družinski člani pridobijo pravico do družinske pokojnine, 

če je umrli zavarovanec: 
- dopolnil najmanj 5 let zavarovalne dobe ali najmanj deset 

let pokojninske dobe ali 
- izpolnil pogoje za starostno oziroma invalidsko pokoj- 

nino ali 
- užival starostno ali invalidsko pokojnino ali 
- užival pravico na podlagi preostale delovne zmožnosti. 
Če je zavarovanec umrl zaradi poškodbe pri delu ali 

poklicne bolezni, pridobijo njegovi družinski člani pravico do 
družinske pokojnine ne glede na pokojninsko dobo zavaro- 
vanca. 

Zakonec 

148. 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 

ali je to postala v enem letu po moževi smrti ali, 
3. če ji je po moževi smrti ostal otrok 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 Jet starosti, obdrži pravico do družinske 
pokojnine trajno. Če ji ta pravica preneha pred dopolnjenim 
50. letom, toda po dopolnjenem 45. letu, jo lahko znova 
uveljavi, ko dopolni 50 let starosti. 

149. 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 ali 
je to postal v enem letu po ženini smrti ali 

3. če mu je po ženini smrti ostal otrok 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, dopolnil pa je 
50 let, pridobi pravico do družinske pokojnine, ko dopolni 55 
let starosti. 

Vdovec, ki med trajanjem pravice do družinske pokojnine, 
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pridobljene po 2. in 3. točki prvega odstavka tega člena, 
dopolni 55 let starosti, obdrži to pravico trajno. Ce mu ta 
pravica preneha pred dopolnjenim 55. letom, toda po dopol- 
njenem 50. letu, jo lahko znova uveljavi, ko dopolni 55 let 
starosti. 

150. člen 
Pravico do družinske pokojnine ima tudi vdova, ki se ji je 

zavarovančev otrok rodil najkasneje 300 dni po smrti zavaro- 
vanca oziroma upokojenca. Pravica ji gre od zavarovančeve 
smrti. 

151. člen 
Vdova oziroma vdovec ima pravico do družinske pokojnine 

ob pogojih iz 3. točke 148. oziroma 149. člena tega zakona 
tudi v času, ko se otroku, ki je upravičen do družinske pokoj- 
nine, zaradi služenja vojaškega roka, družinska pokojnina ne 
izplačuje. 

152. člen 
Pravico do družinske pokojnine ima ob pogojih iz 148. in 

149. člena tega zakona tudi zakonec, čigar zakon je bil razve- 
zan, če ima po sodni odločbi pravico do preživnine. 

Če ima zakonec iz poznejšega zakona pravico do družinske 
pokojnine, pridobi razvezani zakonec pod pogoji iz 148. in 
149. člena tega zakona pravico do družinske pokojnine kot 
souživalec. 

153. člen 
Ob pogojih iz 148. in 149. člena tega zakona pridobi ob 

zavarovančevi smrti pravico do družinske pokojnine tudi 
oseba, ki je najmanj 3 leta živela z zavarovancem v življenjski 
skupnosti, ki je po zakonu o zakonski zvezi in družinskih 
razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo. 

Otroci 

154. člen 
Otrok pridobi pravico do družinske pokojnine in jo lahko 

uživa do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do konca 
rednega šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta 
starosti. 

Otrok, ki je po dopolnjenem 15. letu starosti prijavljen pri 
zavodu za zaposlovanje, ima pravico do družinske pokojnine 
in jo uživa najdalj do dopolnjenega 18. leta starosti pod 
pogojem, da se redno javlja zavodu 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 končanem rednem šolanju, pridobi 
pravico do družinske pokojnine, če ga je zavarovanec ozi- 
roma uživalec pravice do svoje smrti preživljal. 

155. člen 
Otroku, ki izgubi oba roditelja - zavarovanca, pripada 

poleg družinske pokojnine po enem roditelju tudi del družin- 
ske pokojnine po drugem roditelju. 

Skupen znesek družinske pokojnine, ugotovljen po prejš- 
njem odstavku, ne more preseči zneska družinske pokojnine, 
odmerjene od zneska najvišje pokojnine za polno pokojnin- 
sko dobo. 

Starši 

156. člen 
Starši, ki jih je zavarovanec oziroma uživalec pravice preživ- 

ljal do svoje smrti, pridobijo pravico do družinske pokojnine: 
1. če je do smrti zavarovanca oziroma uživalca pravice 

dopolnila mati 50 let oziroma oče 55 let starosti ali 
2. če mati še ni stara 50 let oziroma oče 55 let, pa sta bila do 

smrti zavarovanca oziroma uživalca pokojnine popolnoma 

nezmožna za delo. 
Če med trajanjem pravice do družinske pokojnine po 2. 

točki tega člena dopolni mati starost 50 let oziroma oče 55 let 
starosti, trajno obdrži pokojnino. 

157. člen 
Za popolno nezmožnost za delo oziroma pridobivanje, ki je 

pogoj za pravico do družinske pokojnine, velja pri otrocih 
nezmožnost za samostojno življenje in delo, pri drugih ose- 
bah pa izguba delovne zmožnosti. 

Natančnejše pogoje, kdaj se šteje, da je zavarovanec preživ- 
ljal družinske člane, določi republiški upravni organ/pristojen 
za delo. 

Odmera družinske pokojnine 

158. člen 
Družinska pokojnina se odmeri od starostne ali invalidske 

pokojnine, ki bi jo imel zavarovanec ob smrti, oziroma od 
pokojnine, ki jo je uživalec pravice imel ob smrti, in sicer: 

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

2. po smrti zavarovanca, ki je umrl zaradi poškodbe pri delu 
ali poklicne bolezni, in zavarovanca ali uživalca pravice, ki je 
bil vojaški invalid I. do VI. skupine - od pokojnine, odmerjene 
v višini 85% pokojninske osnove; 

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

4. po smrti uživalca predčasne pokojnine - od invalidske 
pokojnine, do katere bi imel pravico ob smrti; 

5. po smrti uživalca invalidske pokojnine - od pokojnine, 
do katere je imel ta pravico ob smrti; 

6. po smrti delovnega invalida, ki je užival pravico v zvezi 
s poklicno rehabilitacijo ali zaposlitvijo - od invalidske pokoj- 
nine, do katere bi imel pravico ob smrti. 

Najnižja osnova za odmero družinske pokojnine je pokoj- 
nina, obračunana za pokojninsko dobo najmanj 20 let. 

Družinska pokojnina v primerih, ko jo uživajo trije ali več 
družinskih članov, ne more biti nižja od 40% pokojninske 
osnove umrlega zavarovanca. 

159. člen 
Družinska pokojnina se odmeri od osnove za družinsko 

pokojnino glede na število družinskih članov, ki imajo do nje 
pravico in sicer: 

1. če imajo pravico do pokojnine samo člani ožje družine 
(zakonec, otroci, posvojenci) ali samo člani širše družine 
(pastorki, vnuki in drugi otroci brez staršev, bratje in sestre, 
starši in posvojitelji) v naslednjih odstotkih: 

za enega članaza dva člana % za tri člane % za štiri člane 
% ali več % 

70 80 90 100 

2. če imajo pravico do pokjnine člani ožje družine in člani 
širše družine, se odmeri članom ožje družine družinska pokoj- 
nina po 1. točki tega odstavka, članom širše družine pa gre 
ostanek do polnega zneska družinske pokojnine. 

3. če bi pripadala članom ožje družine glede na njihovo 
število družinska pokojnina v višini 100% osnove za družinsko 
pokojnino, se odmeri članom širše družine družinska pokoj- 
nina v višini 10% osnove za družinsko pokojnino, članom ožje 
družine pa se odmeri družinska pokojnina v višini 90% os- 
nove. 

160. člen 
Odstotek za odmero družinske pokojnine po drugem rodi- 

telju po 155. členu tega zakona znaša za vsakega otroka 10% 
od osnove za odmero družinske pokojnine po drugem rodi- 
telju. 
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161. člen 
Določbe tega zakona o najnižji in najvišji pokojninski 

osnovi se upoštevajo tudi za odmero družinske pokojnine. 
162. člen 

Otrok pridobi pravico do družinske pokojnine oziroma jo 
lahko uživa do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do 
konca rednega šolanja, praviloma najdalj do dopolnjenega 
26. leta starosti. Redno šolanje se dokazuje vsako leto s potr- 
dilom šole. Kot redno šolanje se ne šteje čas služenja kadrov- 
skega roka. 

163. člen 
Če je otrok prekinil šolanje zaradi bolezni, nosečnosti ali 

poroda, pridobi oziroma obdrži pravico do družinske pokoj- 
nine tudi med boleznijo ter prekinitvijo zaradi nosečnosti ali 
poroda - do dopolnjenega 26. leta starosti, pa tudi še dlje, 
vendar največ toliko časa, kolikor ga je zaradi bolezni, noseč- 
nosti ali poroda izgubil pri rednem šolanju, če je redno šola- 
nje nadaljeval pred dopolnjenim 26. letom starosti. , 

Če je otrok prekinil šolanje zaradi služenja vojaškega roka, 
ima v primeru, da se redno šola, pravico do družinske pokoj- 
nine tudi po 26. letu starosti, vendar največ za toliko časa, za 
kolikor je prekinil redno šolanje zaradi služenja vojaškega 
roka. 

Odpravnina in oskrbnina 

164. člen 
Vdova ali vdovec, ki po zakončevi smrti ni pridobil pravice 

do družinske pokojnine, ker ni izpolnjeval posebnih pogojev 
iz prvega odstavka 148. ali 149. člena tega zakona, pridobi 
pravico do odpravnine oziroma oskrbnine, če izpolnjuje 
pogoje, ki jih določa ta zakon. 

165. člen 
Pravico do odpravnine ima vdova ali vdovec, ki ni v delov- 

nem razmerju in ne opravlja dejavnosti, na podlagi katere je 
obvezno zavarovan. 

Odpravnina gre vdovi ali vdovcu v višini šestmesečnega 
zneska družinske pokojnine, ki bi ji šla, če bi imela pravico do 
družinske pokojnine. 

Odpravnina se prične izplačevati od prvega dne nasled- 
njega meseca po zakončevi smrti, izplača pa se v šestih 
mesečnih obrokih. Vdovi ali vdovcu se ustavi izplačevanje 
odpravnine z dnem, ko izpolni pogoje za starostno, invalidsko 
ali družinsko pokojnino, oziroma z dnem, ko sklene delovno 
razmerje, začne opravljati dejavnost, na podlagi katere je 
obvezno zavarovana ali sklene novo zakonsko zvezo. 

166. člen 
Vdova ali vdovec ima pravico do oskrbnine po prenehanju 

izplačevanja odpravnine, če se je v 90 dneh od dneva zakon- 
čeve smrti prijavila pri zavodu za zaposlovanje in če izpolnjuje 
premoženjske pogoje za pridobitev pravice do varstvenega 
dodatka. 

Pravico do oskrbnine ima tudi vdova ali vdovec, ki je izgubil 
pravico do družinske pokojnine zato, ker še ni dopolnil 50 let 
(vdova) oziroma 55 let (vdovec) starosti, če se je v 90 dneh od 
dneva izgube pravice do družinske pokojnine prijavil pri 
zavodu za zaposlovanje in če izpolnjuje premoženjske pogoje 
za pridobitev pravice do varstvenega dodatka. 

167. člen 
Oskrbnina znaša toliko, kolikor bi znašala pokojnina za 

vdovo ali vdovca po umrlem zakoncu, če bi imela pravico do 
družinske pokojnine, vendar največ 70% zneska najnižje 
pokojnine za polno pokojninsko dobo. 

Vdova ali vdovec ima pravico do oskrbnine najdlje 24 mese- 
cev po prenehanju izplačevanja odpravnine oziroma družin- 
ske pokojnine. 

Vdova ali vdovec izgubi pravico do oskrbnine v primerih iz 
tretjega odstavka 166. člena tega zakona ter v primeru, če 
preneha izpolnjevati pogoje glede gmotnega stanja, če se 
neupravičeno ne prijavlja zavodu za zaposlovanje ali če ne 

sprejme zaposlitve, ki ji jo ponudi zavod za zaposlovanje, če 
le-ta ustreza njeni strokovnosti in zdravstvenemu stanju. 

168. člen 
Odpravnina in oskrbnina se usklajujeta na enak način kot 

pokojnine. 

Četrti del 
PRAVICE NEKATERIH KATEGORIJ ZAVAROVANCEV 

169. člen 
Posamezne kategorije zavarovancev lahko v primerih in na 

način, določen v zakonu, izjemoma pridobivajo in uveljavljajo 
pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji. 

Sredstva za povečane obveznosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, ki nastajajo zaradi pridobivanja in uveljav- 
ljanja pravic do starostne pokojnine ob posebnih pogojih 
zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna. 

Ta sredstva se določijo v višini razlike med dajatvijo, priz- 
nano in odmerjeno po splošnih predpisih, ter dajatvijo, priz- 
nano in odmerjeno po posebnih oziroma ugodnejših pogojih; 
v to razliko se vštevajo tudi vsi prispevki od teh dajatev in 
sorazmerni del stroškov odmere in izplačevanja dajatev. 

Peti del 
PRIDOBITEV, UŽIVANJE IN IZGUBA PRAVIC 

170. člen 
Zavarovanec pridobi pravico iz pokojninskega in invalid- 

skega zavarovanja z dnem, ko so izpolnjeni pogoji za pridobi- 
tev pravice, pri čemer se lahko pravica do pokojnine uveljavi 
po prenehanju zavarovanja.. 

Pravice na podlagi invalidnosti, telesne okvare, potrebe po 
stalni pomoči in postrežbi ali neposredne nevarnosti za nasta- 
nek invalidnosti pridobi zavarovanec z dnem nastanka inva- 
lidnosti ali telesne okvare, z dnem ugotovljene neposredne 
nevarnosti za nastanek invalidnosti oziroma z dnem nastanka 
potrebe po stalni pomoči in postrežbi. 

171. člen 
Pokojnina pripada uživalcu od prvega naslednjega dne po 

prenehanju zavarovanja. 
Osebi, ki ob uveljavitvi pravice ni zavarovana, se pokojnina 

izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zah- 
teve in največ za šest mesecev nazaj. 

172. člen 
Družinskemu članu, ki je uveljavil pravico do družinske 

pokojnine po uživalcu starostne ali invalidske pokojnine, se 
izplačuje pokojnina pod pogoji iz 171. člena tega zakona od 
prvega dne naslednjega meseca po prenehanju izplačevanja 
starostne ali invalidske pokojnine umrlemu. 

173. člen 
Uživalcem pokojnin po mednarodnih sporazumih o socialni 

varnosti, ki prejemajo pokojnino v sorazmernem delu in ki 
uživajo tudi pravice do drugih denarnih prejemkov iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja, gredo ti prejemki 
v delu, ki ustreza sorazmernemu delu pokojnine. 

Določba prvega odstavka tega člena ne velja za denarno 
nadomestilo za telesno okvaro. 

174. člen 
Pravica do varstvenega dodatka gre uživalcu pokojnine od 

dneva pridobitve pravice do pokojnine, če vloži zahtevo za 
priznanje varstvenega dodatka v šestih mesecih od dneva 
vročitve sklepa o pravici do pokojnine. 

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

Pravica do varstvenega dodatka preneha s prvim dnem 
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naslednjega meseca po prenehanju pogojev za uživanje pra- 
vice do varstvenega dodatka. 

175. člen 
Pravica do dodatka za pomoč in postrežbo gre zavarovancu 

od dneva, ko je nastala potreba po pomoči in postrežbi in 
traja, dokler je taka potreba podana. Dodatek za pomoč in 
postrežbo se izplačuje največ od prvega dne naslednjega 
meseca po vložitvi zahteve in še za šest mesecev nazaj. 

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

Določbe drugega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za 
nepokretne zavarovance, ki jim je po tem statutu zagotovljen 
dodatek za pomoč in postrežbo. 

Vse spremembe, ki vplivajo na višino oziroma obseg pra- 
vice do dodatka za pomoč in postrežbo, učinkujejo od prvega 
dne naslednjega meseca po nastanku spremembe, vendar se 
nov znesek izplača največ od prvega dne naslednjega meseca 
po vložitvi zahteve in še za šest mesecev nazaj 

Dodatek za pomoč in postrežbo se ne izplačuje upravi- 
čencu do tega dodatka za tisti čas, ko je v bolnišnici ali 
kakšnem drugem stacionarnem zdravstvenem zavodu in sicer 
za čas nad 6 mesecev take oskrbe. 

176. člen 
Denarno nadomestilo za telesno okvaro se izplačuje od 

prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve in največ 
za šest mesecev nazaj. 

177. člen 
Pokojnina se odmerja v mesečnem znesku in izplačuje ob 

koncu vsakega meseca za nazaj. 
Dodatek za pomoč in postrežbo se odmerja in izplačuje 

v mesečnem znesku za nazaj. Varstveni dodatek se odmerja in 
izplačuje v mesečnem znesku skupaj s pokojnino. 

178. člen 
Zapadli mesečni zneski pokojnine ali denarnega nadome- 

stila, ki niso mogli biti izplačani zaradi okoliščin, ki jih je 
povzročil uživalec, se izplačujejo največ za tri leta nazaj, 
računano od dneva, ko vloži zahtevo za izplačilo. 

179. 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. 

180. člen 
Uživalec pokojnine, ki na območju republike oziroma 

v tujini ponovno sklene delovno razmerje ali je izvoljen ali 
imenovan za nosilca, javne ali druge funkcije, za katero pre- 
jema osebni dohodek, ali začne opravljati dejavnost, na pod- 
lagi katere je zavarovan, pridobi lastnost zavarovanca in se 
mu pokojnina v tem času ne izplačuje. 

181. člen 
Zavarovancu iz 180. 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 180. člena tega zakona, ki ima polno pokoj- 
ninsko dobo, se osebni dohodek iz ponovnega zavarovanja 
lahko upošteva za novo odmero starostne pokojnine. 

Pravica do ponovno odmerjene pokojnine gre zavarovancu 
od prvega dne po vložitvi zahteve. 

Uživalcu predčasne pokojnine se čas ponovnega zavarova- 
nja iz 180. člena tega zakona ne šteje za odstotno povečanje 
ali za novo odmero predčasne pokojnine. 

182. člen 
Na podlagi invalidnosti ali telesne okvare pridobljene pra- 

vice trajajo, dokler traja stanje invalidnosti ali zmanjšane 
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 nastanku spremembe. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se uživalcu inva- 
lidske pokojnine, ki se mu je zdravstveno stanje toliko izbolj- 
šalo, da je po mnenju invalidske komisije postal znova zmo- 
žen za delo, preneha izplačevati invalidska pokojnina z dnem, 
ko mu je zagotovljena ustrezna zaposlitev. 

183. člen 
Nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja na 

poklicno rehabilitacijo in za čas čakanja na razporeditev ozi- 
roma zaposlitev na drugem ustreznem delu se izplačuje zava- 
rovancem: 

- iz 8. do 10., 18., 22., 23. in 24. člena tega zakona od dneva 
pridobitve ustrezne pravice 

- iz 11. do 13. člena in 16. člena tega zakona od prvega 
naslednjega dne po prenehanju opravljanja dejavnosti, na 
podlagi katere so zavarovani, vendar največ od dneva pridobi- 
tve ustrezne pravice 

- iz 17. in 95. člena tega zakona od prvega naslednjega dne 
po prenehanju izplačevanja nadomestila za čas brezposelno- 
sti, vendar največ od dneva pridobitve ustrezne pravice. 

184. člen 
Nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja na 

poklicno rehabilitacijo se izplačuje do dneva nastopa 
poklicne rehabilitacije, nadomestilo osebnega dohodka za 
čas čakanja na razporeditev oziroma na zaposlitev na drugem 
ustreznem delu, pa do dneva nastopa dela na drugem ustrez- 
nem delu, oziroma do dneva pričetka dela z delovnim časom, 
ki ustreza zavarovančevi preostali delovni zmožnosti. 

Nadomestila iz prvega odstavka tega člena se zavarovan- 
cem izplačuje za mesece, v katerih so se redno priglašali 
zavodu za zaposlovanje in za mesece, v katerih se niso mogli 
priglasiti iz opravičljivih razlogov. 

185. člen 
Nadomestilo osebnega dohodka za čas poklicne rehabilita- 

cije se izplačuje od dneva nastopa poklicne rehabilitacije, do 
dneva končane poklicne rehabilitacije. 

Nadomestilo iz prvega odstavka tega člena se izplačuje tudi 
za čas, ko mora zavarovanec zaradi bolezni ali kakšnega 
drugega vzroka, zaradi katerega se po predpisih o zdravstve- 
nem in otroškem varstvu prizna pravica do nadomestila oseb- 
nega dohodka, prekiniti začeto poklicno rehabilitacijo. 

186. člen 
Nadomestilo osebnega dohodka zaradi dela s skrajšanim 

delovnim časom in nadomestilo zaradi manjšega osebnega 
dohodka na drugem ustreznem delu se izplačujeta od dneva 
začetka dela s skrajšanim delovnim časom oziroma na dru- 
gem ustreznem delu vse dokler zavarovanec opravlja delo 
z delovnim časom, ki ustreza njegovi preostali delovni zmož- 
nosti oziroma drugo ustrezno delo. 

Nadomestili iz prvega odstavka tega člena se izplačujeta za 
dneve dela ter za druge dneve, za katere imajo delavci po 
posebnih predpisih pravico do nadomestila osebnega do- 
hodka. 

187. člen 
Denarna nadomestila v zvezi s pravico do poklicne rehabili- 

tacije in nadomestila osebnega dohodka za čas čakanja na 
zaposlitev na drugem ustreznem delu, izplačuje zavod 
v mesečnem znesku za nazaj. 

Denarna nadomestila, ki jih po 110. členu tega zakona 
izplačuje organizacija oziroma delodajalec, se izplačujejo 
v mesečnem znesku skupaj z osebnim dohodkom. 
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188. člen 
Zavarovanci s preostalo delovno zmožnostjo, ki so uveljavi- 

lipravice na podlagi preostale delovne zmožnosti, ne uživajo 
denarnih nadomestil tega zakona, če brez opravičenega raz- 
loga: 

1. ne začnejo s poklicno rehabilitacijo v določenem roku, 
2. ne začnejo v določenem roku opravljati drugega ustrez- 

nega dela, na katero so bili razporejeni po nastanku invalid- 
nosti oziroma drugega ustreznega dela, ki jim je bilo preskrb- 
ljeno, 

3. ne izpolnjujejo obveznosti, določenih v zvezi s poklicno 
rehabilitacijo, 

4. prekinejo začeto poklicno rehabilitacijo oziroma delovno 
razmerje po nastanku invalidnosti. 

Omejitev uživanja denarnih nadomestil po prvem odstavku 
tega člena traja, dokler so podani razlogi, navedeni v prvem 
odstavku tega člena. 

189. člen 
Pravica do razporeditve na drugo ustrezno delo, pravica do 

ustrezne zaposlitve in 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 pokoj- 
nino. 

190. člen 
Zapadli mesečni zneski prejemkov, pridobljeni iz invalid- 

skega zavarovanja, se ne izplačajo uživalcu, ki brez opraviče- 
nega razloga ne pride v določenem roku na pregled, na 
katerem naj bi se znova ugotovilo stanje invalidnosti ali stop- 
nja telesne okvare. 

Po prejšnjem odstavku zadržani mesečni zneski se izpla- 
čajo 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 po tem zakonu. 

191. člen 
Uživalcu pokojnine, ki prične ali nadaljuje s samostojno 

umetniško ali drugo kulturno dejavnostjo, dejavnostjo izumi- 
telja ali avtorja tehničnih 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 za novo odmero pokojnine. 

192. člen 
S sklenitvijo zakonske zveze izgubijo pravico do družinske 

pokojnine: 
- vdova, ki še ni stara 50 let in vdovec, ki še ni star 55 let, 

razen če sta pravico pridobila ali obdržala zaradi popolne 
nezmožnosti za delo, 

- otroci, ne glede na to, ali so sklenili zakonsko zvezo pred 
smrtjo zavarovanca oziroma uživalca pravice ali po smrti, 
razen otrok, ki so to pravico pridobili ali obdržali zaradi 
popolne ali trajne nezmožnosti za delo, ali če sta oba zakonca 
udeleženca izobraževanja in nista zavarovanca po tem za- 
konu. 

193. člen 
Vdovi oziroma vdovcu, je s sklenitvijo nove zakonske zveze 

izgubil pravico do družinske pokojnine in ni pridobil pravice 
do družinske pokojnine po zakoncu iz nove zakonske zveze, 
oživi pravica do prejšnje družinske pokojnine: 

- če je po prenehanju nove zakonske zveze še otrok ali več 
otrok iz prve zakonske zveze, ki imajo pravico do družinske 
pokojnine, in izvršuje dolžnost preživljanja do teh otrok, 

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

194. člen 
Družinski član ne more pridobiti pravice do družinske 

pokojnine oziroma jo izgubi, če je s pravnomočno sodno 

odločbo obsojen za naklepno kaznivo dejanje uboja zavaro- 
vanca. 

195. člen 
Zavarovanec, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do 

dveh ali več pokojnin iz pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja, lahko uživa le eno od njih po lastni izbiri. 

196. člen 
Če ni z mednarodnimi sporazumi drugače določeno, 

nimajo pravice do varstvenega dodatka po tem zakonu: 
- uživalci pravic, ki se jim pokojnina izplačuje v tujino, 
- uživalci pravic, ki se jim ne izplačuje pokojnina v tujino, 

ves čas, dokler tam prebivajo, če traja njihova odsotnost dalj 
kot šest mesecev. 

197. člen 
Uživalcu pravic, ki se kot tuj državljan za stalno izseli 

v tujino, se izplačujejo denarni prejemki iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v tujino, če je s to državo sklenjen 
tak sporazum ali če ta država priznava takšno pravico držav- 
ljanom RS. 

Uživalcu pravic - državljanu RS, ki se za stalno izseli, se 
pokojnina, nadomestilo za telesno okvaro ter dodatek za 
pomoč in postrežbo izplačuje v tujino. 

Šesti del 
POKOJNINSKA DOBA 

Splošna določba 

198. člen 
Pokojninska doba, na podlagi katere se pridobijo in uvelja- 

vijo pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
obsega: 

1. čas, prebit v zavarovanju (od uveljavitve tega zakona), ki 
se všteva v zavarovalno dobo po določbah tega zakona; 

2. čas, dopolnjen do uveljavitve tega zakona, se všteva 
v pokojninsko dobo po predpisih, ki so veljali do tega roka, 
razen če ni s tem zakonom določeno drugače. 

Zavarovalna doba, ki se šteje z dejanskim trajanjem 

199. člen 
V zavarovalno dobo se všteva čas, ki ga zavarovanec prebije 

po dopolnjenem 15. letu starosti: 
- v obveznem zavarovanju, 
- čas, ko je prostovoljno vključen v obvezno zavarovanje. 

200. člen 
V zavarovalno dobo se všteva ves čas, prebit v obveznem 

zavarovanju s polnim delovnim časom. 
Kot polni delovni čas je mišljen tudi čas, ki ga prebije 

v obveznem zavarovanju s skrajšanim delovnim časom: 
1. delovni invalid, vojaški invalid, civilni vojni invalid in 

drugi invalid, če dela s tolikšnim časom, kolikor ustreza nje- 
govi delovni zmnožnosti; 

2. vojaški zavarovanec-uživalec invalidske pokojnine, če 
dela najmanj s polovico delovnega časa; 

3. zavarovanec - zaradi nege otroka starega do sedmih let, 
ki mu je po mnenju pristojne zdravstvene organizacije 
potrebna skrbnejša nega enega od staršev, v skladu s predpisi 
o delovnih razmerjih. 

V zavarovalno dobo se šteje tudi obdobje, prebito v delov- 
nem razmerju z nepolnim delovnim časom, razen v primerih iz 
2. odstavka tega člena, v trajanju, ki ustreza skupnemu številu 
ur takšnega dela v posameznem letu, preračunana na polni 
delovni čas. 

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

201. člen 
V zavarovalno dobo se všteva tudi čas, ki ga je zavarovanec 

prebil: 
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1. v bolniškem staležu ali na porodniškem dopustu po 
prenehanju delovnega razmerja ali drugega dela, na podlagi 
katerega je bil obvezno zavarovan, če je za ta čas prejemal 
nadomestilo osebnega dohodka; 

2. na poklicni rehabilitaciji, na katero je bil poslan kot 
delovni invalid ali kot vojaški invalid, kot slep, kot oboleli za 
distrofijo in sorodnimi mišičnimi in nevromišičnimi boleznimi, 
oboleli za paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo ter mul- 
tiplo sklerozo ali kot civilni vojni invalid, ne glede na to, ali je 
bil pred tem zavarovan. 

202. člen 
V zavarovalno dobo se všteva tudi čas, ki ga zavarovanec 

prebije na strokovnem izpolnjevanju ali specializaciji, ter čas 
ko je oseba vključena v program aktivne politike zaposlova- 
nja, če je za ta čas plačan prispevek za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje. 

203. člen 
V zavarovalno dobo se ob pogoju plačila prispevkov všteva 

tudi čas, ko je zavarovanec med trajanjem delovnega raz- 
merja: 

1. na neplačanem izrednem dopustu, 
2. na prestajanju zaporne kazni, ki ni daljša od 30 dni, če ni 

obvezno zavarovan po 18. členu tega zakona, 
3. v priporu, če ta ni vštet v kazen, 
4. odstranjen z dela iz organizacije. 

Zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem 

204. člen 
Zavarovancem, ki opravljajo posebno težka in za zdravje 

škodljiva dela oziroma delovne naloge, in zavarovancem, ki 
opravljajo dela oziroma delovne naloge, na katerih po dolo- 
čeni starosti ne morejo uspešno opravljati svoje poklicne 
dejavnosti, se šteje zavarovalna doba s povečanjem. Stopnja 
povečanja zavarovalne dobe je odvisna od teže in škodljivosti 
dela oziroma od narave dela in sme znašati največ 50%. 

205. člen 
Delovna mesta, na katerih se šteje zavarovalna doba s pove- 

čanjem zato, ker so izredno težka in škodljiva za zdravje, je 
mogoče določiti v primeru steka naslednjih pogojev: 

1. da obstajajo v zvezi z opravljanjem del znatnejši škodljivi 
vplivi na zdravstveno stanje in delovno zmožnost delavcev, 
kljub temu, da so bili uporabljeni vsi splošni in posebni 
varstveni ukrepi, določeni s predpisi, in drugimi ukrepi, 
s katerimi jih je mogoče odpraviti in zmanjšati; 

2. da opravljajo delavci dela v težkih in za zdravje škodljivh 
razmerah neposredno ob virih škodljivih vplivov v nepretrga- 
nem delovnem procesu; 

3. da opravljajo delavci dela v okoliščinah iz 1. in 2. točke 
tega odstavka isti delavec poln delovni čas, pri tem pa se za 
poln delovni čas šteje tudi delovni čas, krajši kot 42 ur na 
teden, če je za posamezna dela oziroma delovne naloge 
določen krajši delovni čas zaradi posameznih delovnih po- 
gojev. 

Za dela, na katerih se šteje delovna doba s povečanjem, ker 
je opravljanje poklicne dejavnosti omejeno z določeno sta- 
rostjo, je mogoče določiti dela v tistih poklicih, v katerih 
fiziološke funkcije organizma zaradi narave in teže dela 
v toliki meri pešajo, da delavcu onemogočajo nadaljnje 
uspešno opravljanje iste poklicne dejavnosti po dopolnitvi 
določene starosti. 

206. člen 
Delovna mesta, na katerih se šteje zavarovalna doba s pove- 

čanjem, so zavezana reviziji. 

207. člen 
Delovna mesta, na katerih se zavarovalna doba šteje s pove- 

čanjem, postopek za njihovo določanje, stopnjo povečanja 
zavarovalne dobe na teh delih ter način in postopek revizije 
določa poseben zakon o štetju zavarovalne dobe s poveča- 
njem. 

208. člen 
Zavarovalna doba se šteje s povečanjem tudi zavarovan- 

cem, ki so jo prebili v delovnem razmerju oziroma na delu, na 
podlagi katerega so bili obvezno zavarovani, kot: zavarovanci 
s telesno okvaro najmanj 70%, vojaški invalidi od I. do VI. 
skupine, civilni vojni invalidi od I. do VI. skupine,s lepi, oboleli 
za distrofijo in sorodnimi mišičnimi in nevromišičnimi bolez- 
nimi in za paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo ter 
multiplo sklerozo. 

Zavarovancem iz prvega odstavka tega člena se šteje vsakih 
12 mesecev, dejansko prebitih v delovnem razmerju, na pod- 
lagi katerega so bili zavarovani, za 15 mesecev zavarovalne 
dobe, starostna meja, ki je predpisana za pridobitev starostne 
pokojnine, pa se jim zmanjša za eno leto za vsaka štiri leta, 
dejansko prebita na takem delu. 

209. člen 
V zavarovalno dobo s povečanjem se šteje tudi čas, ko so 

bili zavarovanci zavarovani v pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju kot vojaški zavarovanci ali kot civilne osebe 
v vojaški službi in sicer ob pogojih in v obsegu, kot je to 
določeno v predpisih, s katerimi sta urejena pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje vojaških zavarovancev. 

Dokup pokojninske dobe 

210. člen 
Zavarovancu, katerega delo ni več potrebno zaradi opera- 

tivnih razlogov ali mu je delovno razmerje prenehalo zaradi 
prenehanja organizacije, uvedenega sanacijskega postopka 
oziroma zaradi stečaja organizacije ali zaradi stečaja obrato- 
valnice delodajalca, in 

- je dopolnil 35 let pokojninske dobe (moški) oziroma 30 let 
pokojninske dobe (ženska) in je dopolnil starost iz 5. odstavka 
25. člena tega zakona; 

- je dopolnil starost iz drugega odstavka 25. člena tega 
zakona in 15 let pokojninske dobe ali 

- je dopolnil starost iz petega odstavka 25. člena tega 
zakona in 30 let (m) oziroma 25 let (ž) pokojninske dobe. 

- je dopolnil 65 let starosti (moški) oziroma 60 let (ženska) 
in 10 let zavarovalne dobe, 

- je delovni invalid II. ali III. kategorije invalidnosti in nima 
zavarovalne dobe, potrebne za pridobitev pravice do invalid- 
ske pokojnine 

se lahko dokupi največ pet let zavarovalne dobe. 

211. člen 
Do pet let zavarovalne dobe lahko dokupi tudi zavarovanec, 

ki je že izpolnil pogoje za priznanje pravice do starostne 
pokojnine. 

212. člen 
Zavarovancu se ob pogoju, da plača prispevke za pokojnin- 

sko in invalidsko zavarovanje, upošteva v zavarovalno dobo 
čas rednega šolanja na višji in visoki stopnji in čas služenja 
vojaškega roka. 

Sedmi del 
MATIČNA EVIDENCA IN DOLŽNOST OBVEŠČANJA 

213. člen 
Pokojninska doba in osebni dohodek ter druga dejstva, ki 

vplivajo na pridobitev in odmero pravic, se upoštevajo pri 
uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja po podatkih iz matične evidence o zavarovancih in 
uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Zavod je nosilec informacijske službe za področje pokoj- 
ninskega zavarovanja in se vključuje v skupen sistem družbe- 
nega informiranja v Republiki Sloveniji. 

Matična evidenca se uredi s posebnim zakonom. 
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Osmi del 
ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV 

214. člen 
Sredstva za uresničevanje pravic iz pokojninskega in inva- 

lidskega zavarovanja zagotavljajo zavarovanci in delodajalci 
s prispevki. 

Za nekatere kategorije zavarovancev, določene z zakonom, 
zagotavlja sredstva oziroma del sredstev za uresničevanje 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja Repu- 
blika Slovenija iz proračuna. 

Sredstva za uresničevanje pravic iz pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja se lahko zagotavljajo tudi iz sredstev iz 
privatizacije podjetij in iz drugih virov. 

Za izplačevanje preživnin kmetov se v zavod stekajo kup- 
nine za zemljo na osnovi posebnega zakona. 

215. člen 
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki so 

določeni s tem zakonom, se plačujejo zavodu. 
Prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

v skladu s tem zakonom, plačujejo zavodu tudi zavezanci, ki 
imajo sedež izven Republike Slovenije, pa trajno opravljajo 
dejavnost oziroma imajo poslovno enoto na območju Repu- 
blike Slovenije 

216. člen 
Vrste prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

so: 
1. prispevek zavarovancev; 
2. prispevek delodajalcev; 
3. prispevek delodajalcev za zavarovalno dobo, ki se šteje 

s povečanjem; 
4. prispevki za posebne primere obveznega zavarovanja. 
Pod pojmom delodajalec se po tem zakonu smatra pravno, 

fizično ali drugo osebo, ki zaposluje delavce. 

217. člen 
Stopnje prispevka iz 3. točke 216. člena tega zakona se 

določajo na osnovi prispevnih stopenj in prispevkov iz 1. in 2. 
točke 216. člena tega zakona v sorazmerju s stopnjami pove- 
čanja zavarovalne dobe. 

218. člen 
Stopnje oziroma višine prispevkov iz 216. člena tega zakona 

določa Skupščina Republike Slovenije v višini, ki zagotavlja 
uresničevanje pravic iz tega zakona. 

Pri določanju prispevnih stopenj za zavarovance iz 19. 
člena tega zakona se upošteva ožji obseg pravic. 

219. člen 
Z zakonom se lahko določijo kriteriji in pogoji, pod katerimi 

se določenim zavarovancem zmanjšani ali odpisani prispevki 
iz 216. člena tega zakona štejejo za plačane. 

Osebam iz 22. in 23. člena tega zakona se pravice iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja priznajo brez plačila 
prispevkov. 

Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zavarovanci iz 22. 
člena tega zakona, ki so zavarovani na podlagi opravljanja 
dela po pogodbi o delu ali na podlagi opravljanja popoldan- 
ske obrti, plačujejo prispevek za zavarovanje za poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni. 

Zavarovancem iz 200., 208. in 209. člena tega zakona se 
prispevki obračunajo le za čas, ki so ga dejansko prebili na 
delu oziroma za čas odsotnosti po predpisih o delovnih raz- 
merjih in o zdravstvenem zavarovanju. 

220. člen 
Kadar je zavarovanec in delodajalec ena in ista oseba, 

plačuje le-ta poleg prispevka zavarovanca tudi prispevek 
delodajalca, razen v primerih, določenih z zakonom. 

Za zavarovance, ki so na podlagi zakona oproščeni plačila 
prispevka delodajalcev, plača ta prispevek Republika Slove- 
nija iz proračuna. 

221. člen 
Osnova za obračunavanje prispevkov iz 1., 2. in 3. točke 

216. člena tega zakona je bruto osebni dohodek, ne glede na 
to, ali je izplačan v gotovini ali v obveznicah. 

V osnovo za obračunavanje prispevkov po 1. odstavku tega 
člena vštevamo tudi bruto nadomestila osebnega dohodka za 
čas odsotnosti z dela v skladu s predpisi o delovnih razmerjih. 

Osnova za obračunavanje prispevkov za delavce, ki so 
v delovnem razmerju pri domačem izplačevalcu osebnega 
dohodka in so razporejeni na delo v tujino, je bruto osebni 
dohodek, od katerega po posebnem zakonu plačujejo davek 
od osebnega dohodka. 

Osnova za obračunavanje prispevka iz 3. točke 216. člena 
tega zakona je samo bruto osebni dohodek tistih zavarovan- 
cev, ki se jim zavarovalna doba šteje s povečanjem. 

222. člen 
V osnovo za obračunavanje prispevkov iz 1.. 2. in 3. točke 

216. člena tega zakona se ne vštejejo prejemki iz naslova 
socialnih pomoči. 

V osnovo za obračunavanje prispevkov iz 1., 2. in 3. točke 
216. člena tega zakona se ne vštevajo prejemki izplačani za 
neposredno skupno porabo, nadomestila iz invalidskega 
zavarovanja, delnice, deputati in prejemki v naravi, če niso del 
osebnega dohodka. 

223. člen 
Zavarovanci iz 11., 12, 13., 16. in 24. člena tega zakona 

obračunavajo in plačujejo prispevke za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje od osnove, ki si jo sami izberejo, povečane 
za davek in prispevke iz osebnega dohodka, ki veljajo na dan 
obračuna prispevkov na območju občine, ki je pristojna za 
odmero in pobiranje prispevkov. 

Izbrana osnova, od katere se obračunavajo prispevki za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ne sme biti nižja od 
zneska najnižje pokojninske osnove, povečane za davek in 
prispevek iz osebnega dohodka, ki veljajo na dan zapadlosti 
prispevke na območju občine, ki je pristojna za odmero in 
pobiranje prispevkov. 

224. člen 
Zavarovanci, ki se zavarujejo za ožji obseg pravic v smislu 

19. člena, obračunavajo prispevke, ki so navedeni pod 1.. 2. in 
3. točko 216. člena tega zakona, od bruto zavarovalnih osnov, 
ki si jih sami izberejo, in ne morejo biti nižje od najnižjega 
zneska, ki ustreza znesku zajamčenega osebnega dohodka 
povečanega za davek in prispevke iz osebnega dohodka, ki 
veljajo na dan njihove zapadlosti na območju pristojne ob- 
čine. 

225. člen 
Osnova za obračunavanje prispevkov za zavarovance iz 17. 

člena tega zakona je bruto znesek nadomestila za čas brezpo- 
selnosti. 

Osnova za obračunavanje prispevkov za zavarovance iz 18. 
člena tega zakona je znesek najnižje zavarovalne osnove iz 2. 
odstavka 223. člena tega zakona. 

Prispevki se obračunavajo po stopnjah iz 1. in 2. točke 216. 
člena tega zakona. 

226. člen 
V primerih iz 202. in 203. člena tega zakona se prispevek iz 

1. in 2. točke 216. člena tega zakona obračuna in plača od 
osnove bruto osebnega dohodka zavarovanca, ki ga je imel 
v zadnjem mesecu pred nastopom teh primerov, valorizira- 
nega z odstotkom tekočega gibanja povprečnih mesečnih 
bruto osebnih dohodkov na zaposlenega pri delodajalcu, pri 
katerem ima zavarovanec sklenjeno delovno razmerje. 

227. člen 
Osnova za obračun in plačilo prispevka za vštevanje obdo- 

bij iz 288., 289. in 290. člena tega zakona v pokojninsko dobo 
je enaka znesku povprečnega mesečnega bruto osebnega 
dohodka zavarovanca iz koledarskega leta pred vložitvijo 
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zahteve, povečanemu za odstotek porasta pokojnin do zad 
njega dne v mesecu, v katerem je vložena zahteva za vštetje 
navedenih obdobij v zavarovalno dobo. 

Osnova iz 1. odstavka tega člena ne more biti nižja od 
zneska najnižje pokojninske osnove, za mesec, v katerem je 
vložena zahteva, povečane za povprečno stopnjo prispevkov 
in davkov, ki se obračunavajo iz osebnega dohodka v repu- 
bliki. 

Prispevki se obračunavajo po stopnjah iz 1. in 2. točke 216. 
člena tega zakona. 

228. člen a 
Prispevek za dokup zavarovalne dobe iz 210. člena tega 

zakona se izračuna tako, da se izračunana pokojnina, ki bi šla 
zavarovancu z upoštevanjem dokupljene zavarovalne dobe na 
dan izdaje sklepa o dokupu, pomnoži s koeficientom, ki izraža 
pričakovano število obrokov pokojnine, ki jih bo zavarovanec 
prejel do roka, s katerim bi pridobil pravico do pokojnine 
s tekočim zavarovanjem. 

Znesku prispevka iz 1. odstavka tega člena se prišteje še 
razlika med pokojnino, ki bi jo zavarovanec prejemal z upo- 
števanjem dejanske pokojninske osnove in pokojnine, ki bi jo 
prejemal na osnovi dokupa, pomnožena s koeficientom, ki 
izraža pričakovano dobo uživanje pokojnine. 

229. člen 
Prispevek za dokup zavarovalne dobe iz 211. člena tega 

zakona se izračuna tako, da se izračuna pokojnina, ki bi šla 
zavarovancu z dokupljeno dobo ter pokojnina brez dokup- 
ljene dobe, razlika pa se pomnoži s koeficientom, ki izraža 
pričakovano število mesecev uživanja pokojnine. 

Koeficiente iz 1. in 2. odstavka 228. člena in 229. člena tega 
zakona določi republiški upravni organ, pristojen za delo. 

230. člen 
Prispevek za dokup zavarovalne dobe iz 212. člena tega 

zakona se določi od zneska najnižje pokojninske osnove, 
povečane za davke in prispevke, ki veljajo na dan zapadlosti 
prispevka na območju občine, ki je pristojna za odmero in 
pobiranje prispevkov in obračuna po stopnjah iz 1. in 2. točke 
216. člena tega zakona. 

231. člen 

Sredstva za plačilo prispevkov iz 1., 2: in 3. točke 216. člena 
tega zakona zagotavljajo: 

1. fizične osebe, ki so v delovnem razmerju, 
2. fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot 

redni ali glavni poklic, 
3. fizične osebe, ki so lastniki podjetij v zasebni lastnini in 

niso zavezanci za prispevek po 1., 2. ali 4. točki tega člena 
oziroma niso uživalci pokojnin, 

4. fizične osebe, ki so lastniki, imetniki pravice uporabe 
oziroma uživalci kmetijskega in gozdnega zemljišča, če same 
ali njeni družinski člani niso zavezanci za prispevke po 1., 2. 
ali 3. točki tega člena oziroma niso uživalci pokojnin, 

5. pravne osebe, fizične osebe in druge osebe, ki zaposlu- 
jejo delavce, 

6. zavod za zaposlovanje za osebe, ki prejemajo nadome- 
stilo za primer brezposelnosti. 

232. člen 
Republika Slovenija zagotavlja sredstva za uresničevanje 

pravic, ki jih pod ugodnejšimi pogoji, določenimi v republi- 
ških predpisih, uveljavljajo: 

- delavci organov za notranje zadeve in zavodov za izvaja- 
nje kazenskih sankcij, 

- uživalci izjemnih pokojnin, 
- borci NOV, narodni heroji, nosilci Partizanske spomenice 

41, udeleženci španske državljanske vojne, 
- upokojenci brez pravice do odmere pokojnine od najnižje 

pokojninske osnove, ki jim je pokojnina odmerjena ppo 3. 
odstavku 38. člena tega zakona. 

233. člen 
Osebe, ki se prostovoljno vključijo v obvezno zavarovanje 

po 24. členu tega zakona plačujejo prispevke iz 1. in 2. točke 
216. člena tega zakona, od osnove, določene v 223. ali 224. 
členu tega zakona, po veljavnih prispevnih stopnjah. 

234. člen 
Druge republike v SFR Jugoslaviji zagotavljajo sorazmeren 

del sredstev za izplačevanje pokojnin zavarovancem, ki so del 
zavarovalne dobe prebili na njihovem območju. 

Pogoji, način in roki za obračun obveznosti iz 1. odstavka 
tega člena se določijo s pogodbo. 

235. člen 
Za zavarovance, ki kljub izpolnitvi pogojev za polno osebno 

pokojnino, še delajo na delovnih mestih, na katerih se zavaro- 
valna doba šteje s povečanjem, se ne plačuje prispevek za 
zavarovalno dobo s povečanjem. 

236. člen 
Podjetjem in drugim organizacijam za zaposlovanje invali- 

dov, ki so zavezanci iz 5. točke 231. člena in fizičnim osebam 
iz 1. točke 231. člena, ki so pri njih v delovnem razmerju, se vsi 
prispevki po tem zakonu obračunajo in odvedejo na posebni 
konto in kot odstopljena sredstva uporabljajo za materialni 
razvoj teh podjetij oziroma organizacij v skladu z zakonom. 

237. člen 
V izjemnih primerih, ko se obveznost plačila prispevkov 

ugotavlja za nazaj, se prispevki odmerijo po prispevnih stop- 
njah oziroma v absolutnih zneskih, veljavnih na dan plačila. 

Osnove za obračun prispevkov iz prvega odstavka tega 
člena se uskladijo na dan plačila prispevkov, pri čemer se 
uporabijo valorizacijski količniki za preračun pokojninskih 
osnov iz prejšnjih let dela in odstotki uskladitev pokojnin 
v tekočem letu. 

238. člen 
V posebnem zakonu se določi zavezance za plačilo prispev- 

kov, dospetja plačil prispevkov, način izterjave zapadlih pri- 
spevkov, nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem pri- 
spevkov, zamudne obresti in sankcije za neplačevanje pri- 
spevkov. 

239. člen 
Zavod ima obvezni rezervni sklad, ki ga oblikuje v višini 

najmanj enomesečnih odhodkov zavoda. 
S sredstvi rezervnega sklada se krijejo nekriti odhodki, ki se 

ugotovijo ob zaključnih računih, sicer pa se sredstva tega 
sklada začasno uporabljajo za tekoče poslovanje. 

Iz sredstev iz 3. odstavka 214. člena tega zakona se oblikuje 
poseben kapitalski sklad. Dohodki iz tega sklada se uporab- 
ljajo za pokritje rezervnega sklada in za druge namene 
skladno s pravili sklada, ki jih določi Skupščina zavoda 
v soglasju s Skupščino Republike Slovenije. 

240. člen 
Zavod opredeljuje svoje finančno poslovanje v naprej 

s finančnimi načrti, ki se praviloma sestavljajo in sprejemajo 
za vsako koledarsko leto posebej. 

241. člen 
Zavod spremlja svoje finančno poslovanje med letom s peri- 

odičnimi obračuni, na koncu leta pa z zaključnim računom, 
skladno z drugimi ustreznimi predpisi. 

Deveti del 
POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE IN VARSTVO PRAVIC 

Splošne določbe 

242. člen 
Za postopek, v katerem se odloča o pravicah in obveznostih 

iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se uporabljajo 
načela zakona o splošnem upravnem postopku, če s tem 
zakonom ni drugače določeno. 
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Sodno varstvo pravic se zagotovi pred sodiščem skladno 
z zakonom. 

Pristojnost 

243. člen 
Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja lahko 

uveljavi pri zavodu oseba, ki je bila pri njem nazadnje zavaro- 
vana, in to tudi tedaj, ko gre za pravice na podlagi mednarod- 
nih pogodb. 

Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja lahko 
uveljavi pri zavodu tudi oseba, ki je pretežni del svoje zavaro- 
valne dobe prebila na območju zavoda. 

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

Pravice v primeru invalidnosti in smrti zaradi poklicne 
bolezni se uveljavljajo pri zavodu, če je bil zavarovanec zava- 
rovan pri zavodu v času obolenja, oziroma če v tem času ni bil 
zavarovan, vendar je bil nazadnje zavarovan pri skladu, 

Pokojninska doba in osebni dohodek ter druga dejstva, ki 
vplivajo na pridobitev in odmero pravice, se ugotavljajo po 
določbah tega zakona, ne glede na to, kje so bili doseženi 
razen, če niso predpisi republike, v kateri so bila dosežena, 
ugodnejša za zavarovanca. 

244. člen 
O pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

odločajo na prvi stopnji in na drugi stopnji organi, določeni 
v statutu zavoda. 

245. člen 
Organ druge stopnje odloča o pritožbah zoper odločbe 

prve stopnje in opravlja revizijo odločb prve stopnje. 

Ugotavljanje lastnosti zavarovanca 

246. člen 
Lastnost zavarovanca iz pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja se ugotavlja na podlagi zakona o matični evi- 
denci o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 

Za zavarovance za posebne primere zavarovanja iz 22. in 
23. člena tega zakona se ugotavlja lastnost zavarovanca 
takrat, ko nastane zavarovalni primer, na podlagi katerega 
pridobijo pravice iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja. 

Uveljavljanje pravic iz zavarovanja 

247. člen 
Postopek za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalid- 

skega zavarovanja se začne na zahtevo zavarovanca oziroma 
postopek za uveljavitev pravice do družinske pokojnine tudi 
na zahtevo družinskega člana ali na zahtevo zakonitega za- 
stopnika. 

Postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja 
se začne tudi na predlog zdravnika, ki zavarovanca zdravi ali 
konzilija zdravnikov. 

Postopek je uveden, ko zavod prejme zahtevo za uveljavlja- 
nje pravic. 

Zahteva za uvedbo postopka za uveljavljanje ali varstvo 
pravic se poda s pisno vlogo, ali ustno na zapisnik pri kateri- 
koli območni enoti zavoda. 

Če je za strokovno obdelavo zahteva pristojna območna 
enota v drugem kraju, se zahteva oziroma vloga takoj odstopi 
ustrezni delovni enoti glede na krajevno pristojnost. 

Krajevna pristojnost se določa po kraju zadnjega zavarova- 
nja na.območju zavoda. 

Izvedenski organi 

248. člen 
Kadar je za ugotovitev pravic iz pokojninskega in invalid- 

skega zavarovanja, ki jih uveljavljajo zavarovanci in njihovi 

družinski člani, potrebno izvedensko mnenje, dajejo izveden- 
ska mnenja o invalidnosti, preostali delovni zmožnosti, telesni 
okvari, potrebi po pomoči in postrežbi drugega, o izgubi 
delovne zmožnosti oziroma pridobitne zmožnosti zavarovan- 
čevih družinskih članov ter o okoliščinah iz 65. člena tega 
zakona, ki še niso ugotovljene in za ugotovitev ni pristojen 
kakšen drug organ, izvedenski organi zavoda. 

Razen v primerih iz prvega odstavka tega člena dajejo 
izvedenski organi zavoda izvedenska mnenja tudi na zahtevo 
drugih zavodov pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
tujega nosilca zavarovanja in drugih organov, organizacij, 
skupnosti in oseb, če tako določajo posebni predpisi. 

249. člen 
Izvedenski organ zavoda so invalidske komisije ter zdrav- 

niki posamezniki, ki jih imenuje pristojni organ zavoda ter jim 
določi območje delovanja. 

Vsako izvedensko mnenje o delovni zmožnosti zavarovanca 
ali o kakšni drugi podlagi za uveljavljanje pravic iz invalid- 
skega zavarovanja preveri revizijska invalidska komisija ali 
izvedenec - posameznik, ki ga imenuje zavod. 

V postopku pred izdajo izvedenskega mnenja sodelujejo 
izvedenski organi zavoda z zavarovančevim lečečim zdravni- 
kom, službo medicine dela, specialistično službo oziroma 
z zavodi za usposabljanje invalidnih oseb. 

250. člen 
Republiški upravni organ za delo v sodelovanju z republi- 

škim upravnim organom za zdravstvo določi organizacijo in 
način delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih 
organov ter kriterije za ocenjevanje okoliščin iz 248. člena 
tega zakona. 

Izvršitev odločbe 
251. člen 

Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe o priznanju pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Odločba, s katero je priznana pravica do poklicne rehabili- 
tacije, pravica do prerazporeditve oziroma zaposlitve na 
ustrezno delovno mesto, se izvrši ko postane dokončna 
v upravnem postopku. 

Odločbe o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja izvrši za pokojninsko in invalidsko zavarovanje razen 
v primerih, ko je z zakonom določeno, da ga v določenem 
delu izvrši organizacija, delodajalec ali zavod za zaposlo- 
vanje. 

Razveljavitev ali sprememba dokončne odločbe 

252. člen 
Odločbo zoper katero ni bila vložena pritožba ali zahteva za 

sodno varstvo, lahko razveljavi ali spremeni drugostopni 
organ: 

1. če so bile z odločitvijo očitno kršene materialne določbe 
zakona ali splošnih aktov v škodo zavoda. 

2. če so s prejšnjo odločbo očitno kršene materialne 
določbe zakona ali splošnih aktov v zavarovančevo škodo. 

Pri izdaji odločbe po 2. točki prvega odstavka tega člena se 
uporabljajo predpisi, ki veljajo ob vložitvi zahteve oziroma 
uvedbi postopka po uradni dolžnosti. 

253. člen 
Odločba, izdana po 252. členu zakona učinkuje od prvega 

dne naslednjega meseca po dani zahtevi oziroma od prvega 
dne naslednjega meseca po izdaji sklepa, če je bil postopek 
uradno uveden. 

Če gre zavarovancu na podlagi odločbe iz prejšnjega 
odstavka tega člena pravica do višjega zneska denarnega 
prejemka pa učinkuje odločba še za šest mesecev nazaj. 

254. člen 
Stroške postopka uveljavljanja in varstva pravic iz pokojnin- 

skega in invalidskega zavarovanja, kot so potni stroški in 
nadomestilo izgubljenega zaslužka za zavarovanca, prič in 
izvedencev, ki jih poklice pristojni organ skupnosti, nosi 
zavod. 
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255. člen 
Za zahtevke, sklepe, pritožbe in druge vloge in akte 

v postopku za uveljavljanje in varstvo pravic iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja se ne plačujejo takse. 

Deseti del 
ORGANIZACIJA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA 

Zavod 

256. člen 
Za izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja se 

ustanovi Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
v Republiki Sloveniji. 

Zavod je edini nosilec zavarovanja po tem zakonu. 

257. člen 
Zavod je javni zavod. 

258. člen 
Zavod upravlja skupščina. 
Skupščino sestavlja 45 članov, od tega 15 predstavnikov, ki 

jih imenuje organizacije in delodajalci, organizirani v gospo- 
darski zbornici ter v drugih združenjih delodajalcev, 15 pred- 
stavnikov zavarovancev in uživalcev pravic, ki jih sorazmerno 
s številom članov imenujejo sindikati in organizacije upoko- 
jencev ter delovnih invalidov in 15 predstavnikov, ki jih ime- 
nuje Skupščina Republike Slovenije. 

Člani skupščine izvolijo predsednika in dva namestnika. 
Mandat članov skupščine zavoda je 4 leta in se lahko 

ponovi. 

259. člen 
Skupščina zavoda: 
- spremlja gmotni položaj upokojencev in delovnih invali- 

dov ter odloča o politiki usklajevanja dajatev iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja; 

- sprejema programe dejavnosti, finančni načrt, zaključni 
račun ter poslovna poročila zavoda; 

- določa politiko uporabe sredstev za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje; 

- odloča o ukrepih, s katerimi se zagotavlja materialna 
podlaga in možnosti za poklicno rehabilitacijo in zaposlova- 
nje delovnih invalidov; 

- sprejema statut zavoda, splošne akte za izvajanje zavaro- 
vanja in druge splošne akte zavoda; 

Skupščina zavoda ureja vprašanja, ki so potrebna za 
izvedbo posameznih določil zakona, za katera ni izrecno 
določena pristojnost drugih organov. 

260. člen 
Izvršilni organ skupščine zavoda je upravni odbor zavoda, 

ki ima 11 članov. Voli jih skupščina zavoda tako, da so v njem 
sorazmerno zastopani predstavniki delodajalcev, zavarovan- 
cev ter predstavnikov, ki jih je v skupščino zavoda imenovala 
Skupščine Republike Slovenije. Dva člana upravnega odbora 
zavoda izvolijo delavci zavoda. 

Upravni odbor zavoda izvoli izmed svojih članov predsed- 
nika in dva namestnika predsednika. 

Upravni odbor zavoda odloča o vseh vprašanjih, za katera 
ni po zakonu ali statutu zavoda pristojna skupščina zavoda. 

261. člen 
Sestavo, način izvolitve članov skupščine zavoda in uprav- 

nega odbora zavoda in njunih predsednikov in nemestnikov 
ter njihova mandatna obdobja, konstituiranje, organizacijo in 
način delovanja skupščine ter upravnega odbora ter druga 
vprašanja, določa statut zavoda skladno z zakonom. 

262. člen 
Poslovodni organ zavoda je generalni direktor zavoda. 
Generalni direktor organizira in vodi delo in poslovanje 

zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za 
zakonitost dela zavoda. 

Generalnega direktorja zavoda imenuje Skupščina zavoda. 
K imenovanju direktorja zavoda da soglasje Izvršni svet 

Skupščine Republike Slovenije. 

263. člen 
Zavod ima statut. 
Statut in druge splošne akte zavoda sprejme skupščina 

zavoda. 
Statut zavoda začne veljati, ko ga potrdi Skupščina Repu- 

blike Slovenije. 

264. člen 
Nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda opravlja republi- 

ški upravni organ, pristojen za delo. 
Republiški upravni organ, pristojen za delo, zadrži izvršitev 

odločitve, ki jo sprejme skupščina oziroma svet zavoda 
zavoda, če oceni, da ni zakonita in o tem obvesti Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije. 

Enajsti del 
POVRNITEV POVZROČENE ŠKODE IN NEUPRAVIČENO 
PRIDOBLJENIH SREDSTEV ZAVODA 

265. člen 
Zavod 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 
oziroma druga pravna oseba ali delodajalec v skladu s 170. in 
171. členom zakona o obligacijskih razmerjih. 

Povrnitev povzročene škode iz prejšnjega odstavka ima 
zavod pravico zahtevati tudi neposredno od osebe, ki je 
povzročilainvalidnost, telesno okvaro ali smrt zavarovanca 
s kaznivim dejanjem. 

266. člen 
Zavod ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od 

organizacije ali delodajalca, če je zavarovančeva 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. 

Zavod ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od 
organizacije ali delodajalca tudi, če nastane škoda zaradi 
tega, ker je bilo delovno razmerje sklenjeno brez predpisa- 
nega zdravstvenega preglede z osebo, ki zdravstveno ni bila 
zmožna za opravljanje določenih del oziroma nalog, kar se je 
pozneje ugotovilo z zdravstvenim pregledom. 

267. člen 
Zavod ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od 

organizacije ali delodajalca: 
1. če je škoda nastala zato, ker mu organizacija ali delodaja- 

lec nista dala podatkov oziroma sta dala neresnične podatke 
o dejstvih, od katerih je odvisna pridobitev ali odmera pravice; 

2. če je škoda nastala zato, ker niso bile izpolnjene z zako- 
nom ali s pogodbo prevzete obveznosti v zvezi s poklicno 
rehabilitacijo ali zaposlitvijo invalida. 

Zavod ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od 
zavarovanca, ki je sam dolžan dajati podatke v zvezi z zavaro- 
vanjem, če je škoda nastala zato, ker ni dal podatkov ali je dal 
neresnične podatke. 

Za povrnitev povzročene škode je solidarno odgovorna tudi 
oseba, ki je kot priča 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 bilo 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. 



268. člen 
V primerih iz 265. in 267. člena tega zakona se šteje, da je 

imel zavod škodo, ne glede na to, da so nevarnosti zajete 
z zavarovanjem po tem zakonu. 

269. člen 
Pri ugotavljanju pravice do povrnitve škode, povzročene 

zavodu, se uporabljajo določila zakona o obligacijskih raz- 
merjih. 

270. člen 
Odškodnina, ki jo ima zavod pravico zahtevati v primerih iz 

265. in 267. člena tega zakona, obsega nastale stroške in 
celotne zneske pokojnine oziroma denarnih nadomestil, ki jih 
izplačuje zavod. 

Kadar pomeni povzročena škoda obveznost zavoda, da 
mora izplačevati pokojnino ali trajna denarna nadomestila, 
lahko zavod zahteva odškodnino v enem samem skupnem 
znesku. Ta znesek obračuna tako, da ustreza priznani pokoj- 
nini oziroma denarnemu nadomestilu in povprečnemu traja- 
nju uživanja pokojnine oziroma denarnega nadomestila, ne 
glede na starost uživalca. 

Pri ugotavljanju višine odškodnine po prejšnjih dveh 
odstavkih, se upošteva dopolnjena pokojninska doba zavaro- 
vanca. 

271. člen 
Če zavod ugotovi, da je nastala škoda, zahteva od zavaro- 

vanca, organizacije ali delodajalca, da jo povrne v določenem 
roku. 

Če škoda ni povrnjena v določenem roku, uveljavlja zavod 
odškodninski zahtevek pred pristojnim sodiščem. 

272. člen 
Zavarovanec, ki mu je bil na račun zavoda 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. 

273. člen 
Zavod odgovarja za škodo, ki jo povzroči zavarovancu pri 

opravljanju ali v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, 
v skladu z določili zakona o obligacijskih razmerjih. 

Dvanajsti del 
KAZENSKE DOLOČBE 

274. člen 
Z denarno kaznijo od 10.000,00 din do 20.000,00 din se 

kaznuje za prekršek zavezanca za prispevek: 
1. če ne vloži prijave v zavarovanje ali ne prijavi sprememb 

med zavarovanjem ali vloži prijavo po izteku predpisanega 
roka, 

2. če ne vloži prijave o ponovni sklenitvi delovnega razmerja 
z uživalcem pokojnine ali jo vloži po preteku predpisanega 
roka, 

3. če ne sporoči v predpisanem roku zavodu podatkov 
o zavarovancih s preostalo delovno zmožnostjo, 

4. če zavarovanca s preostalo delovno zmožnostjo ne raz- 
poredi na drugo ustrezno delo ali mu ne zagotovi dela z delov- 
nim časom, ki ustreza njegovi preostali delovni zmožnosti 
oziroma mu ne zagotovi drugega ustreznega dela, 

5. če zavarovancu s preostalo delovno zmožnostjo ne zago- 
tovi poklicno rehabilitacijo ter del oziroma nalog, ki jih bo 
opravljal po poklicni rehabilitaciji 

Z denarno kaznijo v višini od 5.000,00 din do 20.000 din se 
kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba organizacije, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

275. člen 
Z denarno kaznijo v višini od 5.000,00 din do 20.000.00 din 

se kaznuje delodajalec, če stori kakšen prekršek iz 2.. 3.. 4.. in 
5. točke prvega odstavka 282. člena tega zakona. 

Trinajsti del 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

276. člen 
Uživalcem pravic iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 

vanja, ki so do 31. decembra 1991 te pravice uveljavili po 
predpisih, ki so veljali do tega datuma, se te pravice zagotav- 
ljajo, tudi po navedenem dnevu, in sicer v obsegu, ki ne more 
biti manjši od obsega, določenega s tem zakonom in na 
način, kot to določajo predpisi, ki se bodo uporabljali do 1 1 
1992. 

Uživalcem pravic iz prvega odstavka tega člena je zagotov- 
ljeno izplačilo pokojnin in denarnih nadomestil najmanj v zne- 
sku, ki jih je pripadal do 31. decembra 1991. 

277. člen 
Postopek za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalid- 

skega zavarovanja oziroma za ugotavljanje pokojninske dobe, 
ki se je začel na zahtevo ali po uradni dolžnosti do 31. 
decembra 1991, se konča po pogojih in na način, kot je bilo 
določeno v predpisih, ki so veljali, ko se je začel. 

278. člen 
Osebe, ki so do 31. decembra 1991 izpolnile pogoje za 

pridobitev pravice do pokojnine po predpisih, ki so se uporab- 
ljali do tega datumu, pa do tega dne niso vložile zahteve, 
lahko na izrecno zahtevo uveljavijo to pravico po pogojih, na 
način in po postopku, kot so bili določeni v navedenih predpi- 
sih, če vložijo zahtevo v enem letu od uveljavitve tega zakona. 

279. člen 
Uživalec pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarova- 

nja, uveljavljenih po predpisih, ki so se uporabljali do 1. 1. 
1992. leta, lahko zahteva, da se mu pravice določijo po tem 
zakonu, če je to zanj ugodnejše. 

Pravice, določene po prejšnjem odstavku, gredo uživalcu 
od 1. 1. 1992, če vloži zahtevo do 30. 6. 1991, sicer pa od 
prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve. 

280. člen 
Osebe, ki nimajo lastnosti zavarovanca po tem zakonu, 

imele pa so jo po prejšnjih predpisih, ter njihovi družinski 
člani in družinski člani uživalcev pravic po prejšnjih predpisih, 
lahko uveljavijo pravice iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja pod pogoji, določenimi s tem zakonom. 

281. člen 
Zavarovancu - vojaškemu invalidu od I. - VI. skupine ter 

drugemu invalidu, ki je izenačen z mirnodobnim vojaškim 
invalidom od I. - VI. skupine, ki pridobita pravico do invalid- 
ske pokojnine, se ta pokojnina zagotavlja v višini 85 % pokoj- 
ninske osnove, če jima je za polovico delovnih let priznana 
pokojninska doba. 

282. člen 
Borcem NOV, ki so pridobili pravico do pokojnine po pred- 

pisih, ki so veljali do 31. 12. 1991, se tudi po tem datumu 
zagotavljajo pravice po predpisih, ki so veljali do navedenega 
datuma. 

283. člen 
Uživalcem pravic, uveljavljenih po zakonu o starostnem 

zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 30/79, 1/82) se zago- 
tavljajo te pravice v zavodu. 

Uživalcem starostne ali družinske pokojnine iz prejšnjega 
odstavka se izplačuje pokojnina v višini najmanj 50% zneska 
najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo. 
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Uživalcem pokojnine iz prvega odstavka - kmetom borcem 
NOV pred 9. 9. 1943 oziroma pred 13. 10. 1943 ali njihovim 
zakoncem se izplačuje pokojnina v višini najnižje pokojnine 
za polno pokojninsko dobo. 

284. člen 
Po smrti uživalca starostne pokojnine iz 273. 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 pokoj- 
nine ob pogojih iz 22. člena navedenega zakona. 

Po smrti uživalca starostne pokojnine iz 273. člena tega 
zakona, ki je kot kmet - borec NOV pred 9. 9. 1943 oziroma 
pred 13. 10. 1943 uveljavil pravico do varstvenega dodatka 
k pokojnini, pridobi pravico do najnižje pokojnine za polno 
pokojninsko dobo njegov zakonec, ki je uživalec starostne 
pokojnine iz 283. člena, čeprav sam ni borec NOV. 

285. člen 
Pokojninska doba, dopolnjena do 31. decembra 1991, se 

računa tako, kot je bilo določeno v predpisih, ki so veljali do 
navedenega dneva razen, če ni s tem zakonom vpeljan ugod- 
nejši način računanja pokojninske dobe. 

286. člen 
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. 

287. člen 
V zavarovalno dobo se vštevajo tudi obdobja zavarovanja 

pred 15. majem 1945, ki se po določbi 163. in 164. člena 
Zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja (Ur. I. SFRJ, št. 51/64, 56/65. 14/66, 1/67, 18/67, 31 / 
67, 54/67, 17/68, 32/68, 55/68, 11/69, 56/69, 47/70, 60/70, 15/71, 
60/71), niso štela v pokojninsko dobo. 

288. člen 
V pokojninsko dobo se všteva zavarovancem kot zavaro- 

valna doba tudi čas opravljanja samostojne dejavnosti 
v Republiki Sloveniji iz 11., 12. in 13. člena tega zakona pred 
uvedbo obveznega pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja če plačajo prispevek za kritje obveznosti iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. 

Če je skupaj z nosilcem samostojne gospodarske ali kmetij- 
ske dejavnosti opravljal takšno samostojno dejavnost tudi 
njegov zakonec, otrok ali drug družinski član, se mu čas 
opravljanja takšne dejavnosti pred uvedbo obveznega pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja všteva v pokojninsko 
dobo. 

289. 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 sklenili delovno razmerje. 

290. člen 
Osebam s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so 

po 15. maju 1945 opravljale športno dejavnost v lastnosti 
vrhunskega športnika, se ta čas všteva v zavarovalno dobo. 

Lastnost in trajanje lastnosti vrhunskega športnika iz prejš- 
njega odstavka ugotavlja republiški upravni organ pristojen 
za telesno kulturo. 

291. člen 
Dokupljena pokojninska doba iz 288., 289. ter 290. člena 

tega zakona, se zavarovancem všteva v pokojninsko dobo 
pod pogojem, da plačajo prispevke iz 227. člena tega zakona. 

292. člen 
Do sprejema zakona iz 213. člena tega zakona se uporab- 

ljajo predpisi o matični evidenci o zavarovancih in uživalcih 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki so 
veljali do uveljavitve tega zakona. 

293. člen 
Do sprejema zakona o štetju zavarovalne dobe s poveča- 

njem se uporabljajo predpisi in splošni akti Skupnosti pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja o določitvi delovnih 
mest, na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem in 
o stopnji povečanja, ki so veljali do uveljavitve tega zakona. 

294. člen 
Republiški zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovale 

začne z delom kot javni zavod po tem zakonu 1.7.1992. 
SPIZ preneha z delom 30.6.1992. 
Do začetka dela Zavoda o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju opravlja naloge zavoda po tem zakonu SPIZ. 

295. člen 
Prvo imenovanje članov skupščine zavoda opravi Skupš- 

čina Republike Slovenije tako, da imenuje 15 članov na pred- 
log gospodarske zbornice in drugih združenj delodajalcev. 15 
članov na predlog sindikatov ter organizacij upokojencev ter 
delovnih invalidov. 

296. člen 
Zavod v celoti prevzame pravice in obveznosti Skupnosti 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Slove- 
niji. 

297. člen 
Do reorganizacije sodišč skladno z zakonom se sodno 

varstvo pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
zagotavlja pred Sodiščem pokojninskega in invalidskega za- 
varovanja. 

298. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za delo. do 30. 6. 1992 

izda podzakonske akte, določene v tem zakonu. 

Do izdaje podzakonskih aktov iz prvega odstavka tega 
člena se uporabljajo predpisi in splošni akti Skupnosti pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja, s katerimi so bila do 
uveljavitve tega zakona urejena vprašanja, za katera |e v tem 
zakonu določeno, da se uredijo s podzakonskimi akti. 

299. člen 
Z dnem, ko začne veljati ta zakon preneha veljati Zakon 

o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list SRS. 
št. 27/83. 21/87. 48/87. 27/89, - Uradni list RS. št. 14 90. 3090 
44/90 in 10/91). 

300. člen 
Ta zakon prične veljati 1.1. 1992. 
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OBRAZLOŽITEV 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 
K 1. členu 
V 1. členu je določeno, da je s tem zakonom urejeno celotno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji. 
Po dosedanji ureditvi je bilo pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje urejeno v zveznem zakonu o temeljnih pravicah iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list SFRJ, 
št. 23/82, 77/82, 75/85, 8/87, 65/87, 87/89 in 44/90); v republi- 
škem zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87 in 27/89 in Uradni list 
RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 ter 10/91); s statutom Skupnosti 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja (Uradni list SRS, 
št. 40/83, 10/86 in 43/89) ter drugimi samoupravnimi splošnimi 
akti te skpnosti, z družbenimi dogovori in samoupravnimi 
sporazumi. 
V 11. členu Ustavnega zakona za izvedbo amandmajev VIII do 
LXVIII k ustavi SR Slovenije (Uradni list SRS, št. 32/89) so med 
drugim prenehale veljati določbe o obvezni ustanovitvi samo- 
upravnih interesnih skupnosti za določena področja družbe- 
nih dejavnosti. Skupnost pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja je začasno ohranila poseben položaj, dokler ne bo 
organizacija na tem področju na novo opredeljena v zakonu 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
Od uveljavitve amandmajev k Ustavi Republike Slovenije se 
na območju Republike Slovenije ne uporabljajo več določbe 
zveznih zakonov, razen tistih, za katere ni izrecno določeno 
drugače. Z ustavnim zakonom je bilo kasneje določeno, da se 
določbe zveznega zakona o temeljnih pravicah iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja razen nekaterih izjem 
v Sloveniji še uporabljajo, vendar to ne more biti trajna reši- 
tev. Zato so v osnutek republiškega zakon prenešene vse 
določbe zveznih predpisov o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju, ki so sprejemljive. 
V Sloveniji je bilo sprejeto stališče, naj bo pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje enotno urejeno za delavce, kmete in 
osebe, ki poklicno opravljajo samostojne poklice. 
K 2. členu 
V 2. členu so opredeljena temeljna načela pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja v bistvu na enak način kot je bil 
določen v dosedanjih predpisih. Na prvem mestu je upošteva- 
nje dela. S tem je mišljeno predvsem načelo, da pravice iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja temeljijo na oseb- 
nem dohodku oziroma dohodku od dela, ki je podlaga za 
plačevanje prispevkov. Pokojnina je v tem smislu nadaljeva- 
nje osebnega dohodka, ki ga je zavezanec prejemal do svoje 
upokojitve. 
Delo, oziroma osebni dohodki za to delo, so v pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju tudi poglavitno merilo za odmero 
in valorizacijo dajatev iz pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja. 
Načelo vzajemnosti predstavlja bistvo zavarovanja, s katerim 
si posameznik ob izpolnitvi pogojev zagotovi določeno raven 
mesečnih dajatev, ne glede na trajanje uživanja pravic, pri- 
dobljenih iz tega zavarovanja. 
Pri načelu vzajemnosti se predpostavlja enakopravnost zava- 
rovancev in na tej podlagi ob enakih pogojih zavarovanci 
pridobijo pravice v sorazmerju s svojimi prispevki oziroma 
dohodki. Bistvo načela solidarnosti pa je v tem, da lahko 
posamezne skupine zavarovancev pridobijo večji obseg pra- 
vic kot bi jim šel glede na vplačane prispevke, če bi bila 
drugače ogrožena njihova socialna varnost. Gre za določeno 
odstopanje od čistih zavarovalniških načel, vendar je prav 
načelo solidarnosti tisto, zaradi česar tudi pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje spada v sistem »socialne« varnosti. 
Poleg rizika starosti, smrti, invalidnosti in telesne okvare, ki so 
bili opredeljeni že v dosedanjih zakonih, je v tem členu dolo- 
čen tudi rizik potrebe po stalni pomoči in postrežbi, ki je bil 
doslej urejen le v statutu SPIZ-a. 
Predvideni sta dve obliki zavarovanja. V obvezno zavarovanje 
so vključeni delavci v odvisnem delovnem razmerju in vse 
osebe, ki s samostojno poklicno dejavnostjo dosegajo vsaj 
tolikšen dohodek, ki ustreza najnižjemu osebnemu dohodku. 
V zakonu so posebej navedene skupine oseb, ki sicer ne 
izpolnjujejo pogojev za obvezno zavarovanje, a se lahko pro- 
stovoljno vključijo v to zavarovanje. 

K 3. členu 
V 3. členu so naštete vse pravice iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. Poleg pravic, ki so bile opredeljene že s 

v dosedanjem zveznem in republiškem zakonu, je navedena 
tudi pravica do delne pokojnine, ki je doslej ni bilo in pravica 
do dodatka za pomoč in postrežbo ter pravica do dodatka za 
rekreacija upokojencev, ki sta bili doslej opredeljeni v statutu 
SPIZ-a. Dočim je pravica do dodatka za pomoč in postrežbo 
nesporna, je za pravico do dodatka za rekreacijo upokojencev 
v varianti predvideno, naj se črta. Ta dajatev je do leta 1989 
znašala le neznaten del odhodkov za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje in po svoji vsebini predstavlja ostanek nado- 
mestila za znižano vozni no na letni dopust (K-15). S spre- 
membami statuta SPIZ, ki so bile uveljavljene v začetku leta 
1990, je bila ta pravica realno povečana v tolikšni meri, da je 
primerljiva z regresom za letni dopust, ki ga prejemajo 
delavci. Regres za letni dopust po svoji naravi ni del osebnega 
dohodka in od njega se ne plačujejo prispevki. Zato je vpra- 
šljivo, ali dodatek za rekreacijo upokojencev v sedanji obliki 
sodi med z zakonom zagotovljene pravice iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 

K 4. členu 
V tem členu je povzeta ureditev, ki velja že od uzakonitve 
v Temeljnem zakonu o pokojninskem zavarovanju iz leta 1964 
in po kateri so pravice iz pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja osebne in neodtuljive in jih ni možno prenesti na 
drugega niti podedovati. 

K 5. členu 
Po dosedanji ureditvi so kot plačniki sredstev za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje navedeni le zavarovanci. V 5. členu 
je določeno, da poleg zavarovancev zagotavljajo sredstva tudi 
delodajalci in Republika Slovenija. Obveznost republike ozi- 
roma republiškega proračuna je sicer izrecno določena samo 
v primerih skupin zavarovancev, ki po posebnih zakonih uži- 
vajo večji obseg pravic oziroma jih pridobijo pod ugodnejšimi 
pogoji. Ni pa tudi izkjučena splošna garancija za izplačevanje 
pokojnin in drugih dajatev iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Vir teh sredstev bi bil republiški proračun pa tudi 
sredstva za privatizacijo. 
Delodajalci v smislu 1. odstavka tega člena so: podjetja, 
zavodi in druge organizacije družbenih dejavnosti, banke in 
druge finančne organizacije, organizacije za zavarovanje, 
zadruge in druge oblike sodelovanja (v nadaljnjem besedilu: 
organizacije) in fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejav- 
nosti s sredstvi v zasebni lastnini in druge fizične osebe, 
kmetijska gospodarstva, predstavniki tujih firm in diplomat- 
ska ter konzularna predstavništva, ki zaposlujejo delavce. 
V zakonu je izrecno določeno, da so sredstva pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja sredstva osebne porabe, da bi 
bilo v primerih omejevanja splošne porabe jasno, da se te 
omejitve ne nanašajo tudi na pokojninsko in invalidsko zava- 
rovanje. 
K 6. členu 
Po dosedanji ureditvi je pokojninsko in invalidsko zavarova- 
nje izvajala posebna samoupravna interesna skupnost. Člani 
te skupnosti so bili zavarovanci in upokojenci, ki so na 
posrednih volitvah izvolili delegate v skupščino in v druge 
organe upravljanja. Skupnost je bila samostojna in je imela 
velika pooblastila zlasti na področju planiranja in financira- 
nja. Ob pomanjkljivi in le načelni ureditvi v zakonih, je skup- 
nost v svojem statutu in splošnih aktih urejala praktično 
najpomembnejša vprašanja pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, kot so lestvica odstotkov za odmero pokojnine, 
beneficirana delovna mesta, najnižjo pokojninsko osnovo, 
varstveni dodatek, stopnje prispevkov ipd. 
V primerjavi z ostalimi pravnimi sistemi, kjer pri upravljanju 
zavodov oziroma drugih organizacijskih oblik nosilcev zava- 
rovanja enakopravno sodelujejo zavarovanci, delodajalci in 
državni organi, so v organih upravljanja skupnosti delovali le 
zavarovanci. Različnost interesov naj bi bila zagotovljena 
z ustrezno zastopanostjo aktivnih zavarovancev in zavarovan- 
cev, ki so se že upokojili ali uveljavili kakšne druge pravice. 
Strokovna dela v zvezi z izvajanjem pokojninskega in invalid- 
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skega zavarovanja je opravljala strokovna služba kot samo- 
stojna delovna skupnost. 
Ob odsotnosti predstavnikov delodajalcev in državnih orga- 
nov v organih upravljanja so v skupnosti prevladovali interesi 
zavarovancev, zlasti tistih, ki so že uveljavili pravice, kar je 
prispevalo k širjenju pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 
V osnutku zakona je kot nosilec zavarovanja predviden zavod 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V primerjavi s seda- 
njo ureditvijo bo imel zavod pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja manj pristojnosti. Njegova najvažnejša naloga bo 
upravljanje s sredstvi in izvajanje zavarovanja. Pri organizaciji 
zavoda bodo odpravljene slabosti dosedanje ureditve, zlasti 
pa bo zagotovljena enakopravnost vseh treh partnerjev: zava- 
rovancev, delodajalcev in države. 

K 7. členu 
Pri uveljavljanju in varstvu pravic iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja gre za tipična razmerja med organom, ki 
izvaja zakon in stranko, ki uveljavlja svoje pravice, zato je v 7. 
členu določena uporaba zakona o splošnem upravnem 
postopku. Nekatere posebnosti postopka, zlasti v zvezi z izve- 
denskimi organi, pristojnostmi posameznih organov 
v postopku, roki in izrednimi sredstevi so določene v tem 
zakonu. 
Po dosedanji ureditvi je sodno varstvo zagotovljeno pred 
posebnim sodiščem združenega dela pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja na prvi, in pred sodiščem združenega 
dela Slovenije na drugi stopnji. Tudi po ukinitvi sodišč združe- 
nega dela je za sodno varstvo pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja nujno zagotoviti možnost obrav- 
nave pred sodišči. To bo nujno uveljaviti skladno s spremem- 
bami in dopolnitvami predpisov o rednih sodiščih. 

II. del 
ZAVAROVANCI 

K 8. členu 
V tem členu je povzeta ureditev po zveznem zakonu. Obvezno 
zavarovan je vsak delavec, ki je v delovnem razmerju pri 
delodajalcu s sedežem na območju Republike Slovenije in 
opravlja svoje delo na območju republike oziroma v tujini, če 
je bil tja poslan zaradi opravljanja določenih del in ni obvezno 
zavarovan po predpisih tuje države. Obvezno so zavarovani 
tudi nosilci javnih funkcij, ki za opravljanje teh funkcij preje- 
majo osebni dohodek oziroma nadomestilo osebnega 
dohodka. 

K 9. členu 
Državljani Republike Slovenije so obvezno zavarovani po tem 
zakonu tudi, če so zaposleni pri tujem delodajalcu v tujini in 
niso obvezno zavarovani po tujih predpisih, oziroma ne 
morejo pravic po tujih predpisih uveljavljati ali uživati na 
ozemlju republike. 

K 10. členu 
Obvezno so zavarovani tudi tuji državljani oziroma osebe brez 
državljanstva, ki so v delovnem razmerju na ozemlju repu- 
blike. 

K 11. členu 
Vrste poklicnih dejavnosti, na podlagi katerih je obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, so v 11. členu dolo- 
čene le taksativno. V posebnem republiškem zakonu o regi- 
stru poklicnih dejavnosti in v posebnih zakonih, s katerimi so 
urejena posamezna področja samostojnih dejavnosti (obrtni 
zakon, zakon o pravni pomoči) so oziroma bodo opredeljeni 
pogoji, ki jih mora oseba izpolnjevati, da lahko poklicno 
opravlja določeno samostojno dejavnost, ki je podlaga za 
obvezno zavarovanje. 

K 12. členu 
Ustanovitelji zasebnih podjetij se obvezno zavarujejo, če niso 
obvezno zavarovani na podlagi delovnega razmerja, ali 
poklicnega opravljanja samostojne dejavnosti oziroma, če 
niso uživalci pokojnine. Takšna ureditev je prilagojena dejan- 
skim razmeram, ko večina podjetnikov opravlja to dejavnost 
poleg rednega delovnega razmerja oziroma neke samostojne 

dejavnosti. Tudi upokojencem, ki bi svoja sredstva vložili 
v ustanovitev podjetja, bi se pokojnina dalje izplačevala. 

K 13. členu 
Po 13. členu bi bili obvezno zavarovani: 
- lastniki, zakupniki, uživalci in drugi posestniki kmetij na 
območju republike, 
- člani kmečkih gospodarstev - člani kmetove družine in 
druge osebe, ki prebivajo na kmetiji in 
- druge osebe, ki se v Republiki Sloveniji samostojno ukvar- 
jajo s kmetijsko dejavnostjo. 
Če izpolnjujejo naslednje dodatne pogoje: 

- da so stari najmanj 15 let (zgornja starostna meja ni dolo- 
čena) 
- da imajo splošno zdravstveno sposobnost za opravljanje 
kmetijske dejavnosti, ki se dokazuje na podlagi potrdila medi- 
cine dela in 
- da na zavarovanega člana kmečkega gospodarstva dose- 
gajo najmanj tolikšen katastrski dohodek ali drug dohodek, ki 
ustreza znesku najnižjega zajamčenega osebnega dohodka. 
Najvažnejša novost v primerjavi z dosedanjo ureditvijo je 
v tem, da je pogoj za vključitev v zavarovanje doseganje 
določenega dohodka. Če ni drugih dokazil, bi šteli, da so 
pogoji za obvezno zavarovanje izpolnjeni, če na zavarova- 
nega člana kmečkega gospodarstva pride vsaj 597,70 din 
katastrskega dohodka. Takešn katastrki dohodek po drugih 
predpisih zadošča za uvrstitev med zaščitene kmetije. V pri- 
meru, da ta pogoj ni izpolnjen, so pogoji za obvezno zavaro- 
vanje podani tudi, če je na podlagi pisne dokumentacije 
možno ugotoviti, da je posamezen član kmečkega gospodar- 
stva z opravljanjem kmetijske dejavnosti oziroma z opravlja- 
njem druge dejavnosti, ki se opravlja na kmetiji (spravilo in 
razrez lesa, čebelarstvo, kletarstvo, domača obrt, kmečki turi- 
zem, ipd.) v preteklem koledarskem letu dosegel najmanj 
najnižji zajamčeni osebni dohodek. 
Na kmetijah, katerih katastrski dohodek presega 595,70 din, 
se mora obvezno zavarovati vsaj ena oseba, razen če se ne 
dokaže, da so na kmetiji vse osebe, starejše od 15 let, ki imajo 
splošno zdravstveno sposobnost, že vključene v obvezno 
zavarovanje oziroma že uživajo pokojnino. 
Kmetje in člani njihovih gospodarstev ter druge osebe, ki 
poklicno opravljajo kmetijsko dejavnost in ne dosegajo nave- 
denega minimalnega dohodka, se lahko prostovoljno vklju- 
čijo v zavarovanje. 

K 14. členu 
V tem členu je podana definicija edinega ali glavnega poklica 
za zavarovance, ki opravljajo samostojno dejavnost, za 
podjetnike in kmete. 

K 15. členu 
Ta člen je enak sedanjemu 16. členu statuta SPIZ-a in 
dopušča možnost zavarovanja na podlagi opravljanja samo- 
stojne dejavnosti tudi v primeru, ko je kmet v delovnem 
razmerju več kot polovico polnega delovnega časa. 

K 16. členu 
Osebe, ki imajo status vrhunskih športnikov v Sloveniji, so 
obvezno zavarovaane, če niso zavarovane že na kakšni drugi 
podlagi. Izjemoma v teh primerih redno šolanje ne izključuje 
zavarovanja. S tem se ohranja ureditev, kakršna je bila uve- 
dena z zakonom iz leta 1983. 

K 17. členu 
V 17. členu je določeno, da so osebe, ki prejemajo denarno 
nadomestilo za primer brezposelnosti zavarovane za ves čas 
prejemanja takega nadomestila. Skladno s spremembami 
zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelno- 
sti ni več razlikovanja glede na vzrok prenehanja zaposlitve. 
Trajanje takšnega zavarovanja ni več omejeno. 

K 18. členu 
V tem členu je predvidena novost. V obvezno zavarovanje na) 
bi bili vključeni tudi obsojenci, ki v času prestajanja zaporne 
kazni delajo s polnim delovnim časom bodisi v obratih znotraj 
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zapora, bodisi so zaposleni v podjetjih oziroma pri drugih 
delodajalcih. Prispevke za to zavarovanje bi plačevala država. 
Smoter te spremembe je zlasti v tem, da se socialna varnost 
za primer invalidnosti, starosti ali smrti zagotovi tudi obsojen- 
cem, ki bi sicer ne mogli dopolniti minimalnih pogojev za 
pridobitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja. 

K 19. členu 
Možnost zavarovanja za ožji obseg pravic 
Zavarovanci, ki poklicno opravljajo samostojne dejavnosti 
(11., 12., 13. in 16. člen), in plačujejo prispevke najmanj od 
osnove, ki ni nižja od zneska najnižje pokojninske osnove 
(kmetje - najnižje pokojnine za polno dobo), so zavarovani za 
enak obseg pravic kot delavci. Navedeni zavarovanci se lahko 
zavarujejo tudi od nižje zavarovalne osnove, vendar imajo 
v tem primeru le pravico do starostne, invalidske ali družinske 
pokojnine, odmerjene glede na dejanske zavarovalne osnove. 

S tem je samostojnim zavarovancem omogočeno zavarovanje 
tudi v obdobjih, ko ustvarjajo zelo nizke dohodke. 

K 20. členu 
Ta člen določa obseg pravic zavarovancem, ki so bili nekaj 
časa zavarovani za vse pravice, nekaj časa pa za ožji obseg 
pravic. Če tega določila ne bi bilo, bi se zavarovanci, ki so vso 
svojo zavarovalno dobo plačevali prispevke od najnižje 
možne osnove, s katerimi so si zagotavljali le ožji obseg 
pravic, neposredno pred upokojitvijo zavarovali po višji 
osnovi in si s tem zagotovili pravice v enakem obsegu kot je 
zagotovljen zavarovancem, ki so bili pretežni del svoje zavaro- 
valne dobe zavarovani od višjih osnov. 

K 21. členu 
Tako kot po dosedanjih predpisih se v tem členu zagotavlja 
zavarovanje za primer invalidnosti oziroma telesne okvare 
tudi po prenehanju zavarovanja za vse primere zavarovanja. 

Zavarovanci za posebne primere 

K 22. in 23. členu 
Tako kot je določeno že v sedanji ureditvi, so v 22. in 23. členu 
navedene skupine oseb, ki ne opravljajo dejavnosti, na pod- 
lagi katere bi bile obvezno zavarovane, vendar so upravičene 
do zavarovanja za primer invalidnosti ali telesne okvare, ki je 
posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. Obdobje, 
v katerem je oseba zavarovana samo za te primere zavarova- 
nja, se ne všteva v zavarovalno dobo. 

K 24. členu 

Prostovoljna vključitev v zavarovanje 
Kot novost je predvidena možnost, da se osebe, ki sicer ne 
opravljajo dejavnosti, na podlagi katere bi bile obvezno zava- 
rovane, prostovoljno vključijo v zavarovanje za pridobitev 
pravice do starostne, invalidske ali družinske pokojnine. V 24. 
členu so taksativno navedeni primeri, v katerih je možna 
prostovoljna vključitev v zavarovanje. Poleg primerov, v kate- 
rih je bilo že po sedanjih predpisih možno podaljšati zavaro- 
vanje, je predvideno, da bi se lahko v zavarovanje vključile 
tudi osebe na šolanju na višjih in visokih šolah ter na služenju 
vojaškega roka, invalidne osebe, ki nimajo splošne zdrav- 
stvene zmožnosti za vstop v redno delovno razmerje in so 
nameščene v varstvenih delavnicah, in starši predšolskih 
otrok oziroma invalidnih otrok, ki so trajno nesposobni za 
samostojno življenje in delo. 

Kot varianta je predvidena tudi možnost, da se v zavarovanje 
vključijo osebe, ki so na prestajanju zaporne kazni. Pri tem bi 
veljalo, da za obsojence, ki so zaposleni v obratih znotraj 
zapora ali delajo pri delodajalcih, plačuje prispevke proračun 
in so vključeni y obvezno zvarovanje. 

Za nazaj naj bi se kot nadomestilo za štetje navedenih obdobij 
v zavarovalno dobo na podlagi prostovoljnega zavarovanja 
uporabljala možnost dokupa po 211. in 212. členu tega za- 
kona. 

PRIDOBITEV IN ODMERA PRAVIC 

1. Poglavje 
Pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine 
Starostna pokojnina 

K 25. členu 
Pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine se v pri- 
merjavi z dosedanjo ureditvijo spreminjajo. Spremembe se 
nanašajo predvsem na drugačno starost od dosedanje, 
s katero je mogoče pridobiti pravico do te pokojnine. 
Potrebna pokojninska doba za uveljavitev starostne pokoj- 
nine pa ostaja enaka kot je v sedanjih predpisih. 
Zvišanje starostne meje za pridobitev pravice do pokojnine je 
predlagano v primeru, ko je lahko zavarovanec uveljavljal 
pravico do pokojnine pri starosti 60 let (moški) oziroma 55 let 
(ženska) in pokojninski dobi 20 let. Predlagano je zvišanje 
starostne meje za tri leta, pri čemer pa naj bi zaradi enakomer- 
nejšega zadrževanja priliva novih upokojencev prehod na 
nove pogoje ne bil uveljavljen naenkrat, temveč postopno. 
Potrebna starost za uveljavitev pravice do pokojnine naj bi se 
povečevala vsako leto za po pol leta, kar pomeni, da bi bil 
prehod na nove pogoje za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine zaključen v šestih letih. 
Možnost uveljavljanja starostne pokojnine pri 65 letih starosti 
(moški) oziroma 60 letih (ženske) in 15 letih zavarovalne dobe 
ostaja nespremenjena. 
Ukinja pa se dosedanja možnost pridobitve pravice do sta- 
rostne pokojnine zgolj na podlagi dopolnjene polne pokojnin- 
ske dobe 40 let (moški) oziroma 35 let (ženska), ne glede na 
starost zavarovanca. 
Predlagano je namreč, da se tudi v primeru dopolnitve polne 
pokojninske dobe možnost pridobitve pravice do starostne 
pokojnine veže na določeno starost. Ob uveljavitvi zakona bi 
naj bila ta starost 55 let (moški) oziroma 50 let (ženska). Nato 
pa naj bi se tudi ta starost postopno zviševala po pol leta 
vsako leto tako, da bi bil prehod na nove pogoje zaključen 
v šestih letih. Od tedaj dalje bi bilo mogoče starostno pokoj- 
nino pri 40 letih dopolnjene pokojninske dobe uveljaviti, ko 
bo moški dopolnil 58 let starosti, pri 35 letih dopolnjene 
pokojninske dobe pa, ko bo ženska dopolnila starost 53 let. 

Predčasna pokojnina 

K 26. členu 
Pogoji za pridobitev pravice do predčasne pokojnine so v pri- 
merjavi s sedaj veljavnimi bistveno spremenjeni. Spremembe 
se nanašajo tako na krog možnih zavarovancev, ki lahko 
uveljavijo to pravico, kakor tudi pogoje za njeno uveljavitev, 
kot tudi samo odmero predčasne pokojnine. 
Po predlogu lahko pravico do te pokojnine uveljavijo le tisti 
zavarovanci, ki jim je delovno razmerje prenehalo iz operativ- 
nih razlogov, stečaja ali redne likvidacije organizacije ali 
obratovalnice delodajalca, ter jim ni mogoče zagotoviti zapo- 
slitve, zavarovanci delovni invalidi II. ali III. kategorije invalid- 
nosti ter zavarovanci, ki so bili v zadnjih dveh letih vsaj 12 
mesecev prijavljeni kot brezposelni. 
Predčasno pokojnino v teh primerih bo mogoče uveljaviti pri 
višji starosti in sicer 58 (moški) oziroma 53 (ženska). Tudi 
v tem primeru pa do zvišanja potrebne starosti ne bo prišlo 
naenkrat, temveč postopoma tako, da bi se vsako leto 
potrebna starost za uveljavitev pravice zvišala za po pol leta. 
Prehod na nove pogoje bi bil zaključen v šestih letih. 
Predčasna pokojnina se še naprej odmerja od starostne 
pokojnine, do katere bi bil zavarovanec upravičen, če bi 
izpolnjeval potrebna leta starosti za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine. Zaradi tega, ker pravico do pokojnine 
uveljavlja pred dopolnitvijo potrebne starosti, pa se znesek 
pripadajoče starostne pokojnine glede na dopolnjeno pokoj- 
ninsko dobo znižuje za vsako manjkajoče leto do dopolnjene 
starosti za pridobitev pravice do starostne pokojnine za 1 %. 
Najnižje možno zmanjšanje znaša torej 1 %, najvišje pa 5 %. 
Zmanjšanje pokojnine zaradi predčasnega odhoda v pokoj ne 
bi več z izpolnitvijo potrebne starosti za pridobitev pravice do 
starostne pokojnine odpadlo, tako kot to določajo sedaj 
veljavni predpisi, temveč bi bilo trajno. 
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V variantnem predlogu je predvidena dodatna sankcija za 
uveljavljanje pravice do predčasne pokojnine in sicer naj 
uživalec predčasne pokojnine ne bi bil upravičen do varstve- 
nega dodatka, razen zavarovanca, ki je izgubil zaposlitev 
zaradi stečaja ali redne likvidacije delodajalca. 

Delna pokojnina 

K 27. členu 
Delne pokojnine sedaj veljavni predpisi ne poznajo. Do nje bi 
bil upravičen zavarovanec, ki je dopolnil potrebno starost za 
uveljavitev starostne pokojnine, ni pa še dopolnil polne pokoj- 
ninske dobe. Na podlagi predhodnega soglasja z organiza- 
cijo, v kateri je zaposlen oziroma delodajalca, bi takšen zava- 
rovanec lahko pridobil dvojni status: zavarovanca in upoko- 
jenca. V delovnem razmerju bi lahko ostal s polovico polnega 
delovnega časa in za delo dobival osebni dohodek, ustrezen 
opravljenemu delu. Poleg tega pa bi užival polovico starostne 
pokojnine, odmerjene glede na dopolnjeno pokojninsko dobo 
ob uveljavitvi pravice do te pokojnine. Delna pokojnina se 
zaradi naknadno dopolnjene pokojninske dobe v času uživa- 
nja pravice ne bi spreminjala. Pač pa bi se po prenehanju 
uživanja delne pokojnine zavarovancu odmerila nova sta- 
rostna pokojnina ob upoštevanju naknadno dopolnjene zava- 
rovalne dobe v času, ko je imel dvojni status. Ponovna 
odmera bi se nanašala izključno na odmero nove starostne 
pokojnine zaradi daljše strnjene pokojninske dobe, ne pa tudi 
na morebitno odmero od nove pokojninske osnove, v katero 
bi bili vključeni tudi osebni dohodki, izplačani v času uživanja 
delne pokojnine. 
V variantnem predlogu je predvideno črtanje možnosti prido- 
bitve takšne pravice. 

Znižanje starostne meje 

K 28. členu 
Znižanje starostne meje za uveljavitev pravice do starostne 
pokojnine v primeru, ko se zavarovancu zavarovalna doba 
šteje s povečanjem, poznajo tudi sedaj veljavni predpisi. Ti 
določajo, da se starostna meja zmanjša odvisno od stopnje 
povečanja dobe. Predlagana osnovna rešitev je nekoliko 
širša, saj določa, da znaša zniževanje starostne meje za uve- 
ljavitev starostne pokojnine toliko mesecev, kolikor znaša 
skupno povečanje zavarovalne dobe. Zavarovanec, ki je 
denimo na račun dela na delovnem mestu, na katerem se 
šteje zavarovalna doba pridobil 6 let zavarovalne dobe na 
rovaš benefikacije, bo lahko starostno pokojnino uveljavil 
namesto pri 63 letih, pri 57 letih starosti. Znižanje starostne 
meje se nanaša le na izpolnitev pogojev za starostno pokoj- 
nino, ne pa tudi za predčasno pokojnino. 
Če bi ne bilo te določbe, bi prišlo do neskladja s predpisi 
o delovnih razmerjih. Po teh predpisih namreč delavcu, ki je 
dopolnil 40 let zavarovalne dobe, preneha delovno razmerje. 
Po sedanjih predpisih, ko za starostno upokojitev z polno 
pokojninsko dobo ni bilo pogoja starosti, je bilo izvajanje te 
določbe možno. Ko bo uveljavljena sprememba zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po kateri bo tudi 
zavarovanec s polno pokojninsko dobo moral dopolniti dolo- 
čeno starost, pa bi brez te določbe lahko prišlo do primera, ko 
bi delavec z beneficiranjem dosegel 40 let zavarovalne dobe 
že pri 50 letih in bi mu prenehalo delovno razmerje, pravico 
do pokojnine pa bi pridobil šele pri 58 letih. 

2. poglavje 

ODMERA STAROSTNE POKOJNINE 

Pokojninska osnova 

K 29. členu 
Za izračun pokojninske osnove se po predlogu upoštevajo 
osebni dohodki oziroma osnove zavarovanja, od katerih so 
bili obračunani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje, za čas od 1.1.1970, to je od leta, od katerega so na voljo 
podatki po predpisih o matični evidenci zavarovancev. Od 
-tedaj dalje se upoštevajo osebni dohodki tudi po sedaj veljav- 
nih predpisih, zavarovanec pa lahko zahteva tudi vštetje oseb- 
nih dohodkov za čas od 1.1.1966, če z njimi razpolaga sam 
oziroma z njimi razpolaga Zavod. Po novem bi se torej upošte- 

vali le osebni dohodki od 1.1.1970 naprej. Pokojninsko 
osnovo, od katere se odmeri pokojnino bi še naprej predstav- 
ljalo povprečje osebnih dohodkov (oziroma zavarovalnih 
osnov), doseženo v katerihkoli zaporednih desetih letih dela, 
ki daje najugodnejši znesek. Osebni dohodek (oziroma zava- 
rovalno osnovo) bo mogoče upoštevati le v primeru, če je bil 
v posameznem letu izplačan (oziroma je zavarovanje trajalo) 
vsaj za šest mesecev dela. 
Osebnega dohodka (oziroma zavarovalne osnove) iz leta, 
v katerem zavarovanec uveljavlja pravico do pokojnine, pa pri 
izračunu pokojninske osnove ne bo mogoče upoštevati, ne 
glede na to, da je bil izplačan za obdobje (oziroma je zavaro- 
vanje trajalo) daljše od šestih mesecev. Takšen pristop izraču- 
navanja pokojninske osnove določajo tudi veljavni predpisi. 

K 30. členu 
Določba predstavlja novost. Podlago za izračun pokojninske 
osnove predstavljajo le tisti osebni dohodki oziroma zavaro- 
valne osnove, od katerih so bili plačani prispevki za pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje. Pri odmeri se upoštevajo neto 
osebni dohodki (oziroma zavarovalne osnove), ki se pred- 
hodno izračunajo tako, da se bruto zneski zmanjšajo za obra- 
čunane prispevke in davke ter povprečno stopnjo dohodnine 
veljavne za posamezno leto. 
V tej določbi se upošteva dohodnina po povprečni stopnji, 
s čimer so vsi zavarovanci postavljeni v enak položaj. Če bi 
upoštevali dejansko dohodnino, ki je bila obračunana posa- 
meznemu zavarovancu, bi bila namreč njegova pokojninska 
osnova odvisna tudi od stopnje dohodnine in od števila otrok, 
naložb v določene namene in drugih okoliščin, ki vplivajo na 
višino dohodnine, vendar jih ni možno upoštevati pri določa- 
nju pokojninske osnove. Ista povprečna stopnja dohodnine se 
upošteva tudi pri preračunavanju čistega zneska pokojnine 
na bruto znesek pokojnine. 
Če bi to določbo črtali, bi bilo nujno urediti preračunavanje 
bruto zneska osebnih dohodkov in pokojnin na čiste zneske, 
s podzakonskimi akti. 

K 31. členu 
V določbi so našteti primeri upoštevanja osebnega dohodka 
iz posameznega obdobja tedaj, ko je delavec iz razlogov, 
določenih v predpisih iz delovnega razmerja, zdravstvenega 
in otroškega varstva ter pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja dobival nadomestilo osebnega dohodka. Predlagana 
ureditev ne odstopa od sedaj veljavne. 

K 32. členu 
Z določbo se ureja način upoštevanja osebnega dohodka za 
izračun pokojninske osnove v primerih dela, ki je trajalo krajši 
ali daljši čas od polnega delovnega časa. V primeru dela 
s krajšim delovnim časom, se osebni dohodek preračuna na 
polni delovni čas. V primeru dela z daljšim delovnim časom pa 
se upošteva skupni izplačani osebni dohodek, pod pogojem, 
da so bili od njega plačani prispevki za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje. 

K 33. členu 
V določbi je urejen način upoštevanja osebnega dohodka za 
določitev pokojninske osnove tudi. kadar zavarovanec v dolo- 
čenem obdobju ni dobil osebnega dohodka ali njegovega 
nadomestila. 

K 34. členu 
V določbi je urejen način oblikovanja pokojninske osnove za 
zavarovanca, ki po 1.1.1970 ni imel niti enega leta zavarova- 
nja, iz katerega bi se lahko sicer upošteval osebni dohodek za 
določitev pokojninske osnove. V tem primeru predstavlja 
osnovo najnižja pokojninska osnova. Z določbo je zagotov- 
ljena enakopravna obravnava vseh tistih zavarovancev, ki 
v obdobju iz katerega se upoštevajo osebni dohodki za izra- 
čun pokojninske osnove niso dosegli osebnega dohodka za 
toliko časa, kot bi ga bilo mogoče upoštevati. Kolikor bi bilo 
predvideno, da se pri tistih, ki izkazujejo osebni dohodek, le- 
ta lahko upošteva, bi bili ti zavarovanci v drugačnem položaju. 
Morebitna določitev neke višje osnove, pa bi znova dopuščala 
neenakopravno obravnavo teh zavarovancev z drugimi, ki 
izkazujejo osebni dohodek, pa je zavoljo tega njihova osnova 
nižja od tistih, ki ga ne. 
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K 35. členu 
V določbi je predpisan način določanja valorizacijskih količni- 
kov, s katerimi se preračunavajo osebni dohodki iz prejšnjih 
let (iz katerih se upoštevajo za izračun pokojninske osnove) 
zato, da so medsebojno primerljivi, pri izračunu pokojninske 
osnove. Določba povzema obstoječo ureditev, po kateri pred- 
stavljajo količniki razmerja med povprečnimi osebnimi 
dohodki vseh zaposlenih v republiki v preteklih letih in pov- 
prečjem, doseženim v letu pred letom uveljavitve pravice do 
pokojnine. Pri primerjavi se upošteva spremembo davčnih 
predpisov v začetku leta 1991. 

K 36. členu 
Detaširanim delavcem, ki so jih delodajalci poslali na delo 
v tujino, se v tem času prispevki za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje ne obračunavajo od dejanskih osebnih dohod- 
kov, ki jih prejemajo po predpisih o plačah, veljavnih v tujini, 
temveč od osnove, ki je približno tolikšna kot plača za enako 
delo v domovini. Zato se tudi pri odmeri pokojnine upošteva 
osnova, od katere so bili obračunani in plačani prispevki. 

Določitev odstotkov za odmero starostne pokojnine 

K 37. členu 
Lestvica za odmero starostne pokojnine v celoti ustreza 
obstoječi ureditvi tako v pogledu najnižjih možnih odstotkov, 
vmesnega povečevanja, kot tudi najvišjega odstotka. Upošte- 
vana je tudi različna odmera glede na spol zavarovanca. 

Najnižja pokojnina 

38. členu 
Določba predstavlja socialen korektiv v sistemu pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, ki jamči zavarovancu 
odmero od v zakonu predpisanega zneska, ne glede na to, 
kakšna je siceršnja zavarovančeva pokojninska osnova. 
Zakonsko predlagana višina najnižje pokojninske osnove 
v višini 73 % povprečnega osebnega dohodka vseh zaposle- 
nih iz koledarskega leta pred uveljavitvijo pravice do pokoj- 
nine ustreza veljavni višini najnižje pokojninske osnove. 
Višina pokojnine je odvisna sicer od dopolnjene pokojninske 
dobe in znaša, upoštevaje lestvico iz 37. člena najmanj 35 % in 
največ 85 % najnižje pokojninske osnove. Osebam, ki niso 
upravičene do odmere pokojnine od najnižje pokojninske 
osnove pa je v tej določbi zagotovljena zajamčena višina 
pokojnine in sicer ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo 
v višini 35 % najnižje pokojninske osnove. 
V določbi je predpisano, da se pokojnine, odmerjene od te 
osnove usklajujejo na enak način kot druge pokojnine, 
s čimer se zagotavlja enake pogoje za odmero pokojnine in 
enako višino pokojnine ob izpolnjevanju enakih pogojev ne 
glede na to, kdaj je pravica do pokojnine uveljavljena. 

Najvišja pokojnina 

K 39. in 40.. členu 
Z zakonom je predpisano tudi omejevanje višine pokojnine. 
To omejitev regulira najvišja pokojninska osnova, ki znaša 3,5 
krat toliko kot povprečni osebni dohodek na zaposlenega 
delavca iz koledarskega leta pred uveljavitvijo pravice do 
pokojnine. Če pokojninska osnova izračunana na podlagi 
osebnih dohodkov oziroma zavarovalnih osnov presega zne- 
sek najvišje pokojninske osnove, se namesto od dejanske 
pokojninske osnove pokojnina odmeri od zneska najvišje 
pokojninske osnove. Tudi v tem primeru je višina pokojnine 
odvisna od dopolnjene pokojninske dobe. Pri enako dolgi 
pokojninski dobi znaša razmerje med pokojnino, ki je bila 
odmerjena od najnižje pokojninske osnove in pokojnino, 
odmerjeno od najvišje pokojninske osnove 1 : 4,7. 
Pokojnine, ki so odmerjene od najvišje pokojninske osnove se 
nato usklajujejo na enak način kot druge pokojnine. Na ta 
način se zagotavljajo enaki pogoji za odmero pokojnin, uve- 
ljavljenih v različnih obdobjih. Pri enakih pogojih, pa so tudi 
zneski pokojnin, ki so bili odmerjeni od najvišje pokojninske 
osnove v različnih razdobjih, enaki. 

3. poglavje 
USKLAJEVANJE POKOJNIN 

K 41. členu 
V zakonu je predvideno, da Skupščina Republike Slovenije 
v začetku vsakega srednjeročnega obdobja določi razmerje 
med povprečnim osebnim dohodkom na zaposlenega v repu- 
bliki in povprečno starostno pokojnino, preračunano na zne- 
sek za polno pokojninsko dobo. Kot povprečni osebni doho- 
dek se upošteva tisti dohodek, od katerega se obračunavajo 
prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Preračun 
zneska povprečne starostne pokojnine na znesek za polno 
pokojninsko dobo pa se opravi tako da se upošteva različna 
dolžina polne pokojninske dobe, ki je predpisana za moške, 
ženske, borce. Pri primerjavi se ne upoštevajo zneski varstve- 
nih dodatkov k pokojninam. 
Navedeno razmerje v nobenem primeru ne more biti nižje od 
85 %, to je toliko kot znaša pokojnina za polno dobo v primer- 
javi s pokojninsko osnovo, od katere se odmeri. 
Z usklajevanjem pokojnin ne more biti preseženo navedeno 
razmerje. 

K 42. členu 
V osnutku zakona je opuščena sedanja ureditev v republi- 
škem in zveznem zakonu, po kateri so se pokojnine obvezno 
uskladile s 1. januarjem in 1. julijem, med temi roki pa le, če so 
povprečni osebni dohodki porasli za več kot 5 %. Namesto 
tega je določeno, da se pokojnine tekoče uskladijo za vsak 
ugotovljeni porast povprečnega osebnega dohodka. Uskladi- 
tev velja od začetka meseca, na katerega se nanaša podatek 
o porastu, ki se upošteva pri tej uskladitvi. 

K 43. členu 
Pokojnine se odmerijo od pokojninske osnove, ki jo tvorijo 
povprečni mesečni osebni dohodki iz najugodnejšega deset- 
letnega obdobja, preračunani glede na raven povprečja oseb- 
nih dohodkov na zadnje koledarsko leto pred uveljavitvijo 
pokojnine. Zato pokojnine ob odmeri, posebno če so uveljav- 
ljene v drugi polovici posameznega leta, bistveno zaostajajo 
za ostalimi pokojninami, ki so se sproti usklajevale glede na 
rast osebnih dohodkov. Zato je v tem členu določeno, da se 
novo odmerjena pokojnina najprej poveča za toliko odstot- 
kov, za kolikor so se pokojnine uskladile v obdobju do uvelja- 
vitve te pokojnine v primerjavi s povprečjem preteklega leta. 
Nato se tudi na novo odmerjena pokojnina usklajuje enako 
kot ostale pokojnine. 

K 44. členu 
V tem členu je določeno, da sklepe o uskladitvah pokojnin 
sprejema Zavod. Za to nalogo bo predvidoma pristojen 
upravni odbor zavoda. 

4. poglavje 
VARSTVENI DODATEK 

K 45. členu 
Varstveni dodatek je v sistemu pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja zamišljen kot socialni korektiv, s katerim se upo- 
kojencu z nizko pokojnino, ki nima drugih sredstev za preživ- 
ljanje oziroma so ta minimalna, omogoča izboljšanje gmot- 
nega položaja. Predlagana ureditev izhaja iz dosedanjega 
načina priznavanja te pravice. Priznanje je odvisno od višine 
pokojnine in premoženjskih razmer v katerih živi sam ali 
skupaj z družinskimi člani. Predlagano je, da je do varstve- 
nega dodatka upravičen uživalec starostne, invalidske ozi- 
roma družinske pokojnine, ki ne dosega zneska najnižje 
pokojnine za polno pokojninsko dobo (85 % zneska najnižje 
pokojninske osnove), če skupaj z družinskimi člani nima 
drugih dohodkov, ki bi zadoščali za preživljanje. Medtem ko je 

i znesek najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo izra- 
čunljiv ob upoštevanju zneska najnižje pokojninske osnove in 
znanih uskladitev ob uveljavljanju pravice do varstvenega 
dodatka, pa bo premoženjske razmere potrebno ovrednotiti 
s cenzusom. 
Varstveni dodatek ni zamišljen kot polna razlika med zne- 
skom najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo in pokoj- 
nino, temveč ta znesek predstavlja osnovo za odmero varstve- 
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nega dodatka. Sama višina varstvenega dodatka pa je odvisna 
pri starostnih in invalidskih upokojencih od dopolnjene 
pokojninske dobe, pri uživalcih družinskih pokojnin pa od 
števila upravičencev do posamezne družinske pokojnine. 

K 46. členu 
V določbi so taksativno našteti vsi možni dohodki, ki se 
štejejo med dohodke uživalca pokojnine in družinskih članov, 
na podlagi katerih se ugotavlja pogoj izpolnjevanja premo- 
ženjskega cenzusa. 

K 47. členu 
Določba opredeljuje krog družinskih članov, katerih dohodki 
se poleg upokojenčevih upoštevajo pri ugotavljanju pogoja 
izpolnjevanja premoženjskega cenzusa za priznanje pravice 
do varstvenega dodatka. 
Posebno vprašanje, ki ga je bilo treba razrešiti, je, kdaj šteti 
med družinske člane, katerih dohodek se upošteva pri izra- 
čunu premoženjskega cenzusa, odrasle otroke upokojen- 
ca-kmeta. Upokojeni kmetje ob upokojitvi praviloma predajo 
kmetijo otrokom, in so s tem formalno ostali brez premoženja, 
kar bi jih upravičevalo do varstvenega dodatka, čeprav dejan- 
sko še živijo na kmetiji in uživajo njene dohodke. Zato je v tem 
členu določeno, da se pri določanju premoženjskega cenzusa 
upoštevajo dohodki vseh otrok upokojenega kmeta, ki so 
člani kmečkega gospodarstva in stalno prebivajo na kmetiji. 
Če ne bi bilo te določbe, bi večina upokojenih kmetov prido- 
bila pravico do varstvenega dodatka, ki je po dosedanji uredi- 
tvi niso imeli. 

K 48. členu 
Določba vsebuje lestvico za odmero varstvenega dodatka 
k starostni in k invalidski pokojnini. Lestvici sta različni. Za 
odmero varstvenega dodatka k invalidski pokojnini je lestvica 
ugodnejša. Razlog temu je v dejstvu, da so invalidske pokoj- 
nine praviloma priznane na podlagi krajše pokojninske dobe 
in zaradi tega nižje, na kar pa seveda upravičenci niso imeli 
nobenega vpliva, saj je do invalidnosti prišlo neodvisno od 
njihove volje. Z diferencirano odmero varstvenega dodatka se 
zagotavlja posebno varstvo invalidov. 

K 49. členu 
V določbi so predpisani pogoji za odmero varstvenega 
dodatka k invalidski pokojnini, ki je priznana zaradi posledic 
bolezni aH poškodbe izven dela (invalidska pokojnina, ki je 
priznana zaradi posledic poškodbe pri delu ali poklicne 
bolezni je odmerjena v višini 85 % pokojninske osnove, ki 
ustreza najmanj znesku najnižje pokojninske osnove, ne 
glede na zavarovančevo pokojninsko dobo, zato v teh prime- 
rih do odmere varstvenega dodatka sploh ne more priti), 
k družinski pokojnini, in k invalidski pokojnini, odmerjeni 
v sorazmernih delih, glede na vzroke nastanka invalidnosti. 
V določbi je predpisan tudi način odmere varstvenega 
dodatka dvojni siroti, ki je poleg družinske pokojnine po 
enem roditelju upravičena tudi do dela družinske pokojnine 
po drugem roditelju. Varstveni dodatek se v takem primeru 
odmeri le k družinski pokojnini, del družinske pokojnine pa se 
šteje med dohodke, ki vplivajo na premoženjski cenzus. 
Določba ureja tudi način odmere varstvenega dodatka v pri- 
meru, kadar so uživalci družinske pokojnine tako ožji kot širši 
družinski člani. Ožji družinski člani imajo pri odmeri varstve- 
nega dodatka prednost. To pomeni, da se jim varstveni doda- 
tek odmeri od osnove glede na njihovo število, ostanek pa se 
uporabi za izplačilo varstvenega dodatka širšim družinskim 
članom. 

K 50. členu 
Določba je novost v sistemu in jamči zakoncu, ki ima pravico 
do svoje pokojnine in družinske pokojnine po umrlem zakon- 
cu,pokojnina, ki jo uživa pa ne dosega zneska najnižje pokoj- 
nine za polno pokojninsko dobo, varstveni dodatek v višini 
100 % osnove. Pri tem torej pokojninska doba (če uživa svojo 
pokojnino) oziroma število družinskih članov (če uživa družin- 
sko pokojnino) nima nobenega neposrednega vpliva na višino 
varstvenega dodatka. 

K 51. členu 
V določbi je predpisan način odmere varstvenega dodatka 

v primeru, ko družinsko pokojnino prejema več upravičencev, 
do varstvenega dodatka pa so upravičeni le nekateri. Z name- 
nom, da se tudi tovrstnim upravičencem zagotavlja enako- 
pravni položaj z drugimi, je predvideno, da se varstveni doda- 
tek najprej odmeri tako, kot da bi bili do njega upravičeni vsi 
uživalci družinske pokojnine. Varstveni dodatek se nato deli 
glede na število upravičencev, izplačilo pa zagotovi le tistim, 
ki so do njega upravičeni. 

PRAVICE NA PODLAGI INVALIDNOSTI 

Splošni pojmi 

K 52. členu 
Definicija invalidnosti kot osnove za pridobitev pravic iz inva- 
lidskega zavarovanja je v primerjavi z veljavnimi predpisi 
spremenjena in sicer na tak način, da se pri oceni, ali je pri 
zavarovancu podana zmanjšana delovna zmožnost upošteva 
le tisto delo oziroma delovno mesto, na katero je zavarovanec 
trajno razporejen ob oziroma pred nastankom invalidnosti, ne 
pa več ostalih delovnih mest v okviru organizacije oziroma 
podjetja, na katerih bi zavarovanec glede na svojo strokovno 
izobrazbo in ugotovljeno zdravstveno stanje še lahko delal 
poln delovni čas. 
S takšno definicijo invalidnosti, ki je prilagojena tudi spre- 
membam v delovnopravni zakonodaji, se praktično izognemo 
primerom, da je pri objektivno enakem zdravstvenem stanju 
in preostali delovno zmožnosti dveh zavarovancev bistveni 
kriterij za ugotovitev, ali je invalidnost podana ali ne, obstoj 
takšnega delovnega mesta oziroma dela v organizaciji, ki 
ustreza zavarovančevi strokovni izobrazbi in ugotovljeni preo- 
stali delovni zmožnosti in zagotovimo objektivno enak položaj 
oziroma enake pravice vsem zavarovancem, ki zaradi trajnih 
sprememb v zdravstvenem stanju ne zmorejo več opravljati 
dela na delovnem mestu, na katero so razporejeni. 
Spremenjeni definiciji invalidnosti so nato prilagojene tudi 
definicije: 
- zmanjšanje delovne zmožnosti (2. odstavek 56. člena) 
- svojega dela (65. člen) 
- preostale delovne zmožnosti (64. člen) 
- drugega ustreznega dela (66. člen) 
ter črtan institut spremenjene delovne zmožnosti (56. člen 
veljavnega republiškega zakona). 

K 53. členu 
Določba člena je nova in vsebuje definicijo zmanjšanja 
delovne zmožnosti zavarovancev, ki so zavarovani na podlagi 
opravljanja samostojne dejavnosti. Prilagojena je specifično- 
sti dela teh zavarovancev, pomeni pa, da je pri njih podana 
invalidnost takrat, ko niso več zmožni polni delovni čas oprav- 
ljati dejavnosti, na podlagi katere so zavarovani. 

K 54., 55., 56. in 57. členu 
V navedenih členih so opredeljeni vzroki nastanka invalidno- 
sti ter natančneje definirane poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni. V primerjavi z veljavnimi predpisi vzroki njihove defi- 
nicije niso spremenjeni, novost pa je določilo, po katerem naj 
bi posamezne poklicne bolezni in dela, na katerih se le-te 
pojavljajo, določil pristojni republiški upravni organ na pod- 
lagi predhodnega strokovnega mnenja ustreznih organizacij 
in institucij. Do sedaj je to področje urejeno z zveznim samou- 
pravnim sporazumom o seznamu poklicnih bolezni. 

K 58. členu 
Določba je povzeta po veljavni ureditvi in vsebuje splošno 
določilo, da je vrsta posamezne pravice, ki gre zavarovancu 
na podlagi invalidnosti, odvisna od njegove preostale delovne 
zmožnosti in starosti. 
Hkrati pa drugi odstavek omejuje obseg pravic posameznih 
zavarovancev in sicer sorazmerno z obsegom pravic, za kate- 
rega so skladno z določili tega zakona zavarovani. Določba je 
v primerjavi z veljavnimi predpisi nekoliko dopolnjena, kar je 
posledica uvedbe novih oblik zavarovanja za posamezne pri- 
mere, kot npr. prostovoljno zavarovanje in zavarovanje za ožji 
obseg pravic. 

K 59. členu 
Z navedeno določbo se ohranja sistem razvrščanja zavaro- 
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vancev, pri katerih nastane invalidnost, v tri kategorije. Merilo 
za razvrstitev v posamezno kategorijo je zavarovančeva preo- 
stala delovna zmožnost, sama razvrstitev pa je pomembna za 
določitev pravice, ki gre zavarovancu iz invalidskega zavaro- 
vanja. 

K 60. členu 
Definicija preostale delovne zmožnosti vsebinsko dopolnjuje 
definicijo zmanjšanja delovne zmožnosti. Tako o preostali 
delovni zmožnosti govorimo, če zavarovanec, ki ne more več 
z polnim delovnim časom opravljati dela na delovnem mestu, 
na katero je razporejen, lahko: 
- to delo opravlja najmanj polovico polnega delovnega časa 
- se s pokicno rehabilitacijo usposobi za delo na drugem 
delovnem mestu 
- s polnim ali skrajšanim delovnim časom opravlja dela na 
drugem delovnem mestu brez pokicne rehabilitacije. 
Sama definicija preostale delovne zmožnosti pa je, kot že 
omenjeno, pomembna za odločitev o konkretni pravici, ki gre 
zavarovancu iz invalidskega zavarovanja. 

K 61. členu 
Določba definira pojem »svojega dela« na tak način, da se kot 
svoje delo šteje tisto delo oziroma delovno mesto, po katerem 
se ocenjuje invalidnost. Vsebinsko ne gre za novo določilo, 
vendar pa je prilagojeno novi definiciji invalidnosti. Tako se 
kot svoje delo šteje le delo na delovnem mestu, na katero je 
zavarovanec trajno razporejen, ne štejejo pa se druga dela 
oziroma delovna mesta v organizaciji aH podjetju, ki bi jjih 
zavarovanec lahko opravljal glede na svojo strokovno uspo- 
sobljenost. 

K 62. členu 
Določba tega člena vsebuje definicijo drugega ustreznega 
dela. Vsebinsko je enaka veljavni ureditvi v republiškem 
zakonu, pomembna pa je predvsem za samo realizacijo posa- 
mezne pravice, pridobljene na podlagi preostale delovne 
zmožnosti. 

K 63. členu 
V tem členu je opredeljeno, kdo ima status delovnega inva- 
lida. Tako je po navedeni definiciji delovni invalid le oseba: 
- ki je zavarovana po tem zakonu 
- pri katerem je podana invalidnost po tem zakonu in 
- ki je pridobil kakršnokoli pravico iz invalidskega zavarova- 
nja po tem zakonu. 

K 64. členu 
V tem členu so taksativno naštete pravice, ki jih lahko pridobi 
zavarovanec, pri katerem nastane zmanjšanje delovne zmož- 
nosti. Ali in katero od navedenih pravic bo zavarovanec prido- 
bil, pa je odvisno tako od izpolnjevanja pogojev, ki so s tem 
zakonom določeni za pridobitev posamezne pravice, kakor 
tudi od preostale delovne zmožnosti zavarovanca. Gre vsebin- 
sko za enako določbo, kot jo vsebujejo veljavni predpisi. 

K 65. členu 
Določba tega člena taksativno našteva vrste denarnih nado- 
mestil, ki se vežejo na pridobitev oziroma uživanje posamez- 
nih pravic, navedenih v prejšnjem (64.) členu in je vsebinsko 
enaka določbi 42. člena veljavnega republiškega zakona. 
Konkretnejša določila o tem, katero od navedenih nadomestil 
se veže na posamezno pravico, pogoje za njihovo pridobitev 
in uživanje, osnovo za odmero, način odmere in usklajevanje 
teh nadomestil vsebujejo kasnejši členi tega zakona. Enako 
kot to velja za vrste nadomestil v primerjavi z veljavnimi 
predpisi tudi glede pogojev za pridobitev in uživanje nadome- 
stil niso predvidene bistvene spremembe. Spreminja pa se: 
- osnova za njihovo odmero z izjemo nadomestila osebnega 
dohodka zaradi dela s skrajšanim delovnim časom, kjer je 
sprememba predlagana le v variatni rešitvi in 
- način usklajevanja nadomestila zaradi manjšega osebnega 
dohodka na drugem ustreznem delu in kot variantna rešitev 
tudi nadomestila osebnega dohodka zaradi dela s skrajšanim 
delovnim časom. 
Kot osnova za odmero vseh denarnih nadomestil (razen nado- 
mestila osebnega dohodka zaradi dela s skrajšanim delovnim 
časom) je predvidena pokojninska osnova, odmera samega 
nadomestila pa je določena bodisi v: 

- določenih odstotkih od osnove - za nadomestila, ki jih 
delovni invalid prejema, ko dejansko ne dela, to je: nadome- 
stilo za čas čakanja na razporeditev oziroma zaposlitev na 
drugem ustreznem delu (101. čl., za čas čakanja na poklicno 
rehabilitacijo in za čas poklicne rehabilitacije - 85. in 86. 
člen. Odstotki za odmero teh nadomestil so enaki veljavni 
ureditvi, osnova za odmero teh nadomestil pa je po veljavnih 
predpisih osebni dohodek oziroma zavarovaln aosnova, ki ga 
je zavarovanec prejel v koledarskem letu pred nastankom 
invalidnosti) 
- višini razlike med pokojninsko osnovo in osebnim dohod- 
kom, ki je določen za delo na drugem ustreznem delu za 
nadomestilo zaradi manjšega osebnega dohodka na drugem 
ustreznem delu, za nadomestilo osebnega dohodka zaradi 
dela s skrajšanim delovnim časom pa - seveda v primeru 
variantne rešitve 106. člena - v višini razlike med pokojninsko 
osnovo in osebnim dohodkom, določenim za delo s skrajša- 
nim delovnim časom. 
Usklajevanje vseh nadomestil je vezano na usklajevanje 
pokojnin tako, kot to že določajo veljavni predpisi za usklaje- 
vanje nadomestil za čas čakanja na razporeditev oziroma 
zaposlitev na drugem ustreznem delu, za čas čakanja napo- 
klicno rehabilitacijo in za čas poklicne rehabilitacije. 
V primeru uveljavitve predlaganega enotnega sistema odmere 
vseh denarnih nadomestil bi se zagotovil čim enostavnejši in 
racionalnejši sistem odmere teh nadomestil, ki naj bi temeljil 
na dosegljivih in objektivnih podatkih, hkrati pa zagotovil čim 
enakopravnejši položaj vseh delovnih invalidov, ne glede na 
kategorijo, datumu nastanka njihove invalidnosti ter trenutni 
materialni položaj njihove organizacije oziroma podjetja. 
S takšnim načinom odmere se izognemo tudi najpogostejšim 
očitkom veljavnemu sistemu in sicer: 
- da delovni invalidi v letu pred nastankom invalidnosti 
v večini primerov zaradi slabšanja zdravstvenega stanja ne 
dosegajo takšnih osebnih dohodkov, kot v prejšnjih letih in 
zato le-ta osebi dohodek ni realna osnova, 
- da »bolniški stalež« v koledarskem letu pred nastankom 
invalidnosti znižuje osnovo za odmero nadomestila, itd., 
- da so delovni invalidi II. kategorije, glede višine nadome- 
stila, ki jim zagotavlja povsem enak osebni dohodek, kot če bi 
delali poln delovni čas, oziroma osnove za odmero v ugodnej- 
šem položaju od ostalih delovnih invalidov. 
S tem, da bi se nadomestila odmerila le enkrat in sicer ob 
realizaciji uveljavljene pravice, nato pa se še usklajevalo ter 
da bi se pri odmeri nadomestila upošteval tisti osebni doho- 
dek, ki bi bil določen v individualni pogodbi o zaposlitvi na 
ustreznem delu, bi bili tistim delovnim invalidom (- predvsem 
velja to za uživalce nadomestila zaradi manjšega osebnega 
dohodka na drugem ustreznem delu -), ki bi zaradi boljše 
delovne uspešnosti, daljše delovne dobe in ostalih kriterijev, 
določenih v aktih organizacije v skladu s kolektivno pogodbo, 
v posameznem obdobju prejeli višji osebni dohodek (kar ima 
v veljavnem sistemu za posledico nižje nadomestilo) ustrezno 
zvišali tudi njihovi skupni prejemki in obratno. Prav tako pa bi 
bili njihovi skupni prejemki (osebi dohodek in nadomestilo) 
višji v vsakem primeru porasta osebnih dohodkov v njihovi 
organizacijiali podjetju oziroma nižji v primeru znižanja, 
s čimer bi glede gibanja osebnih dohodkov delili usodo vseh 
delavcev te organizacije ali podjetja. 
Ne glede na navedene razloge, pa je v času vseh organizacij- 
skih, statusnih in drugih sprememb v gospodarstvu in družbi 
nasploh ter zaradi novih finančnih in delovnopravnih predpi- 
sov praktično nemogoče ugotavljati tak osebni dohodek, ki bi 
ga delovni invalid imel, če bi še opravljal »svoje delo« in ki naj 
bi se po nekaterih predlogih upošteval kot osnova za odmero 
nadomestil (takšen sistem je veljal do 31.12.1983, nato pa je 
bil zaradi vsesplošnega nasprotovanja s 1.1.1984 spremenjen) 
kot tudi odstotek porasta osebih dohdokov v organizaciji, kjer 
je bil delovni invalid zaposlen ob nastanku invalidnosti, 
v skladu z določbo drugega odstavka 47. člena veljavnega 
republiškega zakona. Ravno iz teh razlogov je tudi sistem, po 
katerem bi se nadomestilo še naprej odmerjalo kot to določba 
47. člen veljavnega zakona s tem, da se določi občasno novo 
ugotavljanje osnove, praktično neizvedljiv. 
Iz istih razlogov, kot je osnova za odmero nadomestil predvi- 
dena pokojninska osnova, je tudi njihovo usklajevanje vezano 
na način, določen za usklajevanje pokojnin. 
V primeru uveljavitve novega sistema odmere denarnih nado- 
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mestil bo potrebno vsem uživalcem to nadomestilo na novo 
odmeriti. V primeru, da bi bilo novo odmerjeno nadomestilo 
nižje od nadomestila, odmerjenega po sedaj veljavnih predpi- 
sih, pa bi se tako odmerjeno nadomestilo uživalcu izplačevalo 
tudi po uveljavitvi tega zakona, vse dotlej, dokler bi bilo to 
zanj ugodneje. 

Pogoji za pridobitev pravic 
K 66. in 67. členu 
Navedeni določbi urejata pogoje za pridobitev posameznih 
pravic na podlagi preostale delovne zmožnosti. Le-ti so opre- 
deljeni z določenimi leti starosti in določeno pokojninsko 
dobo: Pri določanju pogoja starosti je upoštevana starost, ki 
je določena za pridobitev pravice do starostne pokojnine 
oziroma starost, do katere je še smotrno usposabljanje za 
drugo delo, pogoj pokojninske dobe pa je enak, kot za prido- 
bitev pravice do invalidske pokojnine. Vendar pa je pokojnin- 
ska doba kot pogoj za pridobitev pravic na podlagi preostale 
delovne zmožnosti doložena le za zavarovance, ki niso zava- 
rovani za vse primere zavarovanja ("nezaposleni«). 
Sicer pa takšna določitev pogojev za pridobitev pravic na 
podlagi preostale delovne zmožnosti ne pomeni novosti v pri- 
merjavi z veljavnimi predpisi. 

Pravica do poklicne rehabilitacije 
K 68. členu 
Določba je povzeta po veljavnih predpisih in opredeljuje 
»poklicno rehabilitacijo« v smislu tega zakona. 

K 69. in 70. členu 
Navedei določbi natančno opredeljujeta primere, v katerih 
lahko delovni invalid, ki izpolnjuje splošne pogoje starosti in 
pokojninske dobe, pridobi pravico do poklicne rehabilitacije. 
V primerjavi z veljavnimi predpisi ne vsebujeta novosti. 

K 71. členu 
Določba na enak način, kot je to urejeno v veljavnih predpisih, 
natančneje opredeljuje pojem »drugega ustreznega dela« za 
tiste zavarovance, pri katerih nastane invalidnost, ki je pod- 
laga za pridobitev pravice do poklicne rehabilitacije, v času 
Šolanja. 

K 72. členu 
Določba je povzeta po veljavnih predpisih in načelno določa 
obveznosti delovnega invalida v zvezi s poklicno rehabilita- 
cijo. Natančneje pa se te obveznosti za vsak posamezen 
primer posebej določijo in uredijo v posebni pogodbi (80. člen 
tega zakona). 

K 73., 74. in 75. členu 
Oblike in vrste poklicne rehabilitacije, ki so opredeljene 
v navedenih členih, v primerjavi z veljavno ureditvijo ne prina- 
šajo novosti. Na kateri izmed navedenih načinov pa se bo 
zavarovanec usposabljal, da se določi za vsak posamezen 
primer posebej, upoštevaje pri tem tako zavarovančevo preo- 
stalo delovno zmožnost, njegovo strokovno in splošno izo- 
brazbo, potrebe njegove organizacije, možnost kasnejše 
zaposlitve itd. 

K 76. členu 
Glede na to, da se način, pričetek in trajanje poklicne rehabili- 
tacije ter vse ostale oveznosti in dolžnosti organizacije, 
zavoda in delovnega invalida za vsak posamezne primer dolo- 
čajo posebej, je za urejanje teh vprašanj predvideno - enako 
kot v veljavnih predpisih, sklepanje posebnih pogodb. 

K 77. členu 
Določba je sicer povzeta po veljavnem statutarnem določilu, 
vendar pa bi kazalo navedeno določbo črtati s tem, da bi se 
tudi to vprašanje urejalo za vsak konkreten primer posebej 
s pogodbo. 

K 78. členu 
Določba je povzeta po veljavnih predpisih in opredeljuje dolž- 
nosti delovnega invalida v zvezi z uveljavljeno pravico do 
poklicne rehabilitacije. Kršitev teh obveznosti pa je sankcioni- 
rano v tem zakonu. 

Denarna nadomestila v zvezi s pravico do poklicne rehabili- 
tacije 

K 79., 80., 81. in 82. členu 
Določbe navedenih členov podrobneje urejajo denarna nado- 
mestita v zvezi s pravico do poklicne rehabilitacije. Tako 79. 
člen določa vrste denarnega nadomestila, ki se veže na pra- 
vico do poklicne rehabilitacije, 80. člen določa osnovo za 
njihovo odmero, 81. in 82. člen pa samo odmero oziroma 
višino teh nadomestil. Vrste in odstotki za odmero teh nado- 
mestil so urejeni enako, kot v veljavnih predpisih, seveda pa je 
iz že navedenih razlogov spremenjena. 

K 83. členu 
Določba v primerjavi z veljavnimi predpisi ni nova, in ureja 
upoštevanje brezplačnega stanovanja in hrane pri odmeri 
nadomestila za čas poklicne rehabilitacije. V teh primerih 
namreč sodijo stroški bivanja in prehrane v stroške rehabilita- 
cije, ki jih krije zavod. 

K 84. členu 
Usklajevanje nadomestil v zvezi s pravico do poklicne rehabi- 
litacije je, enako kot to velja do sedaj, vezano na usklajevanje 
pokojnin. 

K 85. členu 
Določba ureja primere, ko delovni invalid med poklicno reha- 
bilitacijo prejema osebni dohodek. V tem primeru naj ne bi 
imel nadomestila osebnega dohodka za čas poklicne rehabili- 
tacije, temveč bi ob pogojih iz 2. odtavka 108. člena tega 
zakona, užival nadomestilo zaradi manjšega osebnega 
dohodka na drugem ustreznem delu. 

K 86. členu 
Z navedeno določbo, ki je povzeta po veljavnih predpisih 
(statut), je delovnemu invalidu na poklicni rehabilitaciji zago- 
tovljeno kritje dodatnih stroškov zaradi bivanja v drugem 
kraju. G lede na to, da je pridobitev te pravice v celoti odvisna 
od samega načina in oblike poklicne rehabilitacije, ki pa se 
ureja s pogodbo iz 80. člena, je predlagana k temu členu tudi 
variantna rešitev. 

Pravica do razporeditve oziroma zaposlitve na drugem 
ustreznem delu in pravica do dela s skrajšanim delovnim 
časom 

K 87., 88., 89. in 90. členu 
Določbe navedenih členov pomenijo konkretizacijo 58. člena 
tega zakona. Čeprav so na novo oblikovane, pa ne prinašajo 
vsebinskih novosti. Tako pridobi, ob izpolnjevanju splošnih 
pogojev, pravico do razporeditve oziroma zaposlitve na dru- 
gem ustreznem delu s polnim' delovnim časom tisti zavarova- 
nec, ki je razvrščen v III. kategorijo invalidnosti, če lahko 
glede na preostalo delovno zmožnost tako delo opravlja poln 
delovni čas brez ali po predhodni poklicni rehabilitaciji. Pra- 
vico do dela s skrajšanim delovnim časom na svojem ali 
drugem ustreznem delu pa pridobi zavarovanec, razvrščen 
v II. kategorijo invalidnosti, ki glede na ugotovljeno preostalo 
delovno zmožnost ni več zmožen za delo v polnem delovnem 
času, lahko pa opravlja svoje aH druga ustrezna dela najmanj 
s polovico polnega delovnega časa.Hkrati je za posebne kate- 
gorije zavarovancev - to je za tiste, pri katerih nastane inva- 
lidnost v času šolanja, kot dodaten pogoj za pridobitev pra- 
vice do zaposlitve na drugem ustreznem delu določena pred- 
hodna poklicna rehabilitacija (94. člen). 

K 91. in 92. členu 
Podobno kot so v 77. do 82..členu tega zakona urejene oblike 
poklicne rehabilitacije in obveznosti delovnih invalidov v zvezi 
s to pravico, 95. in 96. člen načelno urejata način zaposlova- 
nja delovnih invalidov in njihove dolžnosti, v zvezi z uveljav- 
ljeno pravico.Konkretnejše določbe o zaposlovanju delovnih 
invalidov in o razmejitvi pristojnosti in obveznosti na tem 
področju vsebuje zakon v poglavju o uveljavljanju in uresniče- 
vanju pravic delovnih invalidov, določena vprašanja pa še 
naprej urejajo v skladu z zakonom organizacije oziroma 
podjetja sama. 
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Denarna nadomestila v zvezi z zaposlitvijo 

K 93. členu 
Navedena določba pomeni izpeljavo 65. člena tega zakona in 
konkretno določa, katera vrsta denarnega nadomestila iz 65. 
člena se veže na pravico do razporeditve oziroma zaposlitve 
na drugem ustreznem delu. katera pa na pravico do dela 
s skrajšanim delovnim časom. 

Nadomestila osebnega dohodka za čas čakanja na 
ustrezno zaposlitev 

K 94. in 95. členu 
Določbi nista novi, opredeljujeta pa krog upravičencev ozi- 
roma pogoje za pridobitev pravice do nadomestila osebnega 
dohodka za čas čakanja na razproreditev oziroma na zaposli- 
tev na drugem ustreznem delu oziroma na delo s skrajšanim 
delovnim časom. To pravico pridobijo vsi delovni invalidi, ki 
so uveljavili pravico do razporeditve na drugo ustrezno delo, 
pravico do zaposlitve na drugem ustreznem delu in pravico 
do dela s skrajšanim delovnim časom na svojem ali drugem 
ustreznem delu inssicer za tisti čas, ko od priznanja ene od 
navedeih pravic dalje ne delajo , ker čakajo, da se jim zagotovi 
tako delo.Za zavarovance, ki se jim realizacija uveljavljene 
pravice zagotavlja preko zavoda za zaposlovanje pa je kot 
pogoj za pridobitev pravice do tega nadomestila določena 
obvezna prijava pri zavodu za zaposlovanje.Enak pogoj je 
določen tudi za delovne invalide II. in III. kategorije, ki jim med 
uživanjem ustreznih pravic iz invalidskega zavarovanja neod- 
visno od njihove volje preneha delovno razmerje. 

K 96., 97., 98. in 99. členu 
Določbe navedenih členov urejajo osnovo, odmero in usklaje- 
vanje tega nadomestila. Odstotki oziroma višina tega nado- 
mestila je urejena tako, da se višje nadomestilo zagotavlja 
tistim zavarovancem, ki so pridobili pravico do razporeditve 
oziroma zaposlitve na drugem ustreznem delu oziroma do 
dela s skrajšanim delovnim časom v času obveznega zavaro- 
vanja in nižja za tiste, ki so ustrezno pravico pridobil že po 
prenehanju obveznega zavarovanja. Navedeni način in 
odstotki odmere nadomestila, kakor tudi način usklajevanja 
tega nadomestila (103. člen) v primerjavi z veljavnimi predpisi 
nista spremenjena, na novo pa je določena osnova za odmero 
(100. člen), kot je to že obrazloženo pri 69. členu. 

Nadomestilo zaradi dela s skrajšanim delovnim časom 

K 100., 101., 102. in 103. členu 
Določbe navedenih členov natančneje določajo krog upravi- 
čencev, pogoje za pridobitev ter odmero nadomestila oseb- 
nega dohodka zaradi dela s skrajšanim delovnim časom. 
Tako pridobi pravico do nadomestila osebnega dohodka za 
delo s skrajšanim delovnim časom zavarovanec, ki je uveljavil 
pravico do dela s skrajšanim delovnim časom na svojem ali 
drugem ustreznem delu, če takšno delo tudi dejansko oprav- 
lja v ustrezno krajšem delovnem času od polnega. Nadome- 
stilo mu pripada seveda le za tisti čas, do polnega delovnega 
časa, ko dejansko ne dela. Ti pogoji so v primerjavi z veljav- 
nimi predpisi novi, prav tako pa je tudi glede osnove za 
odmero in načina odmere tega nadomestila ohranjen veljavni 
sistem (106. člen). Takšna rešitev pomeni dejansko izjemo od 
predlaganega enotnega določanja osnov za vse vrste denar- 
nih nadomestil iz 69. člena, možna pa je iz razloga, ker so 
podatki o tekočem osebnem dohodku zavarovancev, ki delajo 
skrajšan delovni čas vedno dosegljivi in sicer ne glede na 
organizacijske delitve, statusne in druge spremembe v orga- 
nizacijah in podjetjih. Vendar pa takšna rešitev pomeni tudi 
ugodnejši materialni položaj uživalcev teh nadomestil v pri- 
merjavi z uivalci drugih nadomestil (predvsem zaradi manjš- 
nega osebnega dohodka na drugem ustreznem delu), saj jim 
praktično zagotavlja povsem enak osebni dohodek, kot če bi 
delali poln delovni čas. 
Iz teh razlogov je predlagana tudi variantna rešitev za odmero 
tega nadomestila in sicer tako, da se: 
- kot osnova določi pokojninska osnova 
- nadomestilo odmeri v takšnem odstotku od osnove, upo- 
števaje pri tem skrajšanje delovnega časa. 
Navedeni način odmere tega nadomestila pa je že predviden 

za zavarovance, ki opravljajo samostojno dejavnost (107. 
člen). Ker si ti zavarovanci prosto izbirajo osnovo, od katere 
plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
bi si v primeru, da bi bile te osnove tudi osnove za odmero 
nadomestila, prosto izbirali tudi višino nadomestila. S tem, da 
je za te zavarovance kot osnova določen apokojninska 
osnova, pa je višina nadomestila odvisna od celotnega pri- 
spevka zavarovanca vse do nastanka invalidnosti. 

Nadomestilo zaradi manjšega osebnega dohodka na dru- 
gem ustreznem delu 

K 104., 105. 106. in 107. členu 
Določbe navedenih členov dopolnjujejo določbo 69. člena 
s tem, da natančneje določajo upravičence ter pogoje za 
pridobitev pravice do tega nadomestila, ter urejajo osnovo, 
odmero in usklajevanje tega nadomestila. 
Enako kot je to urejeno v veljavnih predpisih, lahko pridobi 
pravico do tega nadomestila tisti delovni invalid, ki je uveljavil 
pravico do razporeditve oziroma zaposlitve na drugem ustrez- 
nem delu s polnim ali skrajšanim delovnim časom, če tako 
delo tudi dejansko opravlja. Prav tako lahko to pravico pridobi 
tudi zavarovanec, ki je uveljavil pravico do poklicne rehabilita- 
cije med usposabljanjem pa opravlja drugo ustrezno delo in 
zato delo prejema osebni dohodek. 
Povsem na novo pa je oblikovan sistem odmere in usklajeva- 
nja tega nadomestila in sicer na način in iz razlogov, ki so 
obširno obrazloženi v obrazložitvi k 69. členu tega zakona. 

Uveljavljanje in uresničevanje pravic zavarovancev s preo- 
stalo delovno zmožnostjo 

K 109., 110., 111., 112., 113. in 114. členu 
Določbe navedenih členov urejajo uveljavljanje in uresničeva- 
nje pravic zavarovancev - delovnih invalidov II. in III. katego- 
rije invalidnosti ter določajo in razmejujejo dolžnosti in pri- 
stojnosti, ki jih imajo v zvezi s tem organizacije, podjetja, 
delodajalci, zvodi za zaposlovanje in zavod oziroma skup- 
nost.Bistvene novosti na tem področju niso predvidene.Tako 
naj bi zavarovanci še vedno uveljavljali svoje pravice 
v zadovu, priznano pravico pa nato realizirali v organizaciji, 
podjetju ali delodajalcu. Prva tkao bis e iz sredstev, ki se v ta 
namen zbirajo v skupnosti, zagotavljala sredstva, potrebna za 
izplačila vseh nadomestil zaradi manjšega osebnega dohodka 
na drugem ustreznem delu, zaradi dela s skrajšanim delovnim 
časom in za čas poklicne rehabilitacije ter sredstva oziroma 
stroški poklicne rehabilitacije. Sredstva, potrebna za nadome- 
stila osebnega dohodka za čas čakanja na poklicno rehabili- 
tacijo in za čas čakanja na razporeditev oziroma zaposlitev na 
drugem ustreznem delu pa bi zagotavljale: 
- organizacije in podjetja za svoje delavce - delovne inva- 
lide, 
- zavod (skupnost) za zavarovanje - delovne invalide, ki 
opravljajo samostojno dejavnost, ali ki so zavarovani za 
posebne primere (22. in 23. člen) ali ki so zavarovani še po 
prenehanju obveznega zavarovanja (17. in 21. člen). 
Izjema od tako določenih obveznosti pa je predvideva v dru- 
gem odstavku 111. člena. Po navedenem določilu naj bi 
v primerih, navedenih v tem členu, prevzel obveznosti organi- 
zacij oziroma delodajalcev pristojni zavod za zaposlovanje 
s tem,d a bi se bodisi v posebnem predpisu ali v tem zakonu, 
pa morale urediti tudi obveznosti, ki bi jih imela v teh primerih 
organizacija ali delodajalec do zavoda za zaposlovanje.Se- 
veda pa sta možni tudi opredelitvi, da se za te primere: 
- ne predvidi nikakršne izjemne ureditve ter da tudi zanje 
veljajo določbe 110. člena (kar bi verjetno predstavljalo pre- 
hudo finančno obremenitev za te organizacije oziroma delo- 
djalce) 
- uporabi določba 114. člena tega zakona. Ob takšni rešitvi 
pa bi bilo potrebno urediti tudi vprašanje nadaljnjega obstoja 
oziroma prenehanja delovnega razmerja teh zavarovancev in 
s tem v zvezi vprašanje zavarovanja in plačevanja prispevkov, 
dokler so prijavljeni pri zavodu za zaposlovanje. 
V zvezi z razmejitvijo dolžnosti do delovnih invalidov med 
organizacijo in zavodom (skupnostjo) pa velja tudi opozoriti, 
da je končno oblikovanje teh določb odvisno tudi od spreje- 
tega sistema odmere nadomestil. V primeru uveljavitve pred- 
laganega enotnega sistema odmere in usklajevanje teh nado- 
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mestil, bo le-ta nadomestila lahko za vse zavarovance (razen 
nadomestil, ki gredo v breme organizacij) odmeril, izplačeval 
in usklajeval zavod (skupnosti). V tem primeru bo potrebno 
določbo 4. točke 110. člena črtati, ter ustrezno spremeniti 
112., 113. in 114. člen. 

Pravice zavarovance, pri katerih je podana neposredna 
nevarnost za nastanek invalidnosti 

K 115., 116. in 117. členu 
Določbe navedenih členov enako kot veljavni predpisi, opre- 
deljujejo institut neposredne nevarnosti za nastanek invalid- 
nosti kot preventivni ukrep. Zato je zagotavljanje pravic, ki 
gredo zavarovancem na tej podlagi v izključni pristojnosti 
organizacij oziroma delodajalcev. V zakonu so tako določene 
le pravice, ki jih ti zavarovanci lahko pridobijo ter dolžnost 
organizacij, da vsa ostala vprašanja v zvezi z uveljavljanjem in 
uresničevanjemt eh pravic uredijo v svojih aktih. 

K 122. do 128. členu 

Pogoji za pridobitev invalidske pokojnine 
V osnutku so pogoji za pridobitev pravice do invalidske pokoj- 
nine opredeljeni enako, kot po doslej veljavnih predpisih. 
Pravico do invalidske pokojnine pridobi delovni invalid I. 
kategorije invalidnosti oziroma delovni invalid II. oziroma III. 
kategorije invalidnosti, ki mu zaradi dopolnitve starosti 50 (45) 
let ni zagotovljena prekvalifikacija ali mu zaradi dopolnitve 
starosti za pridobitev pravice do starostne pokojnine, ni zago- 
tovljena ustrezna zaposlitev. 
V razpravi ob spremembah zveznega zakona je bilo izpostav- 
ljeno vprašanje, zakaj priznati pravico do invalidske pokoj- 
nine tudi zavarovancem, ki so že izpolnili pogoje za priznanje 
pravice do starostne pokojnine. V sedanji ureditvi se namreč 
zavarovancu z minimalno dobo 15 let (moški) odmeri sta- 
rostna pokojnina v višini 35 % osnove, invalidska pokojnina 
pa v višini 45 %. Pri odločitvi za predloženo rešitev je prevla- 
dalo stališče, da je nujno zagotoviti pravico do pokojnine tudi 
zavarovancu, ki je sicer dopolnil minimalno starost za pridobi- 
tev pravice do starostne pokojnine, vendar še nima 20 let 
pokojninske dobe, ki je pogoj za priznanje pravice do sta- 
rostne pokojnine. Za pridobitev pravice do invalidske pokoj- 
nine pri starosti 60 let (moški) namreč zadošča že najmanj 11 
oziroma največ 14 let pokojninske dobe. Če bi to možnost 
črtali, bi navedeni delovni invalidi s krajšo pokojninsko dobo 
ne mogli nikoli pridobiti pravice do pokojnine. 
Zavarovanec, ki je postal delovn invalid zaradi poškodbe pri 
delu ali poklicne bolezni, pridobi pravico do invalidske pokoj- 
.nine ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo. Ostali 
delovni invalidi pa morajo imeti z pokojninsko dobo pokritih 
vsaj eno tretjino delovnih let od dopolnjenega 20. leta starosti 
do nastanka invalidnosti. Zavarovancem, ki so končali višjo 
šolo se delovna leta štejejo od dopolnjenega 23., če so kon- 
čali visoko šolo pa od dopolnjenega 26. leta starosti. Ugod- 
nejši pogoji so določei za zavarovance, ki so postali delovni 
invalidi pred dopolnjenim 30. letom starosti oziroma pred 
dopolnjenim 21. letom starosti. 
V delovna leta se zavarovancem ne vštevajo obdobja, v kate- 
rih se iz opravičenih razlogov niso mogli vključiti v zavaro- 
vanje. 

K 125. do 133. člena 

Odmera invalidske pokojnine 
Pokojninska osnova za odmero invalidske pokojnine se ugo- 
tavlja na enak način kot velja za starostne pokojnine. 

■Zavarovancem, ki niso prejemali osebnega dohodka in zava- 
rovancem, ki so bili zavarovani le za primer nesreče pri delu 
ali poklicne bolezni, se invalidska pokojnina odmeri od zne- 
ska najnižje pokojninske osnove. Tudi pri tem veljat, da se 
zavarovancu, ki je izgubil delovno zmožnost zaradi nesreče, 
ki ga je doletela, ko je sodeloval pri reševalnih akcijah ali 
v drugih primerih iz 22. in 23. člena tega osnutka, praviloma 
odmeri invalidska pokojnina glede na osebne dohodke ali 
zavarovalne osnove po katerih je bil obvezno zavarovan. 
Odmera od najnižje pokojninske osnove praktično pride 
v poštev le tedaj, ko navedeni delovni invalid še ni bil vključen 
v obvezno zavarovanje. 

Invalidska pokojnina se v primeru, da je invalidnost nastala 
zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni odmeri v višini 
85 % pokojninske osnove. 
Če je invalidnost nastala zaradi bolezni ali poškodbe izven 
dela, se invalidska pokojnina odmeri od pokojninske osnove 
glede na dopolnjeno pokojninsko dobo v enakem odstotku 
kot velja za odmero starostne pokojnine. Pri tem velja izjema, 
da se invalidska pokojnina v nobenem primeru ne sme odme- 
riti v odstotku, ki je nižji kot velja za odmero starostne pokoj- 
nine za 20 let pokojninske dobe. Zavarovancem, ki še niso 
dopolnili minimalne starosti za pridobitev starostne pokoj-' 
nine z nepolno pokojninsko dobo, se invalidska pokojnina 
odmerjena glede na dopolnjeno pokojninsko dobo, poveča za 
dodatek za invalidnost. Dodatek za invalidnost se odmeri 
glede na starost in gostoto pokojninske dobe in znaša od 5 do 
20 % odmerjene invalidske pokojnine. Smoter invalidskega 
dodatka je delovnemu invalidu nadomestiti pokojninsko 
dobo, ki je zaradi predčasne izgube delovne zmožnosti ne 
more doseči. Inštitut invalidskega dodatka se na enak način 
uporablja v Sloveniji že po sedanjih predpisih. Postavlja se 
vprašanje, ali se na tak način delovnemu invalidu dejansko 
nadomešča delovna doba, ki je zaradi invalidnosti ne more 
pridobiti, saj se na predložen način zavarovancu, ki se upokoji 
pri 40 letih starosti, poveča invalidska pokojnina za toliko, kot 
če bi delal 4 leta in 6 mesecev dalj od dejanske dobe, ki se mu 
upošteva pri odmeri pokojnine. V Avstriji, Nemčiji in v nekate- 
rih drugih državah isti smoter dosegajo s tkim. »pridodano 
pokojninsko dobo«, to je tako, da dejanski pokojninski dobi 
invalidskim upokojencem prištejejo obdobje od nastanka 
invalidnosti pa do 55. leta starosti. 

7. poglavje 
DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO 

K 134. členu 
V določbi je definiran krog upravičencev do tega denarnega 
nadomestila. To so uživalci vseh vrst pokojnin, slepi zavaro- 
vanci in nepokretni zavarovanci, pri akterih je zmožnost pre- 
mikanja zmanjšana za najmanj 70 %. Predlagani krog se ne 
razlikuje od oseb, ki so po veljavnih predpisih upravičeni do 
dodatka za pomoč in postrežbo. 

K 135. členu 
Potreba po tuji negi in pomoči se presoja z vidika zmožnosti 
opravljanja osnovnih življenjskih potreb med katere štejemo 
zmožnost gibanja v stanovanju in izven njega, samostojnega 
hranjenja, občlačenja in slačevanja, obuvanja in sezuvanja, 
skrb za osebno higieno in druga življenjska opravila, 
neogibno potrebna za ohranjanje življenja. Lahko je popolna. 
V tem primeru govorimo, da je zavarovancu oziroma upoko- 
jencu tuja nega in pomoč potrebna za opravljanje vseh osnov- 
nih življenjskih potreb. Tuja nega in pomoč pa je lahko tudi 
omejena le na določena opravila. V tem primeru pa govorimo 
o potrebi po tuji negi in pomoči za opravljanje večine osnov- 
nih življenjskih potreb. V obeh primerih so razlogi za prizna- 
nje denarnega nadomestila trajne spremembe v zdravstve- 
nem stanju zavarovanja oziroma upokojenca, ki vplivajo na 
zmožnost zadovoljevanja osnovnih življenjskih potreb. 

K 136. členu 
Upravičenost do dodatka za pomoč in postrežbo je vezana na 
predhodno mnenje ustreznega izvedenca. Predvideno je da je 
to ali invalidska komisija, ali drug izvedenec, ki ga imenuje 
pokojninski zavod. 

K 137. členu 
Predlagana je diferencirana višina denarnega nadomestila. Za 
upravičence, za katere je bilo na podlagi predhodnega izve- 
denskega mnenja ugotovljeno, da potrebujejo, tujo nego in 
pomoč za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb, za 
nepokretne osebe, katerih zmožnost premikanja je zmanjšana 
najmanj za 70 % in slepe osebe je predlagano, da znaša 
dodatek 67,6 % najnižje pokojnine za polno pokojninsko 
dobo. Za zavarovance in upokojence, ki jim je tuja nega in 
pomoč potrebna za opravljanje večine osnovnih življenjskih 
potreb pa je predvideno, da znaša dodatek za pomoč in 
postrežbo polovico višjega zneska. 
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Predlagana višina dodatka za pomoč in postrežbo, tako viš- 
jega, kakor tudi nižjega, v določenem razmerju do zneska 
najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo zagotavlja 
dvoje. Na eni strani višino tega denarnega nadomestila, ki ne 
odstopa od dosedanje. Na drugi strani pa je z vezavo na 
znesek najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo zago- 
tovljena enaka obravnava tega nadomestila, kot velja za 
pokojnine. S tem je torej izpeljana v bistvu tudi valorizacija 
dodatka za pomoč in postrežbo, ki bo v celoti odvisna od 
sprememb v višini pokojnine. Denarno nadomestilo se bo 
spreminjalo v istih rokih in višini kot pokojnine. 

K 138. členu 
Uživanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo priznano 
po določbah tega zakona, ni združljiva z uživanjem pravice do 
takega nadomestila, ki je bilo priznano po drugih predpisih. 
Upravičenec ima izbirno pravico uživati le eno denarno nado- 
mestilo. 

8. poglavje 
INVALIDNINA 

K 139. členu 
V določbi je dana definicija obstoja telesne okvare. Le-ta se 
ne razlikuje od definicije, ki jo določajo veljavni predpisi. 
Obstoj telesne okvare, ki je nastala v času trajanja zavarova- 
nja, pogojuje v primeru, da gre za telesno okvaro iz seznama, 
ki ga bo predhodno določil republiški upravni organ, pristo- 
jen za delo, izplačilo invalidnine. To pomeni, da ni za vsako 
telesno okvaro zavarovancu zagotovljeno izplačilo invalid- 
nine. Čim pa gre za telesno okvaro, ki je nastopila med 
zavarovanjem, in je ta razvidna iz seznama, je zavarovanec 
v načelu upravičen do invalidnine za to okvaro, ne glede na to, 
ali telesna okvara povzroča invalidnost, ali ne. 
Pogoji za priznanje invalidnine za telesno okvaro je torej 
pogojen s časom nastanka telesne okvare. Relevantne so le 
tiste, ki so nastopile med trajanjem zavarovanja. Če je pri 
zavarovancu telesna okvara obstajala že pred vstopom v zava- 
rovanje na podlagi te telesne okvare ne more pridobiti pravice 
do invalidnine. Pravico do invalidnine za telesno okvaro pa 
pogojuje tudi dejstvo, da gre za takšno telesno okvaro, ki je 
uvrščena v poseben seznam. 
Pravico do invalidnine za telesno okvaro pa pogojuje pravi- 
loma tudi zavarovančeva zavarovalna doba. Te mora zavaro- 
vanec imeti toliko, kot za uveljavitev pravice do invalidske 
pokojnine. 
Določba predvideva tudi, da se invalidnine za telesno okvaro 
usklajujejo v enaki višini in istih rokih kot pokojnine. 

K 140. členu 
Pravico do invalidnine za telesno okvaro pogojuje vzrok 
nastanka telesne okvare in stopnja telesne okvare. 
V primeru, da je telesna okvara posledica poškodbe pri delu 
ali poklicne bolezni, pridobi zavarovanec pravico do invalid- 
nine že pri 30 % stopnji telesne okvare in ne glede na to, 
kolikšno pokojninsko dobo je dopolnil. 
Če pa je telesna okvara posledica poškodbe izven dela ali 
bolezni, pa je potrebna najmanj 50 % stopnja telesne okvare 
in pokojninska doba, s katero se lahko pridobi pravica do 
invalidske pokojnine zato, da zavarovanec pridobi pravico do 
invalidnine. 
Pravica do invalidnine je samostojna pravica iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja. Za njeno pridobitev ni 
pogoj obstoj kakšne od drugih pravic iz tega naslova niti ni 
dejstvo, da zavarovanec že dobiva kakšno od drugih pravic, 
razlog, ki vpliva na neizplačilo tega denarnega nadomestila. 
V tej določbi je urejeno tudi vprašanje priznanja pravice do 
invalidnine za telesno okvaro v določenih primerih, ko je sicer 
do nje prišlo pred vstopom v zavarovanje, ko torej pogoji za 
priznanje invalidnine niso izpolnjeni. Invalidnino je mogoče 
priznati za poslabšane telesne okvare, ki je nastala pred 
vstopom v zavarovanje in za telesne okvare, ki so posledica 
obolenja aH poškodbe tudi drugega parnega organa v času 
trajanja zavarovanja, če je pred vstopom v zavarovanje že 
obstajalo obolenje ali poškodba prvega parnega organa. Gre 
za obolenja in poškodbe oči, ušes, rok, nog in drugih parnih 
organov. 

K 141. členu 
V določbi je opravljena razvrstitev telesnih okvar v osem 
različnih stopenj. Najnižja znaša 30 %, najvišja pa 100 %. 
Predlagana razvrstitev je enaka dosedanji ureditvi. 

K 142. členu 
V določbi je predlagan način odmere invalidnine za posa- 
mezno stopnjo telesne okvare in višina nadomestil. Osnovo za 
odmero invalidnine za telesno okvaro, ki je posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni predstavlja znesek 
najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo. Za najnižjo 
stopnjo telesne okvare, ki še zagotavlja pravico do invalidnine 
znaša invalidnine 10 % osnove. Za vsako nadaljnjo višjo 
stopnjo se odmerni odstotek povečuje za 2 %, tako da znaša 
pri najvišji stopnji telesne okvare invalidnina za to okvaro 24 
% najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo. 
Invalidnine za telesne okvare, ki so posledica poškodbe pri 
delu ali bolezni pa znašajo 70 % zneska za ustrezno stopnjo 
telesne okvare, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne 
bolezni. 

K 143. členu 
Z določbo je urejen način določanja invalidnine za telesno 
okvaro, ki je posledica različnih vzrokov: poškodbe pri delu 
oziroma poklicne bolezni in poškodbe izven dela oziroma 
bolezni. V takem primeru se določi invalidnina za telesno 
okvaro v sorazmejrnem delu glede na vpliv posameznega 
vzroka na skupen odstotek telesne okvare. 

K 144. členu 
V določbi je urejeno vprašanje poznejšega vpliva poslabšanja 
telesne okvare na že ugotovljeno stopnjo telesne okvare. To 
se upošteva bodisi za priznanje pravice do invalidnine v pri- 
meru, ko dosedaj ugotovljena stopnja telesne okvare te pra- 
vice ni zagotavljala, s poslabšanjem pa je potrebna stopnja 
telesne okvare dosežena. Lahko pa se upošteva za priznanje 
višjega zneska invalidnine, če je zaradi poslabšanja prišlo do 
ugotovitve o višji stopnji telesne okvare od dosedanje. V obeh 
primerih se stopnja telesne okvare po poslabšanju ugotavlja 
na podlagi skupne telesne okvare. 

K 145. členu 
Pravica do invalidnine za isto telesno okvaro je po tem zakonu 
okvalificirana kot izbirna pravica. To pomeni, da lahko zavaro- 
vanec v primeru, ko za isto telesno okvaro pridobi pravico do 
invalidnine po drugih predpisih, izbira, katero invalidnino za 
telesno okvaro bo uživat. Izplačilo invalidnine za telesno 
okvaro po določbah tega zakona ni mogoče, če se zavarova- 
nec odloči za nadomestilo, ki ga je pridobil na drugi podlagi. 

9. poglavje 
DRUŽINSKA POKOJNINA 

Pogoji za pridobitev družinske pokojnine 

K 146. členu 
V določbi je opredeljen krog upravičencev do družinske 
pokojnine in nekateri temeljni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni 
za pridobitev pravice do te pokojnine. Upravičenci do družin- 
ske pokojnine so: zakonec, otroci in starši ter bratje in sestre 
umrlega. Medtem ko za zakonca ter zakonske ali nezakonske 
otroke ter posvojence dodatni temeljni pogoji za uvrstitev 
med urpavičence do družinske pokojnine niso predpisani, 
velja za vse ostale možne upravičence poleg podpisanega 
sorodstvenega razmerja dodaten pogoj preživljanja te-teh 
s strani umrlega. Kolikor umrli teh, drugih upravičencev ni 
preživljal in to dejstvo ni dokazano, le - ti pravice do družinske 
pokojnine ne morejo pridobiti. 

K 147. členu 
Z določbo so našteti pogoji, ki morajo biti izpolnjeni na strani 
umrlega, da lahko družinski člani po njem pridobijo pravico 
do družinske pokojnine. Ti pogoji so izpolnjeni, če je bil umrli 
predpisano obdobje pokojninsko in invalidsko zavarovan ozi- 
roma je dopolnil določeno dolžino pokojninske dobe do svoje 
smrti ali pa užival kakšno od naštetih pravic iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. Uživalca predčasne pokojnine 
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štejemo med starostne upokojence, zato takšen zavarovanec 
ni posebej naveden. 

Zakonec 
K 148. členu 
Z določbo so predpisani pogoji pod katerimi lahko voda 
pridobi pravico do družinske pokojnine. Ti so dopolnjena 
starost do moževe smrti ali zdravstveno stanje, ki vpliva na 
njeno pridobitno zmožnost ali dejstvo, da ji je po moževi smrti 
ostal eden ali več otrok, ki imajo pravico do družinske pokoj- 
nine, dolžna pa jih je preživljati. 
Z določbo je predvideno, da vdova, ki ne izpolnjuje pogoja 
potrebne starosti (50 let) za pridobitev pravice do družinske 
pokojnine, niti ne drugih pogojev, ki bi ji zagotavljali to 
pravico, vseeno lahko pozneje, do dopolni predpisano starost 
pridobi pravico do družinske pokojnine. Pogoj za to pa je 
destvo, da je moževa smrt nastopila v t. i. čakalnem obdobju, 
ki se nanaša pri vdovi na čas od dopolnjenega 45. leta starosti 
pa do 50. leta starosti. V tem času ji pravica do družinske 
pokojnine miruje. 
Pravica do družinske pokojnine z dopolnjenim 50. letom sta- 
rosti je okvalificirana kot trajna pravica. 
Vdovi, ki ji je pravica do družinske pokojnine prenehala, ker 
pogoji za njeno izplačevanje niso več podani, pravica do 
družinske pokojnine ponovno oživi, če je do prenehanja pra- 
vice prišlo v času čakalne dobe. Do oživitve pravice pride, ko 
dopolni vodva 50 let starosti. 

K 149. členu 
Predpisani pogoji za pridobitev pravice do družinske pokoj- 
nine za vdovca so smiselno popolnoma enaki pogojem, ki 
veljajo za vdovo. Razlika je le pri potrebni starosti, ki jo mora 
izpolnjevati vdo\ „c, zato da lahko uveljavi pravico do družin- 
ske pokojnine, ki je pet let višja od starosti za vdovo. To 
dejstvo seveda vpliva na drugačno štetje obdobja čakalne 
dobe, ki pri vdovcu teče od dopolnjenega 50 leta pa do 55 leta 
starosti. 
K 150. členu 
Vdova, ki ob moževi smrti ni izpolnjevala pogojev za pridobi- 
tev družinske pokojnine, to pravico poznaje pridobi, če se ji je 
v roku 300 dni po moževi smrti rodil njegov otrok. 

K 151. členu 
Z določbo se razrešuje status vdove ali vdovca, ki je pridobil 
pravico do družinske pokojnine zaradi tega, ker mu je po 
smrti zakonca ostal otrok, upravičenec do družinske pokoj- 
nine, ki ga je dolžan preživljati, v času, ko je otrok na služenju 
kadrovskega roka. Čeprav formalno pogoji za izplačevanje 
družinske pokojnine v tem času niso izpolnjeni, ker se otrok 
preživlja drugje, se vdovi oziroma vdovcu družinska pokoj- 
nina naprej izplačuje, pri tem pa se seveda upošteva začasno 
zmanjšano število upravičenih družinskih članov do družin- 
ske pokojnine. 

K 152. členu 
Pravico do družinske pokojnine ima tudi razvezani zakonec 
pod splošnimi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni na strani vdove 
ali vdovca, če mu je bila ob razvezi zakonske zveze s sodno 
odločbo priznana pravica do preživnine. 
V primeru, da imata po smrti zakonca pravico do družinske 
pokojnine tako razvezani zakonec, ki ga je bil umrli dolžan 
preživljati na podlagi sodne odločbe kot tudi zakonec iz 
poznejše zakonske zveze, se šteje razvezani zakonec za 
souživalca. To pa pomeni, da se bo družinska pokojnina, ki 
pripada umrlemu zakoncu delila na dva enaka dela. 

K 153. členu 
V določbi je predvideno, da pod splošnimi pogoji, ki moraj biti 
izpolnjeni na strani vdove oziroma vdovca, pridobi pravico do 
družinske pokojnine tudi oseba, ki je najmanj tri leta živela 
z zavarovancem v življenjski skupnosti, ki je v pravnih posledi- 
cah po Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih izena- 
čena z zakonsko zvezo. 

Otroci 

K 154. členu 
Z določbo so urejeni primeri in pogoji pod katerimi otroci 

pridobijo in uživajo pravico do družinske pokojnine. Pravica 
do družinske pokojnine traja praviloma do otrokovega dopol- 
njenega 15. leta starosti oziroma do konca rednega šolanja, ki 
je omejeno z dopolnjenim 26. letom starosti. Pravica se lahko 
podaljša tudi preko te starosti, v primeru, da je otrok v času 
šolanja odšel na odsluženje vojaške ga roka. Podaljšana pra- 
vica do družinske pokojnine traja le toliko časa kolikor ga je 
otrok porabit zaradi služenja vojškega roka. Otroku, ki po 
dopolnjenem 15. letu starosti ni nadaljeval z rednim šolanjem 
še naprej gre pravica do družinske pokojnine, vendar najdalj 
do dopolnjenega 18. leta starosti. To pa le v primeru, če se je 
prijavil po dopolnjenem 15. letu starosti pri zavodu za zapo- 
slovanje kot brezposelna oseba, če se redno javlja zavodu in 
ne odkloni morebiti ponujene zaposlitve. 
Če postane otrok popolnoma in trajno nezmožen za delo 
v času do dopolnitve predpisane starosti, do katere mu je 
zagotovljena pravica do družinske pokojnine oziroma dokler 
traja redno šolanje, obdrži pravico do družinske pokojnine 
toliko časa, dokler traja takšna nezmožnost. Če pa postane 
otrok popolnoma in trajno nezmožen za delo pozneje, ko mu 
pravica do družinske pokojnine sicer ni več zagotovljena 
vseeno pridobi pravico do družinske pokojnine, če ga je umrli 
roditelj do svoje smrti preživljal. 

K 155. členu 
Z določbo je predvideno, da dvojni siroti, torej otroku, ki je 
izgubil starše, pripada poleg družinske pokojnine, ki jo uve- 
ljavi po enem od njih, tudi del družinske pokojnine po dru- 
gem. Pogoj za priznanje družinske pokojnine in dele družin- 
skega pokojnine po umrlih starših pa je, da sta bila pred 
smrtjo oba zavarovanca ali uživalca pravic iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja. 
Izplačilo družinske pokojnine in dele družinske pokojnine po 
umrlih starših je omejeno na najvišji znesek družinske pokoj- 
nine, ki bi bila izplačevana družinskim članom, če bi osnovo, 
od katere je bila družinska pokojnina odmerjena, predstavljal 
znesek najvišje pokojnine za polno pokojninsko dobo. 
V mesecu aprilu znaša najvišja možna pokojnina za polno 
pokojninsko dobo 19.669,00 din. To pomeni, da znaša omeji- 
tev za družinsko pokojnino in del družinske pokojnine po 
umrlih starših 13.768,00 din za enega otroka, 15.735,00 din za 
dva otroka, 17.702,00 din za tri otroke, za štiri ali več pa toliko, 
kot znaša najvišja možna pokojnina za polno pokojninsko 
dobo, to je 19.669,00 din. 

Starši 
K 156. členu 
V določbi so opredeljeni posebni pogoji, ki jih morajo izpol- 
njevati starši umrlega zavarovanca oziroma uživalca pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja za pridobitev pra- 
vice do družinske pokojnine. Splošni pogoj je določen že 
v določbi, ki opredeljuje krog možnih upravičencev do družin- 
ske pokojnine. To je dejstvo, da je umrli svoje starše do svoje 
smrti preživljal. Posebni pogoji pa se nanašajo na starost 
staršev ob smrti svojega otroka, po katerem naj bi pridobili 
pravico do družinske pokojnine oziroma njihovo zdravstveno 
stanje. Pravica do družinske pokojnine jim v primeru, da jih je 
umrli otrok preživljal pripada, če sta do njegove smrti dopol- 
nila mati 50 let, oče pa 55 let starosti. V primeru pa da sta ob 
njegovi smrti popolnoma nezmožna za delo, pa pridobita 
pravico do družinske pokojnine ne glede na dopolnjena leta 
starosti, pod pogojem seveda, da ju je umrli otrok do smrti 
preživljal. 
Določilo ne gre razumeti v kumulativnem smislu, da morata 
oba od staršev izpolnjevati pogoje za to, da se lahko prizna 
v tem primeru družinsko pokojnino. Pravico lahko torej pri- 
dobi tako mati, kakor tudi oče, če seveda izpolnjujeta predpi- 
sane pogoje. 
Kot starši se štejejo tudi očim oziroma mačeha ter posvojitelj. 

K 157. členu 
V določbi je podrobno definirano, kaj se šteje za popolno 
nezmožnost za delo oziroma pridobivanje, katere obstoj je 
v določenih primerih (152., 153., 157., 158 in 160. člen) pogoj 
za pridobitev pravice do družinske pokojnine. Pri otroku je 
pod tem pojmom mišljena nezmožnost za samostojno življe- 
nje in delo, pri drugih osebah pa izguba delovne zmožnosti. 
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Odmera družinske pokojnine 
K 158. členu 
Osnovo od katere se odmeri družinsko pokojnino predstavlja 
praviloma znesek pokojnine, ki bi jo zavarovanec imel ob 
smrti oziroma jo je užival, če je že bil upokojenec. Odstop od 
tega pravila pa predstavlja možnost določitve tiste pokojnine 
(starostne ali invalidske) od osnove za odmero družinske 
pokojnine, ki je po višini ugodnejša. Takšni primeri so možni, 
če gre za uveljavljanje pravice do družinske pokojnine po 
smrti zavarovanca ali uživalca starostne pokojnine. 
Smrt zavarovanca se predpostavlja kot izgubo delovne zmož- 
nosti in s tem I. kategorijo invalidnosti, kar omogoča, zlasti pri 
mlajših zavarovancih, ki še niso izpolnili pogojev za priznava- 
nje starostne pokojnine, odmero invalidske pokojnine, ki 
predstavlja nato osnovo za odmero družinske pokojnine. 
Najnižja osnova, ki predstavlja podlago za odmero družinske 
pokojnine ne glede na sicer dopolnjeno pokojninsko dobo 
znesek starostne aH invalidske pokojnine za najmanj 20 let 
pokojninske dobe. 
K 159. členu 
Višina družinske pokojnine je odvisna od števila družinskih 
članov in od tega, za kakšne družinske člane gre. Za ožje 
družinske člane se štejejo zakonec, otroci in posvojenci, za 
širše družinske člane pa pastorki, vnuki in drugi otroci brez 
staršev, bratje in sestre ter starši oziroma posvojitelji. 
Če so upravičenci do družinske pokojnine samo ožji ali samo 
širši družinski člani, se družinska pokojnina odmeri za enega 
družinskega člana v višini 70 % osnove. Za vsakega nadalj- 
njega družinskega člana pa se osnovni odstotek poveča za 10 
% s tem, da je znesek družinske pokojnine omejen največ na 
100 % osnove za odmero družinske pokojnine. 
Če imajo pravico do družinske pokojnine tako ožji, kakor tudi 
širši družinski člani, pa se družinska pokojnina najprej odmeri 
ožjim družinskim članom po prej navedeni lestvici, ostanek 
do polnega zneska družinske pokojnine pa se razdelina širše 
družinske člane. Kolikor pa bi že ožji družinski člani, glede na 
njihovo število, v celoti izkoristili osnovo za odmero družinske 
pokojnine, se le-tem družinska pokojnina odmeri v višini 90 
% osnove, preostanek pa se razdeli na širše družinske člane. 

K 160. členu 
Določba ureja način odmere dela družinske pokojnine otroku, 
ki je izgubil starše. Če gre za enega otroka znaša del družin- 
ske pokojnine 10 % osnove za odmero družinske pokojnine, 
za vsakega nadaljnjega otroka pa se osnovni odstotek poveča 
za nadaljnjih 10 %. Družinska pokojnina in del družinske 
pokojnine po umrlih starših ne sme presegati zneska, določe- 
nega v drugem odstavku 159. člena tega zakona. 

K 161. členu 
Tudi pri odmeri družinske pokojnine se upoštevajo določbe 
tega zakona. To pa pomeni, da starostne oziroma invalidske 
pokojnine, ki bi pripadala umrlemu zavarovancu ni mogoče 
odmeriti od pokojninske osnove, ki bi bila nižja ali višja od 
zneskov najnižje oziroma najvišje pokojninske osnove. 

K 162. členu 
Določba ureja način dokazovanja rednega šolanja, ki je pogoj 
za uživanje družinske pokojnine. To se dokazuje s potrdilom 
o šolanju, ki ga izda šola, na kateri se otrok šola. 
V določbi pa je tudi predvideno, da se čas služenja vojaškega 
roka ne šteje za redno šolanje. To pa pomeni, da v tem času 
pogoji za prejemanje in uživanje družinske pokojnine niso 
izpolnjeni, zato tedaj pravica miruje. Ponovno oživi, ko otrok 
nadaljuje s šolanjem in se lahko tudi za toliko časa, kolikor je 
bil otrok na služenju vojaškega roka, uživanje družinske 
pokojnine podaljša. 
K 163. členu 
Z določbo se ureja možnost pridobitve in nadaljnjega uživanja 
pravice do družinske pokojnine tudi po dopolnjeni starosti, 
do katere je zagotovljena pravica, če je bilo redno šolanje 
prekinjeno zaradi bolezni, nosečnosti oziroma poroda. V teh 
primerih je mogoče pridobiti pravico do družinske pokojnine 
in jo uživati največ toliko časa, kolikor so trajali razlogi, zaradi 
katerih je prišlo do prekinitve rednega šolanja. Isto velja tudi 
v primeru, če je do prekinitve šolanja prišlo zaradi služenja 
vojaškega roka. 

Odpravnina in oskrbnina 
K 164. členu 
Če vdova oziroma vdovec ne pridobita pravice do družinske 
pokojnine, ker ne izpolnjujeta posebnih pogojev, določenih 
s tem zakonom, pridobita odpravnino oziroma oskrbnino. Gre 
za pravici, do katerih uveljavitve redkodkaj pride, ne predsd- 
tavljata pa nobene novosti, saj ju poznajo tudi veljavni pred- 
pisi. 

K 165. členu 
Odpravnino predstavlja šestmesečni znesek družinske pokoj- 
nine, ki bi pripadala še živečemu zakoncu, če bi izpolnjeval 
posebne pogoje za priznanje pravice do družinske pokojnine. 
Izplača se v šestih zaporednih mesečnih obrokih. Izplačilo 
odpravnine se predčasno prekine, če zakonec v tem času 
pridobi pravico do pokojnine, pridobi lastnost zavarovanca iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ali sklene novo 
zakonsko zvezo. 

K 166. členu 
Oskrbnina je denarno nadomestilo, ki pripada vdovi ali 
vdovcu po prenehanju izplačevanja odpravnine, torej žive- 
čemu zakoncu, ki ne izpolnjuje posebnih pogojev za prizna- 
nje pravice do družinske pokojnine. Ta pravica mu je zagotov- 
ljena, če se v roku, ki ga predpisuje zakon prijavi Zavodu za 
zaposlovanje in če izpolnjuje premoženjske pogoje, ki morajo 
biti izpolnjeni za priznanje pravice do varstvenega dodatka. 
Za priznanje pravice morata biti izpolnjena oba pogoja. 
Pod enakimi pogoji pa lahko pridobi pravico do oskrbnine 
tudi vdova ali vdovec, ki je izgubil pravico do družinske 
pokojnine, ker še ni dopolnil predpisane starosti. 

K 167. členu 
Znesek oskrbnine je glede na višino omejen na znesek družin- 
ske pokojnine, ki bi šel zakoncu, če bi izpolnjeval posebne 
pogoje za priznanje pravice do družinske pokojnine s tem, da 
ta ne sme presegati 70 % zneskđ najnižje pokojnine za polno 
pokojninsko dobo. V mesecu aprilu je to 2.905,10 din. 
Oskrbnina se izplačuje največ 24 mesecev po prenehanju 
izplačevanja odpravnine oziroma oskrbnine. Izplačevanje pa 
se predčasno prekine, če upravičenec ponovno sklene zakon- 
sko zvezo, pridobi pravico do pokojnine ali lastnost zavaro- 
vanca iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, torej 
zaradi enakih razlogov, ki vplivajo na prenehanje izplačevanja 
odpravnine. 
Izplačilo oskrbnine pa se predčasno prekine tudi v primeru, 
da se pri upravičencu spremenijo premoženjske razmere, ki 
so vplivale na priznanje pravice ali pa, če je neopravičeno 
odklonil prijavo pri pristojnem zavodu za zaposlovanje kot 
iskalec zaposlitve oziroma če ponujene zaposlitve ni sprejel, 
kjub temu, da je ta ustrezala njegovi strokovnosti in zdravstve- 
nem stanju. 

K 168. členu 
Odpravnina in oskrbnina se usklajujeta na enak način kot 
pokojnine. To pomeni, da se njihova višina spreminja tedaj in 
za toliko, za kolikor so se uskladile pokojnine, ki se izplaču- 
jejo tedaj kot pokojnine. Pri tem gre seveda le za uskladitve, 
opravljene na podlagi 44. člena tega zakona. 

Četrti del 

PRAVICE NEKATERIH KATEGORIJ ZAVAROVANCEV 

K 169. členu 
S posebnimi zakoni se lahko za določene skupine zavarovan- 
cev določi ugodnejše pogoje za priznanje pravic iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja oziroma določi ugodnejši 
način odmere pravic. Po sedanjih predpisih so takšne skupine 
zavarovancev: borci NOV, osebe s posebnimi zaslugami, poo- 
blaščeni delavci organov za notranje zadeve ter določeni 
delavci kazensko-poboljševalnih zavodov. 
V tem členu je izrecno določeno, da se sredstva za zagotavlja- 
nje posebnih pravic zagotavljajo iz republiškega proračuna. 
V sedanjem sistemu so se izjemne pokojnine ter pokojnine 
delavcev organov notranjih zadev ter delavcev kazensko-po- 
boljševalnih zavodov izplačevale iz sredstev pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Sredstva za zagotavljanje posebnih 
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pravic oziroma ugodnejšo odmero pokojnin borcev NOV, na 
podlagi zveznih predpisov, po zakonu o obveznostih federa- 
cije SPIZ-u refundira zvezni proračun. Za pravice, ki so 
borcem NOV zagotovljene z republiškimi predpisi, zlasti repu- 
bliški dodatek v višini razlike do zneska povprečne plače 
v republiki, in dodatek k pokojnini zaradi pokojninske dobe, 
daljše od 30 oziroma 35 let, po sedanjih predpisih republiški 
proračun ne daje povračil. 

K 170. do 197. členu 

Pridobitev, uživanje in izguba pravic 
V osnutku zakona je ohranjena sedanja ureditev pridobitve, 
uživanja in izgube pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, razen določbe sedanjega 85. člena zveznega 
zakona, po kateri se lahko uživanje pravic omeji v primeru 
prestajanja zaporne kazni. Po 2. odstavku tega člena se obso- 
jencu zaradi kaznivega dejanja zoper ljudstvo in državo v času 
prestajanja zaporne kazni ni izplačevala pokojnina, njegovim 
družinskim članom pa se je v tem času izplačevala družinska 
pokojnina, kot če bi umrl (civilna smrt). V osnutku ni predvi- 
deno omejevanje uživanja pravic iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v času prestajanja zaporne kazni ne glede 
na vrsto zagrešenega kaznivega dejanja. 
Zavarovanec pridobi pravice iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja z dnem, ko izpolni pogoje. Če vloži zahtevek po 
izpolnitvi pogojev, mu gre pravica največ za šest mesecev 
nazaj, oziroma od dneva, s katerim je izgubil pogoje. 
Vse dolgoročne dajatve iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja se odmerjajo v mesečnem znesku in izplačujejo 
za nazaj. 
Pokojnina se ne izplačuje v času, ko je upravičenec v delov- 
nem razmerju ali opravlja samostojno dejavnost, na podlagi 
katere se je dolžan zavarovati. Izplačevanje pokojnine izklju- 
čuje le opravljanje samostojne umetniške ali druge kulturne 
dejavnosti, dejavnosti avtorja tehničnih izboljšav ali izumitelja 
oziroma kmetijske dejavnosti. 
Dodatek za pomoč in postrežbo in denarno nadomestilo za 
telesno okvaro se izplačujeta ne glede na to, ali je upraviče- 
nec v delovnem razmerju ali uživa pokojnino, torej poleg 
plače oziroma pokojnine. 
Če zavarovanec pridobi pravico do večih pokojnin, lahko po 
lastni izbiri uživa le eno od njih. 
K tej določbi so bile podane številne pripombe vdov, ki so 
poleg pravice do družinske pokojnine po pokojnem možu 
pridobile tudi pravico do osebne pokojnine. Zahtevajo, naj se 
jim omogoči uživanje obeh pokojnin. 
V osnutku je ohranjena dosedanja ureditev zaradi tega, ker je 
družinska pokojnina opredeljena izključno kot pravica tistih 
družinskih članov umrlega zavarovanca, ki nimajo zadosti 
lastnih dohodkov oziroma jih iz objektivnih razlogov ne 
morejo pridobiti. Pri pravici do družinske pokojnine je načelo 
solidarnosti izraženo v največji meri, saj po smrti večine 
zavarovancev nihče ne pridobi pravice do družinske pokoj- 
nine. Če bi lahko uživala pravico do družinske pokojnine 
vdova z lastno starostno oziroma invalidsko pokojnino, bi bilo 
iz enakih razlogov treba dopustiti uživanje družinske pokoj- 
nine tudi vdovi, ki je še zaposlena. Upoštevati je nujno tudi 
razmerja med najnižjimi in najvišjimi pokojninskimi prejemki. 
Po sedanji ureditvi, ko lahko vsak upokojenec uživa le eno 
pokojnino, je razmerje med najnižjo pokojnino za 15 let 
pokojninske dobe in najvišjo pokojnino za polno dobo 
1 : 11,5, če pa bi dopustili uživanje osebne in družinske 
pokojnine skupaj, pa bi to razmerje doseglo skoraj 1 :20. Med 
pokojnimami bi obstajale še večje razlike, če upoštevamo, da 
v mnogih primerih živita z eno pokojnino oba zakonca, če bi 
bila ta pobuda sprejeta, pa bi v nekaterih primerih ena oseba 
prejemala dve pokojnino. 
V osnutku je predvidno, da pravice iz invalidskega zavarova- 
nja ne more pridobiti zavarovanec, ki si je sam povzročil 
invalidnost ali telesno okvaro z namenom pridobitve te pra- 
vice. Pravice do družinske pokojnine ne more pridobiti dru- 
žinski čina, ki je naklepno ubil zavarovanca. 
Pravica do družinske pokojnine preneha otroku ko dopolni 
določeno starost, otroku ali zakoncu pa tudi zaradi sklenitve 
zakonske zveze. Študent ne izgubi pravice do družinske 
pokojnine, če se poroči s študentko, vdova pa, če je ob 
sklenitvi nove zakonske zveze starejša od 50 let. 

Dajatve iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja se izpla- 
čujejo v tujino, če je s tujo državo tako sklenjeno in dogovor- 
jeno, ali če tuja država izplačuje svoje dajatve slovenskim 
državljanom, ki stanujejo na ozemlju Slovenije. 

Šesti del 
POKOJNINSKA DOBA 

K 198. členu 
S to določbo je urejen način štetja pokojninske dobe in sicer 
ločeno za čas do uveljavitve (po prejšnjih predpisih) in za čas 
prebit v zavarovanju po uveljavitvi tega zakona. 
V pokojninsko dobo po 2. točki 198.. člena se upošteajo 
obdobja, ki se štejejo v pokojninsko dobo po določbah 125. 
do 161. člena Temeljnega zakona o pokojninskem zavarova- 
nju (Ur. I. SFRJ, št. 51/64), 63. do 74. člena Zakona o temeljnih 
pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in 104. 
do 111. člena in 158., 159., 160. 161., 164., 165. in 166. člena 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 
1983. 

K 199. členu 
Ta določba je novost in pomeni, da se v pokojninsko dobo 
všteva po uveljavitvi tega zakona čas obveznega in čas pro- 
stovoljnega zavarovanja. 

K 200. členu 
Ta člen v celoti povzema 64. člena zveznega zakona in določa, 
kdaj se delo s skrajšanim delovnim časom šteje kot polni 
delovni čas in sicer zaradi zaščite delovnih, vojaških, civilnih 
invalidov in drugih invalidov ter vojaških upokojencev ter 
staršev zaradi nege otroka. V ostalih primerih pa se delo 
z nepolnim delovnim časom preračunava na poln delovni čas. 

K 201. členu 
V tem členu je urejeno štetje zavarovalne dobe v dejanskem 
trajanju za obdobja, ki ga je zavarovanec prebil na bolniškem 
ali porodniškem dopustu po prenehanju delovnega razmerja. 
V teh primerih se predpostavlja predhodno zavarovanje, ne 
glede na to, ali je bila poprej zavarovana, pa ima pravico do 
vštetja obdobja poklicne rehabilitacije v zavarovalno dobo 
tudi oseba, ki je bila poslana na takšno rehabilitacijo kkot 
delovni invalid, vojaški invalid, kot slep, kot oboleli za distro- 
fijjo in sorodnimi mišičnimi in nevromišičnimi boleznimi, obo- 
leli za paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo ter multiplo 
sklerozo ali kot civilni vojni invalid. Za to zavarovalno dobo ni 
predviden poseben prispevek zato gre na račun solidarnosti 
vseh zavarovance. 

K 202. členu 
Člen poleg povzetih primerov štetja zavarovalne dobe v času 
strokovnega izpolnjevanja ali specializacije razširja to štetje 
tudi na čas, ko je bila oseba vključena v program aktivne 
politike zaposlovanja, v smislu spremenjenega zakona 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 
Seveda pa mora biti za vse take primere plačan prispevek za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

K 203. členu 
Ta določba povzema dosedanjo ureditev štetja zavarovalne 
dobe za nekatere primere, ko zavarovanec ne dela. Razlika 
v primerjavi z obstoječo ureditvijo je le v tem. da v primeru 
neplačanega izrednega dopusta štetje zavarovalne dobe po 
predlogu ni več omejeno na 30 dni. Za štetje zavarovalne 
dobe v primerih iz tega člena je pogoj plačilo prispevka. 

Zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem 

K 204. do 209. členu 
Pomembna novost je črtanje možnosti, da se zavarovanec 
odpove štetju zavarovalne dobe s povečanjem, če ugotovi, da 
je to v njegovem osebnem interesu. 
V navedenih členih je načelno urejeno področje štetja zavaro- 
valne dobe, ki se šteje s povečanjem. Povzemajo dosedanjo 
ureditev tega področja v zveznem zakonu, s posebnim zako- 
nom pa bo potrebno določiti delovna mesta, na katerih se 
zavarovalna doba šteje s povečanjem s stopnjo povečanja. 
Urediti bo potrebno postopek za ugotovitev takih mest na 
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splošno in v posamezni organizaciji, hkrati z obveznostmi 
organizacije za odpravo škodljivih vplivov in ostalih aktivno- 
sti, ki jih morajo izpeljati, predno predlagajo uvedbo štetja 
zavarovalne dobe s povečanjem. Obenem pa bo moral biti 
predviden postopek revizije štetja zavarovalne dobe s poveča- 
njem. 
Določilo 208. člena je povzetek 73. člena zveznega zakona 
v celoti. S tem zakonom je namreč področje štetja zavaro- 
valne dobe s povečanjem za določene kategorije zavarovan- 
cev (vojaški invalidi, zavarovanci s telesno okvaro najmanj 70 
%, slepi ter drugi) potrebno urediti, ker za uveljavitev takega 
štetja tem zavarovancem ni potrebno izpeljati posebnega 
postopka. Štetje zavarovalne dobe teh zavarovancevni vezano 
na delo, ki ga le-ti opravljajo, temveč na njihovo invalidnost 
oziroma na posledico bolezni, ki povzroča, da svoje delo težje 
opravljajo. 

Dokup pokojninske dobe 
K 210. členu 
Dokup zavarovalne dobe za obdobja, ki niso pokrita z delov- 
nim razmerjem ali z njim izenačenim delom je bil uveden 
najprej s delovnopravnimi predpisi, tako na zvezni kot tudi na 
republiški ravni. Taka določba pomeni enega od načinov 
reševanja problemov presežka delavcev v zaostrenih gospo- 
darskih pogojih. Ker pa taka rešitev posega v področje pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja, saj omogoča pred- 
hodno upokojitev, je to potrebno rešiti tudi v tem zakonu. 
Predlagana rešitev smiselno povzema ustrezne delovno- 
pravne predpise ter veljavni sklep skupščine skupnosti PIZ. 
Iz vsebine določbe izhaja, da je dokup zavarovalne dobe po 
tem členu možen le za izpolnitev pogojev zavarovalne dobe za 
pridobitev pravice do pokojnine, največ pa 5 let, ne gre pa pri 
tem za dokup dobe zaradi večjega odstotka za odmero pokoj- 
nine. 

K 211. členu 
Dokup zavarovalne dobe po tem členu je popolna novost in 
pomeni možnost dokupa dobe, ki ni pokrita z delovnim raz- 
merjem ali z njim izenačenim delom. Pomeni pa možnost 
pridobitve večjega odstotka za odmero pokojnine. S tem 
dokupom pa ni možno pridobiti pogojev za uveljavitev pravice 
do pokojnine. 

K 212. členu 
V osnutku tega zakona je predvideno, da se lahko osebe, ki so 
na šolanju na visoki ali višji stopnji, služijo vojaški rok ali 
opravljajo nekatere druge dejavnosti, na podlagi katerih se ne 
morejo obvezno zavarovati, prostovoljno vključijo v zavarova- 
nje. V tem členu je določeno, da lahko zavarovanci uveljavijo 
čas študija na višji ali visoki šoli ter čas služenja vojaškega 
roka v zavarovalno dobo tudi za nazaj, če plačajo prispevke za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Sedmi del 
Matična evidenca in dolžnost obveščanja 

K 213. členu 
Z navedenima členoma je določeno, da je zavod nosilec 
informacijskega sistema za področje pokojninskega in inva- 
lidskega zavarovanja ter da se pokojninska doba in osebni 
dohodek ter druga dejstva, ki vplivajo na odmero in uveljavlja- 
nje pravic iz PIZ upoštevajo po podatkih matične evidence 
o zavarovancih in uživalcih matične evidence o zavarovancih 
in uživalcih pravic. Do sedaj je ustrezna določba v zveznem 
zakonu, področje matične evidence pa je urejeno tudi z repu- 
bliškim zakonom, zveznim zakonom o matični evidenci ter 
zveznimi in republiškimi podzakonskimi akti. Vse, kar so 
navedeni predpisi vsebovali, bo moralo biti urejeno za 
področje Republike Slovenije s posebnim zakonom, ki bo 
moral upoštevati tudi načela zakona o družbenem sistemu 
informiranja. 

Osmi del 
Zagotavljanje sredstev 

K 214. členu 
Ta člen govori o tem, da sredstva za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje prispevajo zavarovanci in delodajalci, za neka- 
tere kategorije zavarovancev oziroma za nekatere uživalce 
pravic, npr. za delavce organov za notranje zadeve, borce 
NOB itd. pa republiški proračun. 
Preživninsko varstvo kmetov je urejeno s posebnim zakonom. 
Tu je to omenjeno samo v tem smislu, da so kupnine za zemljo 
prihodek sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
in da se preživnine izplačajo prav tako iz tega sklada. 
Pomembno novost predstavlja določba, da se lahko za uresni- 
čevanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
zagotavlja del sredstev tudi iz privatizacije podjetij in iz drugih 
virov. Med temi viri je najpomembnejše premoženje predvoj- 
nih nosilcev zavarovanja, ki naj ga bi zavod pridobil 
v postopku denacionalizacije. 

K 215. členu 
Prispevki, ki so opredeljeni s tem zakonom, se plačujejo 
zavodu. To velja tudi za poslovne enote na območju Slovenije, 
katerih sedež firme je izven Slovenije. Smotrno je, da je to 
določeno (2. odstavek) v tem zakonu, zaradi odprave nejasno- 
sti in v izogib morebitnim sporom. 

K 216. členu 
Vrste prispevkov so bile do sedaj določene s posebnim repu- 
bliškim zakonom, ki je urejal tudi njihove stopnje. 
Določitev vrste prispevkov predstavlja eno izmed temeljnih 
določil, zato naj jo vsebuje ta zakon. Nazivi prispevkov so 
oblikovani kar se da kratko in jasno. Dodan je prispevek 
delodajalcev, opuščen pa je dosedanji prispevek nekmetov 
- lastnikov kmetijskih zemljišč, ki je bil iz finančnega vidika 
nepomembne, stroški pobiranja tega prispevka pa so bili 
precejšnji, poleg tega pa je bil po svoji vsebini v bistvu davek 
in zato vsebinsko ni spadal med prispevke. 

K 217. členu 
To določilo je novo in pricizira določanje višine prispevnih 
stopenj prispevka za zavarovalno dobo s povečanjem. 
Prispevek za zavarovalno dobo s povečanjem mora po tej 
določbi vsebovati tako prispevek zavarovancev, kot tudi pri- 
spevek delodajalcev s tem, da so stopnje povečane za toliko 
odstotkov, za kolikor se povečuje zavarovalna doba. 

K 218. členu 
Vsebina tega člena je novost, saj je dosedaj stopnje prispev- 
kov določala skupščina SPIZ-a. Le izjemoma oziroma 
začasno jih je določala republiška skupščina. Za leto 1991 je 
prispevne stopnje že določila republiška skupščina, razen 
prispevnih stopenj za nezaposlene delavce in za posebne 
primere zavarovanja, katere je določila skupščina SPIZ-a. Po 
tej določbi naj bi vse prispevne stopnje oziroma višine pri- 
spevkov za vse vrste prispevkov določala republiška skupš- 
čina. 
V tem členu je določeno, da se za zavarovance, ki se zavaru- 
jejo za ožji obseg pravic, določijo stopnje prispevkov, ki so 
sorazmerno nižje kot veljajo za zavarovance za vse pravice iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Zavarovanci, ki se 
po 19. členu tega zakona zavarujejo za ožji obseg pravic 
namreč nimajo pravice do odmere pokojnine od najnižje 
pokojninske osnove, do varstvenega dodatka, do delne pokoj- 
nine, do predčasne pokojnine, pravic na podlagi II. in III. 
kategorije invalidnosti, pravice do invalidnine za telesno 
okvaro, do dodatka za pomoč in postrežbo in do dodatka za 
rekreacijo upokojencev. Sredstva za zagotavljanje teh pravic 
predstavljajo okrog 10 % vseh odhodkov zavoda. 

K 219. členu 
Določba tega člena ni povsem nova, saj je to vprašanje doslej 
urejal poseben sklep skupščine skupnosti. 
V primeru naravnih nesreč se po tem sklepu odpisani pri- 
spevki štejejo za plačane, samo zavarovancem in kmetom. 
V naprej pa naj bi se takšne in podobne možnosti urejale 
z zakonom za vse samostojne zavarovance, ki zaradi podob- 
nih okoliščin izgubijo oziroma se jim zmanjša dohodek. 
V primerih iz 23. člena tega zakona so bile že dosedaj zavaro- 
vane za invalidnost in telesno okvaro, ki je posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, brez obveznosti pla- 
čila prispevka. Za osebe iz 22. člena tega zakona pa se je 
dosedaj plačevalo minimalni simbolični prispevek. Po določbi 
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iz drugega odstavka tega člena bi se s plačevanjem tudi teh 
prispevkov prenehalo razen za delo po pogodbi o delu in za 
popoldansko delo. 
V tretjem odstavku tega člena pa so določeni primeri, v kate- 
rih se določenim kategorijam zavarovancev šteje zavarovalna 
doba v pokojninsko dobo v dejanskem ali povečanem trajanju 
brez osnovnega ali dodatnega plačila prispevkov. 

K 220. členu 
Ta člen določa, da zavarovanec, ki je tudi delodajalec (npr. 
obrtnik), plačuje prispevek zavarovanca in prispevek deloda- 
jalca, ki se je do sedaj imenoval drugače. Primer, ko zavarova- 
nec ne plačuje obeh prispevkov se določi s posebnim zako- 
nom in v teh primerih bi moral izpad sredstev nadomestiti 
republiški proračun. 

K 221. členu 
Osnove za financiranje pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja opredeljuje tudi ta zakon, čeprav so natančno oprede- 
ljene že v zakonu o prispevkih za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zaposlovanje. 
Osnova za obračunavanje vseh prispevkov je bruto osebni 
dohodek oziroma bruto nadomestilo osebnega dohodka. Do 
sedaj je bilo to urejeno zelo različno. Za prispevek iz dohodka 
je bila osnova ali bruto osebni dohodek ali dohodek, ali 
posebna z zakonom predpisana prispevna osnova, ali korigi- 
rani poslovni sklad za posebni prispevek delodajalcev. Do 
začetka leta 1991 se prispevkov za nadomestila osebnih 
dohodkov ni obračunavalo. Z letom 1991 pa je bilo že uve- 
deno obračunavanje in seveda plačevanje prispevkov tudi od 
nadomestil osebnih dohodkov. 

K 222. členu 
Določilo je novo in opredeljuje prejemke, ki se v osnovo za 
obračunavanje prispevkov ne vštevajo. To so razne socialne 
pomoči, skupna poraba, nadomestila iz invalidskega zavaro- 
vanja in drugi prejemki, ki po svoji vsebini ne predstavljajo 
osebnega dohodka. Obračunavanje prispevkov od nadome- 
stil iz invalidskega zavarovanja ne bi bilo smotrno, saj bi jih 
sklad najprej nakazoval upravičencem, upravičenci pa bi jih 
potem skladu vračali. 

K 223. členu 
Ta člen določa prosto izbiro osnov za plačilo prispevkov za 
samostojne zavarovance in kmete ter člane njihovih gospo- 
darstev in za prostovoljne zavarovance. V ta sistem so vklju- 
čeni tudi zavarovanci iz 12. člena tega zakona - podjetniki, ki 
so na novo vključeni v sistem obveznega zavarovanja. Za 
zavarovanje za vse pravice osnova ne more biti nižja od 
zneska najnižje pokojninske osnove. 

K 224. členu 
Ker ta zakon uvaja možnost zavarovanja za ožji obseg pravic 
samostojnim zavarovancem, ta člen uvaja za te zavarovance 
obračunavanje in plačevanje prispevkov tudi od nižjega zne- 
ska kot je najnižja pokojninska osnova, ki pa ne more biti nižja 
od zneska zajamčenega osebnega dohodka. 

K 225. členu 
Člen ureja plačevanje prispevkov za osebe, ki prejemajo 
denarno nadomestilo za primer brezposelnosti. Za njih naj bi 
se plačevala oba prispevka, to je prispevek zavarovancev, kot 
tudi prispevek delodajalcev, plačuje pa ju izplačevalec tega 
nadomestila. 

K 226. členu 
Ta člen določa osnovo za obračunavanje prispevkov za 
posebne primere zavarovanja in sicer za osebe, ki so na 
strokovnem izpopolnjevanju, na specializaciji, oziroma, ko so 
vključei v program aktivne politike zaposlovanja, na neplača- 
nem dopustu, na prestajanju zaporne kazni, daljši od 30 dni, 
v priporu ali odstranjeni z dela. Za vse te primere je osnova za 
plačilo prispevka ustrezno valoriziran osebni dohodek, ki ga 
je imel zavarovanec v zadnjem mesecu pred nastopom teh 
primerov. 

K 227. členu 
Člen določa osnovo za plačilo prispevka za vštevanje časa 

opravljanja samostojnih dejavnosti pred uvedbo obveznega 
zavarovanja v pokojninsko dobo in povzema dosedanjo uredi- 
tev v sklepih skupščine skupnosti. 
Prispevek se po splošni stopnji odmeri od bruto zneska pov- 
prečnega osebnega dohodka, ki ga je zavarovanec prejel 
v preteklem koledarskem letu, valoriziranega glede na rast 
pokojnin do meseca, v katerem je vložena zahteva za dokup. 

K 228. členu 
Za izračun prispevka za dokup zavarovalne dobe zavarovanja, 
ki mu manjka največ 5 let do izpolnitve pogojev za pridobitev 
pravice do pokojnine, je s tem členom predvidena uporaba 
principov aktuarske (zavarovalniške) matematike. Na tak 
način je v primeru, ko zavarovanec takoj po dokupu uveljavi 
pravico do pokojnine, zagotovljeno pokrivanje večjih izdatkov 
zaradi predčasnega in daljšega uživanja pokojnine. 
Prispevek se izračuna tako, da se mesečni znesek pokojnine 
do kakršne je zavarovanec upravičen z upoštevanjem dokup- 
ljene dobe, pomnoži s koeficientom, ki je približno enak 
številu mesecev dokupljene pokojninske dobe. Temu znesku 
se prišteje še razlika med pokojnino, odmerjeno z upošteva- 
njem dokupljene dobe in brez te dobe, pomnožena s koefici- 
entom, ki je približno enak številu mesečnih obrokov pokoj- 
nine, ki jih bo zavarovanec predvidoma prejel do svoje smrti. 

K 229. členu 
Po tem določilu, ki je novo, se določa izračun prispevka tudi 
po principu aktuarske matematike in sicer tako, da se pokri- 
vajo večji izdatki zavoda zaradi višjega zneska pokojnine. 

K 230. členu 
Pri določitvi prispevka za dokup časa študija in časa služenja 
vojaškega roka je treba upoštevati, da zavarovanec v teh 
obdobjjih sploh ni prejemal osebnega dohodka oziroma le 
določene minimalne zneske. Zato naj bi se prispevek odmeril 
od bruto zneska najnižje pokojninske osnove v času dokupa 
po takrat veljavnih splošnih stopnjah. 

K 231. členu 
V členu so opredeljeni zavezanci za plačevanje prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
K 232. členu 
Glede vsebine tega člena je novost v tem, da bo Republika 
Slovenija ponovno prevzela obveznosti za povrnitev sredstev 
za pokojnine nekaterim kategorijam zavarovancev, ki uživajo 
pokojnino odmerjeno pod ugodnejšimi pogoji, to je za borce 
NOV, izjemne upokojence, delavce organov notranjih zadev, 
paznike v zaporih ipd. 

K 233. členu 
Ta člen je novost in določa obračunavanje in plačevanje 
prispevkov za prostovoljno zavarovanje, ki je s tem zakonom 
na novo uvedeno. 

K 234. členu 
Ta obveza je bila že do sedaj določena v zveznem zakonu, a se 
dejansko ni izvajala. Na osnovi te določbe bo potrebno 
medrepubliške obveznosti smotrno rešiti s pogodbami. 

K 235. členu 
Ta določba ni nova, saj je takšno določbo vseboval že sedanji 
statut skupnosti. Je pa taka določba razumljiva, saj zavaro- 
vanci, ki so izpolnili pogoje za polno osebno pokojnino 
z nadaljnjim zavarovanjem ne morejo pridobiti višjega zneska 
pokojnine, zato ni logično, da bi plačevali še poseben prispe- 
vek za štetje zavarovalne dobe s povečanjem še naprej. 

K 236. členu 
Že dosedaj so bile z drugimi predpisi invalidske delavnice 
oproščene plačevanja prispevkov za PIZ, s tem, da so ta 
sredstva uporabile za materialni razvoj teh delavnic. Ker pa 
gre za oprostitev za PIZ je potrebno, da je to vprašanje 
urejeno s tem zakonom. Oprostitev se nanaša na vse zapo- 
slene v invalidskem podjetju oziroma zavodu, torej na inva- 
lidne delavce in na delavce s polno delovno zmožnostjo. 

K 237. členu 
Dosedaj je podobno določilo vseboval Statut skupnosti, 
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določa pa način obračunavanja prispevkov, ko se le-ti 
v izjemnih primerih plačujejo za nazaj. Bistvo tega določila je 
v tem, da se uporabljajo prispevne stopnje, ki veljajo na dan 
plačila prispevka, osnove pa se valorizirajo z valorizacijskimi 
količniki, ki se uporabljajo pri določitvi pokojninske osnove in 
z odstotki uskladitve pokojnin v tekočem letu. Namen te 
določbe je ohranitev realne vrednosti prispevka, ne glede na 
to, kdaj so plačani. 

K 238. členu 
Ta člen predvideva ureditev prispetja plačila prispevkov in 
nadzor nad pravilnostjo obračunavanja in plačevanja prispev- 
kov ter postopek za primere, ko prispevki niso bili pravilno 
obračunani oziroma pravočasno plačani s posebnim za- 
konom. 

K 239. členu 
Bistvena določba tega člena je predpisan obseg obratnih in 
rezervnih sredstev, in sicer v višini enomesečnih odhodkov 
zavoda. 
Poleg že sedaj obstoječih skladov je v tej določbi predvidena 
ustanovitev novega sklada, v katerega bi se skladno s poseb- 
nimi zakoni stekal del sredstev iz privatizacije, denacionaliza- 
cije in iz drugih virov. Ta sklad bi deloval po kapitalskih 
načelih skladno s posebnimi pravili, ki bi jih določila skupš- 
čina zavoda ob soglasju republiške skupščine. Čisti dohodki 
tega sklada bi se namenjali v rezervni sklad; ko bi sredstva 
rezervnega sklada presegla v zakonu predpisan obseg, pa bi 
se lahko na račun navedenih prihodkov znižale stopnje pri- 
spevkov za financiranje pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja. 

K 240. členu 
Ta člen določa, da zavod spremlja svoje finančno poslovanje 
s periodičnimi in zaključnimi računi v skladu z zakonom 
o računovodstvu in drugimi predpisi, ki urejajo to področje, 
tako kot je bilo to urejeno že tudi do sedaj. 

Deveti del 
POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE IN VARSTVO PRAVIC 

Splošne določbe 

K 241. do 255. členu 
V osnutku je tako, kot je veljalo pred uvedbo tkim. samouprav- 
nega postopka, predvidena uporaba načel splošnega uprav- 
nega postopka razen v izjemnih primerih, določenih v tem 
zakonu oziroma v podzakonskih aktih, sprejetih na podlagi 
tega zakona. 
Posebej je opredeljena pristojnost organov za odločanje na 
prvi in na drugi stopnji postopka. Kot izvedenski organ za 
ugotovitev pravic iz invalidskega zavarovanja so določene 
invalidske komisije ter izvedenci - posamezniki. 
V osnutku je predvidena možnost razveljavitve ali spremembe 
dokončne odločbe. S tem bo omogočena revizija oziroma 
dodaten nadzor nad pravilnostjo dela organov, ki odločajo 
o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Deseti del 
ORGANIZACIJA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZA- 
VAROVANJA 

Zavod 
K 256. členu 
Izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja je stro- 
kovna dejavnost, ki jo je zaradi javnega interesa na podlagi 
zakona dolžna zagotavljati država. Po dosedanjih predpisih je 
to funkcijo opravljala samoupravna interesna skupnost pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja, čeprav na tem 
področju ni šlo za razmejevanje interesov uporabnikov in 
izvajalcev kot v drugih družbenih dejavnostih. Z odpravo 
samoupravnega sistema družbenih dejavnosti pod režimom 
SlS-ovskega oziroma OZD-ovskega upravljanja in financira- 
nja po sistemu tk.im. svobodne menjave dela, je tudi v pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju nujno opustiti takšno 
organiziranost in jo nadomestiti z oblikovanjem zavoda, kot 
neprofitne organizacije. 
V osnutku zakona je predviden enotno organiziran zavod, ki 

je edini nosilec pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
v republiki. V statutu zavoda se določi notranja organizacija 
zavoda, po kateri se lahko v okviru enotne organiziranosti za 
posamezne regije ustanovijo območne delovne enote zavoda. 

K 257. členu 
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se glede na 
značilnosti tega področja, ki je skoraj v celoti urejeno z zakoni 
in je v splošnem interesu, oblikuje kot javni zavod. 

K 258. členu 
Kot organ upravljanja zavoda je predvidena skupščina za- 
voda. 
Skupščina je sestavljena tripartitno iz predstavnikov deloda- 
jalcev, zavarovancev in države. Gospodarska zbornica in 
združenja delodajalcev imenujejo 15 članov skupščine 
zavoda tako, da so sorazmerno zastopane posamezne dejav- 
nosti. 15 predstavnikov zavarovancev v sorazmerju s svojim 
članstvom oziroma številom zavarovancev, ki jih zastopajo, 
imenujejo sindikati in druga združenja aktivnih zavarovancev 
ter društva oziroma druge organizacije upokojencev ter dru- 
gih uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja. 15 članov skupščine zavoda imenuje Skupščina Repu- 
blike Slovenije kot ustanovitelj zavoda. V tej skupini članov 
naj bi bili zastopani predvsem vidni strokovnjaki na področju 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja oziroma social- 
nega zavarovanja. 
Člani skupščine izmed sebe izvolijo predsednika in dva 
namestnika predsednika. Pri tem naj bi v primeru, da bi bil 
predsednik iz ene skupine članov skupščine zavoda, vsak od 
obeh namestnikov predsednka izhajal iz ene od preostalih 
dveh skupin članov skupščine zavoda. 

K 259. členu 
Skupščina zavoda naj se bi predvidoma sestala le na dveh 
zasedanjih letno, in sicer v marcu, ko bi obravnavala poročilo 
o poslovanju za preteklo leto, in od koncu leta, ko bi obravna- 
vala programska izhodišča in politiko gospodarjenja za 
naslednje leto. V primerjavi s skupščino samoupravne inte- 
resne skupnosti, ki je imela velike stvarne pristojnosti in je 
sprejemala številne splošne akte o urejanju posameznih vpra- 
šanj pokojninskega in invalidskega zavarovanja, bo imela 
skupščine seveda predvsem nadzorno funkcijo. 

K 260. členu 

Upravni odbor 
Kot skupščine zavoda se oblikuje upravni odbor zavoda, ki 
v okviru politike, ki jo določi skupščina zavoda, med letom 
opravlja operativne naloge, ki niso v celoti opredeljene 
v zakonu oziroma statutu zavoda oziroma sprejema odločitve, 
za katere je pristojen zavod, in niso pridržane skupščini. 
Takšne odločitve so uskladitve pokojnin in drugih dajatev iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, razporeditev 
sredstev za rehabilitacijo delovnih invalidov in druge odlo- 
čitve. 
V upravnem odboru zavoda je poleg predstavnikov zavaro- 
vancev, delodajalcev in ustanovitelja predvideno tudi sodelo- 
vanje predstavnikov strokovnih delavcev, zaposlenih pri 
zavodu. 

K 261. in 263 členu 
Skladno z zakonom o zavodih ima zavod za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje statut. S statutom se ureja organiza- 
cija zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter 
druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti. 
V osnutku je predvideno, da statut sprejema skupščina 
zavoda, veljati pa začne, ko ga potrdi Skupščina Republike 
Slovenije. 

K 262. členu 
Poslovodni organ zavoda je generalni direktor zavoda. 
Generalni direktor organizira in vodi dela ter poslovanje 
zavoda, predstavlja in zastopa zavod in je odgovoren za 
zakonitost dela zavoda. 
V osnutku zakona je predvideno, da generalnega direktorja 
zavoda imenuje skupščina zavoda s soglasjem Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenije. 
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Enajsti del 
POVRNITEV POVZROČENE ŠKODE IN NEUPRAVIČENO 
PRIDOBLJENIH SREDSTEV ZAVODA 

K 265. do 273. členu 
Določila navedenih členov, ki se nanašajo na povrnitev pov- 
zročene škode in neupravičeno pridobljenih sredstev zavoda, 
povzemajo dosedanjo ureditev tega področja v veljavnem 
republiškem zakonu. Izhajajo pa v bistvu iz splošnega pravila 
odškodninskega prava, po katerem se je vsak dolžan vzdržati 
ravnanja, s katerim bi utegnili drugim povzročiti škodo, tisti 
pa, ki drugemu škodo povzroči, mora to povrniti. 
Vsebinska sprememba napram sedanji ureditvi je le v 272. 
členu, ki ne govori več o posebnem roku za zastaranje terja- 
tev, saj se upoštevajo tudi za zastaranje terjatev iz PIZ splošna 
določila zakona o obligacijskih razmerjih. 

Dvanajsti del 
Kazenske določbe 

K 274. in 275. členu 
Navedena člena povzemata določbe veljavnega republiškega 
zakona glede prekrškov zavezanca za prispevek oziroma 
delodajalca, s tem, da so zneski kazni povečani. 
V 274. členu so določene kazni za pravne osebe (organizacije 
in zasebne podjetnike) ter za odgovorne osebe teh organiza- 
cij, v 275. členu pa so določene kazni za nosilce samostojnih 
dejavnosti. 

Trinajsti del 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

K 276. členu 
Ta določba zagotavlja sedanjim uživalcem pravic iz PIZ uživa- 
nje uveljavljenih pravic tudi po uveljavitvi novega zakona in 
denarnih nadomestil pa ne bi smela biti nižja kot bo znašala 
na dan pred uveljavitvijo novega zakona. 

K 277. členu 
Navedeni člen zagotavlja dokončanje postopka po tistih pred- 
pisih, po katerih se je postopek začel. 

K 278. členu 
Ta člen zagotavlja zavarovancem možnost, da še v roku enega 
leta po uveljavitvi novega zakona uveljavljajo pravico do 
pokojnine po sedaj veljavnih predpisih, pod pogojem da so do 
dneva uveljavitve novega zakona izpolnili pogoje za pridobi- 
tev pokojnine. To velja tudi za uveljavljanje pravice do pred- 
časne pokojnine. 

K 279. členu 
Po tem členu bodo lahko zavarovanci, ki so že uveljavili 
pravice iz PIZ, po uveljavitvi novega zakona ponovno uveljavili 
svoje pravice do določbah novega zakona, če bo to zanje 
ugodnejše. 
Ker se bodo denarna nadomestila iz invalidskega zavarovanja 
po novem zakonu izračunavala na drugačen način, kot se po 
sedaj veljavnih predpisih, bo potrebno le-ta ponovno odme- 
riti po določbah novega zakona tudi sedanjim uživalcem teh 
nadomestil. Ponovna odmera bo izvedena na zahtevo uži- 
valca nadomestila, saj določba ne predvideva prevedbe po 
uradni dolžnosti. 
Uživalcu denarnih nadomestil iz 65. člena tega zakona, ki so 
to pravico uveljavili po predpisih, veljavnih do pričetka upo- 
rabe tega zakona, se ta denarna nadomestila na novo odme- 
rijo po določbah tega zakona. 
Ce je po prvem odstavku tega člena odmerjeno nadomestilo 
manjše od zneska, ki je uživalcu pripadal na zadnji dan pred 
pričetkom uporabe tega zakona, se nadomestilo tudi potem 
izplačuje v nezmanjšanem znesku, dokler je za uživalca to 
ugodnejše. 

K 280. členu 
Člen je povzetek veljavne določbe, ki zagotavlja oseban, ki so 
kadarkoli imele lastnosti zavarovanca, pridobitev pravice iz 
PIZ po tem zakonu. 

K 281. členu 
Navedeni člen je povzetek spremenjenega 103. člena zvez- 
nega zakona in zagotavlja vojaškim invalidom I. — VI. skupine 
in drugim invalidom, ki so izenačeni z mirnodobnimi invalidi I. 
- VI. skupine pokojnino v višini 85 %, če imajo vsaj polovico 
delovnih let pokritih z dopolnjeno pokojninsko dobo. 

K 282. členu 
Predlagano besedilo zakona ne vsebuje posebnih določb za 
uveljavitev in odmero pokojnine borcev NOV, ker se predpo- 
stavlja, da so vsi ti zavarovanci že uveljavili pravice iz tega 
naslova ali pa da jih bodo uveljavili v prehodnem obdobju 
v skladu z 284. členom. Z 288. členom pa se borcem NOV, ki 
so že uveljavili pravice po sedanjih predpisih, te pravice 
zagotavljajo v enakem obsegu, kot so jim zagotovljene po 
veljavnih predpisih. Posebna sredstva, potrebna za zagotav- 
ljanje pravic, ki so jih borci NOV pridobili pod ugodnejšimi 
pogoji, bo zagotavljala Republika Slovenija iz proračunskih 
sredstev. 

K 283. in 284. členu 
Z navedenim členom se upokojencem, upokojenim po 
zakonu o starostnem zavarovanju kmetov zagotavlja v zavodu 
uživanje pokojnine najmanj v višini 50 % najnižje pokojnine za 
polno pokojninsko dobo, kmetom borcem NOV in njihovim 
zakoncem pa v višini najnižje pokojnine za polno pokojninsko 
dobo. 
V zavodu se zagotavlja tudi izplačevanje preživnin uživalcem 
preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov. 

K 285. členu 
Ta člen zagotavlja vštetje pokojninske dobe, dopolnjene do 
uveljavitve tega zakona, po do sedaj veljavnih predpisih, če 
sam novi zakon ne bi določal ugodnejših pogojev za štetje 
pokojninske dobe. 

K 286. členu 
Po tem členu je še naprej mogoče uveljavljati zavarovalno 
dobo, dopolnjeno pred 15 letom starosti, vendar največ do 14. 
leta, pod pogojem, da so bili plačani prispevki za PIZ, to pa le 
za čas do 31.12.1957. Ta možnost je bila uvedena s sedaj 
veljavnim republiškim zakonom. 

K 287. členu 
S tem členom je dana možnost, da zavarovanci uveljavijo že 
dokazano pokojninsko dobo, ki so jo prebili do 15.5.1945, pa 
se jim po določbah 163. in 164. člena temeljnega zakona 
o pokojninskem zavarovanju (TZPZ) iz leta 1964 ni štela 
v pokojninsko dobo za odmero pokojnine. 
Po 163. členu navedenega zakona se namreč osebam, »ki so 
med NOB z orožjem aktivno sodelovale v boju na strani 
okupatorja ali njegovih pomagačev ali so bili organizatorji, 
funkcionarji ali aktivni člani kvislinških organizacij, obdobja 
od 6.4.1941 do 15.5.1945 niso štela v pokojninsko dobo, ne 
glede na to, ali so bile za to od sodišča obsojene ali ne.« 
Po 164. členu TZPZ pa se osebam, ki so bile obsojene na 
strogi zapor zaradi kaznivega dejanja zoper ljudstvo in državo 
ali zaradi vojnega hudodelstva v času od leta 1941 do 1945 po 
tedaj veljavnih predpisih, v pokojninsko dobo ni všteto toliko 
časa, na kolikor so bije obsojene, če so bile obsojene na 
strogi zapor do 5 let. Če pa so bile obsojene na strogi zapor 
nad 5 let, se jim v pokojninsko dobo ni vštel ves čas do 
15.5.1945. 

Ti dve določbi se v Republiki Sloveniji od 23.1.1991 več ne 
uporabljata, saj je Skupščine Republike Slovenije tega dne 
sprejela ustavni zakon o spremembah in dopolnitvah ustav- 
nega zakona za izvedbo ustavnega amandmaja XCVI k Ustavi 
Republike Slovenije. V prvem členu Ustavnega zakona je 
določeno, da se v Republiki Sloveniji ne uporablja določba 
drugega odstavka 263. člena Kazenskega zakona SFRJ, ki je 
vseboval kot posledico kazni tudi črtanje pokojninske dobe. 
Pokojninsko dobo iz tega člena se lahko dokazuje le z listin- 
skimi dokazi, v kolikor v prejšnjih postopkih ni že bila doka- 
zana. 
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K 288., 289., 290. in 291. členu 
Z navedenimi členi je urejeno naknadno vštevanje posamez- 
nih obdobij, ko so zavarovanci pred uvedbo obveznega zava- 
rovanja za posamezno dejavnost opravljali kmetijsko, gospo- 
darske ali druge poklicne dejavnosti, oziroma ko so bili vrhun- 
ski športniki, oziroma so se ukvarjali s sečnjo, obdelavo in 
spravilom lesa. Ta čas se šteje v pokojninsko dobo, če je 
plačan prispevek, ki je določen s tem zakonom (227. člen 
zakona). 

K 292. in 293. členu 
Ker posebni zakoni, predvideni s tem zakonom in sicer zakon 
o matični evidenci in zakon o štetju zavarovalne dobe s pove- 
čanjem, ne bodo sprejeti hkrati s tem zakonom, je s tema 
dvema členoma določeno, da se do uveljavitve navedenih 
zakonov uporabljajo dosedanji predpisi. S tem bo omogo- 
čeno nemoteno nadaljnje delo na teh področjih. 

K 294. členu 
V tem členu je določeno prehodno obdobje šestih mesecev za 
preoblikovanje sedanje SPIZ v Zavod, ki bo deloval po novem 
zakonu. 
K 295. členu 
V tej določbi je urejeno konstituiranje in delo začasne skupš- 
čine zavoda, ki bo delovala do sprejema statuta in izvolitve 
skupščine zavoda skladno s tem zakonom. 

K 298. členu 
Tudi pri tej določbi gre za premostitev vmesnega obdobja od 
uveljavitve tega zakona do izdaje predpisanih podzakonskih 
aktov, ki jih bo dolžan izdati upravni organ, pristojen za delo. 

K 299. in 300. členu 
V teh dveh členih je določen datum prenehanja veljavnosti 
dosedanjih predpisov in datum pričetka uporabe tega zakona. 

Pregled podatkov o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
Slovenije s prikazom trenda dosedanjega gibanja, stanjem v letu 1990 in projekcijo gibanja do leta 1995, 
z upoštevanjem možnih sprememb pogojev upokojevanja kot osnovnih izhodišč za kvantifikacijo 
predlaganih rešitev s sprejetjem novega republiškega zakona 

Gradivo je pripravljeno z namenom možne izvedbe kvantifika- 
cije rešitev, predvidenih v osnutku predloga novega republi- 
škega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in 
o možnostih in posledicah uvedbe nacionalne pokojnine. 
Ob pripravi tega gradiva so predvidene sledeče možne spre- 
membe zakona: 
-omejena možnost predčasnega upokojevanja (le za stečaj- 
nike, delovne invalide 2. in 3. kategorije, presežne delavce in 
brezposelne, prijavljene na zavodu za zaposlovanje); 
- prenehanje možnosti predčasnega upokojevanja; 
- izenačitev pogojev za moške in ženske pri odmeri pokoj- 
nine v odvisnosti od pokojninske dobe; 
- postopno višanje zahtevane starosti pri uveljavljanju sta- 
rostnih in predčasnih pokojnin; 
- sprememba izračunavanja nadomestil osebnih dohodkov 
delovnih invalidov 2. in 3. kategorije; 
- sprememba izračuna pokojninske osnove in pokojnine na 
podlagi osebnega dohodka iz celotnega obdobja zavarovalne 
dobe od leta 1970 dalje, za vse zatečene upokojence in nove 
uživalce pokojnin. 
Gradivo prikazuje na začetku pregled pokritosti prebivalstva 
z aktivnimi zavarovanci in upokojenci za kvantifikacijo podat- 
kov in analiziranje možnosti uvedbe nacionalne pokojnine ter 
pregled gmotnega položaja uživalcev starostnih in invalidskih 
pokojnin po starosti in pregled družinskih pokojnin po vrstah 
uživalcev. 
Glede na predvidene spremembe v pogojih upokojevanja je 
v preglednicah prikazana stopnja rasti uživalcev pokojnin 
v zadnjih letih ter projekcija za obdobje od leta 1991-1995 
(pod sedanjimi pogoji, z omejenimi pogoji predčasnega upo- 
kojevanja in upoštevanjem postopnega višanja zahtevane sta- 
rosti pri upokojevanju in brez pravice do predčasnega upoko- 
jevanja). 
V preglednicah je prikazana dosedanja stopnja rasti in projek- 
cija uživalcev (do leta 1995) varstvenega dodatka, nadome- 
stila za telesno okvaro, dodatka za pomoč in nego, uživalcev 
nadomestila osebnega dohodka (delovni invalidi) in uživalcev 
kmečkih pokojnin po starostnem zavarovanju kmetov. 
Še posebej je prikazana dosedanja rast in predvideno gibanje 
uživalcev pokojnin pod ugodnejšimi pogoji (pokojnine borcev 
NOB, izjemne pokojnine, pokojnine delavcev ONZ) in prikaz 
obveznosti federacije in republike. 
V gradivu je podana ocena posledice zaradi izenačitve pogo- 
jev za moške in ženske pri odmeri pokojnine v odvisnosti od 
pokojninske dobe, ter prikaz posledice spremembe izračuna 
pokojninske osnove in pokojnine na podlagi OD iz celotnega 
obdobja zavarovalne dobe, ter prikazani rezultati spremembe 
izračunavanja nadomestil osebnih dohodkov delovnih invali- 
dov 2. in 3. kategorije. 
Na koncu je prikazana kvantifikacija prihrankov v odhodkih 

SPIZ upoštevajoč nekatere predvidene možne spremembe 
v pogojih upokojevanja, ter projekcija gibanja obremenitev 
aktivnih zavarovancev pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja z upokojenci do leta 1995. 
Opis posameznih tabel in preglednic: 
— Tabela 1 prikazuje stanje pokritosti prebivalstva v Republiki 
Sloveniji z aktivnimi zavarovanci in upokojenci po intervalih 
starosti, da bi na ta način dobili podatke o preostanku prebi- 
valstva zaradi analiziranja možnosti uvedbe nacionalne 
pokojnine za vzdrževano prebivalstvo. Upoštevati in analizi- 
rati je potrebno preostanek prebivalstva v starosti od 60 let 
naprej. 
Ker so v številkah zavarovancev - delavcev v združenem delu 
vključeni tudi zaposleni delavci, ki nimajo stalnega prebiva- 
lišča v Republiki Sloveniji (53994 v letu 1986, za leto 1990 ni 
podatka), je potrebno to upoštevati, saj se število preostalega 
prebivalstva na račun odbitka te populacije ustrezno poveča. 
Predvideva se, da so zaposleni delavci, ki nimajo stalnega 
bivališča v Republiki Sloveniji, pretežno mlajši. V preostanku 
prebivalstva so tudi brezposelni prijavljeni na zavodu za zapo- 
slovanje. 
Priloga k Tabeli 1 z zbirnimi podatki prikazuje pokritost 
prebivalstva Slovenije z aktivnimi zavarovanci in upokojenci. 
— Tabela 2-1 je preglednica uživalcev starostnih in invalid- 
skih pokojnin po letu rojstva, spolu in povprečni pokojnini. 
— Tabela 2—2 je preglednica družinskih pokojnin po skupi- 
nah uživalcev realiziranih posebej po aktivnih zavarovancih in 
posebej po upokojencih. 
— Tabela 3 prikazuje povprečno število uživalcev delavskih 
pokojnin v letu 1990 ter projekcijo gibanja do leta 1995 z upo- 
števanjem dosedanjih pogojev upokojevanja. Ker je bila stop- 
nja rasti starostnih še posebej pa predčasnih pokojnin v letu 
1989 in 1990 zelo velika je na tej osnovi, na osnovi podatkov 
o zaposlenih po starosti iz leta 1986 in tekočih podatkov 
o zaposlenih v letu 1990 ocenjeno, da se je v večji meri kot 
v običajnih razmerah izčrpal fond zaposlenih, ki so blizu 
izpolnjevanja pogojev za uveljavljanje starostne oziroma 
predčasne pokojnine. Zaradi tega dejstva je predvidena v letih 
od 1991 do 1995 bolj umirjena stopnja rasti uživalcev starost- 
nih in predčasnih pokojnin. 
— Tabela 4 je podobna Tabeli 3, s to razliko, da prikazuje 
projekcijo uživalcev delavskih pokojnin do leta 1995 z upošte- 
vanjem možnosti predčasnega upokojevanja stečajnikov, pre- 
sežnih delavcesv, brezposelnih - prijavljenih na borzi dela, 
delovnih invalidov in z upoštevanjem povečevanja zahtevane 
starosti. Iz tabele je razvidno, da se zaradi tega pri predčasnih 
pokojninah predvideva močnejša stopnja padanja števila uži- 
valcev do leta 1995. 
— Tabela 5 je podobna Tabeli 3 in 4, le da so v tej tabeli 
predvideni pogoji upokojevanja brez predčasnih pokojnin in 
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povečevanja zahtevane starosti. Ob tej predpostavki ni več 
novega prirasta predčasnih pokojnin. Do leta 1995 se število 
uživalcev predčasnih pokojnin močno zniža, saj se preostale 
predčasne pokojnine z izpolnitvijo pogoja starosti uživalca 
pretvarjajo v starostne pokojnine. 
— V Tabeli 6 je prikazano predvideno gibanje uživalcev drugih 
denarnih dajatev in sicer varstvenega dodatka, nadomestila 
za telesno okvaro in dodatka za pomoč in nego. 
Gibanje uživalcev teh dajatev kaže v prejšnjih letih enako- 
merno rast, kar se predvideva tudi do leta 1995. 
— Tabela 7 prikazuje prognozo uživalcev nadomestil oseb- 
nega dohodka do leta 1995. To so delovni invalidi druge in 
tretje kategorije. Število uživalcev posamezne vrste nadome- 
stila v posameznih letih do leta 1995 bazira na dosedanjih 
gibanjih in predvidenim možnostim predčasnega upokoje- 
vanja. 
— V tabeli 8 je prikaz stanja uživalcev kmečkih pokojnin 
starostnega zavarovanja kmetov in predvidena dinamika do 
leta 1995. Ker je zavarovanje po tem sistemu prenehalo je 
predviden do leta 1995. Ker je zavarovanje po tem sistemu 
prenehalo je predviden do leta 1995 močan padec uživalcev 
teh pokojnin. 
— V Tabeli 9 prikaz uživalcev borčevskih pokojnin s stanjem 
oktober 1990 po vrstah pokojnin in po letih vstopanja v NOB. 
— Tabela 10 prikazuje stanje uživalcev borčevskih pokojnin 
po vrstah za leto 1990 in predvideno dinamiko gibanja do leta 
1995. 
— Tabela 11 prikazuje upokojence ONZ, ki se jim pokojninska 
osnova lahko izračunava na osnovi osebnega dohodka iz 
zadnjega leta dela, ter uživalce izjemnih pokojnin ZIS ali RIS, 
s stanjem v letu 1988, 1989, 1990 in predvidenim gibanjem do 
leta 1995. 

- V preglednici T 12 je prikazana obveznost federacije do 
skupnosti za pokojnine odmerjene po posebnih oziroma 
ugodnejših pogojih za leto 1987, 1989 in 1990 ter primerjava 
teh obveznosti s skupnimi prihodki skupnosti, ter obveznosti 
republike, do iste kategorije upokojencev za leto 1990. 
- V prilogi T 13 je podana ocena posledice izenačevanja 
pogojev med moškimi in ženskami pri odmeri pokojnine 
v odvisnosti od pokojninske dobe. 
- Preglednica T 14 predstavlja izračun pokojninske osnove 
in pokojnine na podlagi osebnega dohodka iz celotnega 
obdobja zavarovalne dobe od leta 1970 dalje. 
- V Preglednici T 15 je prikazana kvantifikacija prihrankov 
s predpostavko da predčasnih pokojnin ne bi bilo. Izračun je 
narejen na osnovi izdatkov za predčasne pokojnine za leto 
1989 in za leto 1990 ter primerjava teh z izdatki za starostne 
pokojnine in celotnimi odhodki skupnosti. 
- V Preglednici T16 je prikazana kvantifikacija prihrankov do 
leta 1995 s predpostavko, da bo s sprejetjem novega zkona 
- prenehala možnost predčasnega upokojevanja in s predpo- 
stavko 
- omejenega predčasnega upokojevanja in višanjem zahte- 
vane starosti. 
- V Preglednici T 17 so prikazani rezultati spremenjenega 
izračunavanja nadomestil osebnega dohodka delovnih invali- 
dov 2. in 3. kategorije. 
- Preglednica T 18 predstavlja kvantifikacijo obremenitev 
aktivnih zavarovancev pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja z uživalci delavskih in kmečkih pokojnin v letih od 1991 
do 1995 glede na predvidena stanja zavarovancev in upoko- 
jencev v teh letih. 

Prikaz pokritosti prebivalstva R Slovenije z aktivnimi zavarovanci in upokojenci v letu 1990 

Starost Stalni prebivalci R Slovenije 
od - do   Od tega 'arovanci 

Skupaj Moški Ženske 
Upokojenci 

Združeno delo < * , o, ZaS^b^ Delavci pri zaseb. VSI VSI Starost.in inval. Pokoj, prebi- Skupaj Moški Ženske Skupaj Maski Zsiske Skupaj Nfceki 2ercte Kmetje SKUPAJ SKUAPJ Moški Ženske Druž. po SZK valstva 

0-11 
15-19 
20-21 
25-29 
'30-34 
35-39 

JKM* 
45-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
^0 in w 
Sku- paj: 

414.678 
144.677 
149.022 
156.276 
160.589 
166.721 
137.743 
120.758 
117.005 
115.440 
101.324 
79.995 
39.832 
49.052 

: 44.978 

212.832 
73.886 
74.329 
77.860 
81.478 
85.977 
70.682 
61.277 
58.471 
54.515 
43.539 
29.402 
14.400 
17.201 
13-300 

201.846 
70.791 
74.693 
78.416 
79.111 
80.744 
67.061 
59.481 
58.534 
60.925 
57.785 
50.593 
25.432 
31.851 
31.678 

26.329 
95.091 

115.890 
132.707 
131-967 
109.738 
81.983 
53.988 
19.927 
3.993 

12.682 
46.776 
57.713 
67.282 
68.095 
58.423 
41.565 
38.478 
15.176 
3-575 

13.647 
48.315 
58.177 
65.425 
63.872 
51.315 
40.418 
15.510 
4.751 

418 

193 
3.870 
5.031 
5.805 
6.579 
7.740 
3.870 
3.483 
2.129 

146 47 
2.930 940 
3.808 1.223 
4.394 1.411 
4.980 1.599 
5.859 1.881 
2.930 940 
2.637 846 
1.612 517 

1.447 802 
4.364 2.503 
5.228 3.070 
5.445 3-286 
4.627 2.797 
3-483 2.073 
3.339 2.073 
2.554 1.760 
1.253 1.017 

225 176 

645 
1.861 
2.158 
2.159 
1.830 
1.410 

340 
1.113 
6.523 

1.266 14.520 
794 12.113 
236 211 

49 

1.998.090 969.149 1.028.941 771.613 409.765 361.848 38.700 29.296 9.404 31.965 19.557 12.408 34.820 877.098 382.464 133.513137.498 

Stalni prebivalci Republike Slovenije - stanje 30.6.1990:viut>ublikacije Zavoda republike Slovenije za statistiko 
Zaposleni v družbenem sektorju s stanjem 31.8.1990; vir publikacije Zavoda republike Slovenije za statistiko in publikacije zavoda o zaposlenih 
Zaposleni zasebniki: ocena za mesec avzust 1990 in nnr^iin . . , , ln Pomočilo Univerzitetnega zavoda za zdravstveno in socialno varstvo za mesec Junij 1990 
Zaposleni delavci pri zasebnikih s stanjem 31.8.1990 vir: poročilo Univerzitetnega zavoda za zdravstveno in socialno varstvo 
Kmetje: ocenjen podatek ter podatki Republiške uprave za družbene prihodke iz leta 1988 
Upokojenci s stanjem oktober 1990 vir: statistično poročilo OS-5 in NPB 29V0 

79.238 27.215 738.528 

po starosti iz leta 1986 

Priloga k TABELI 1 

Pokritost prebivalstva Slovenije z aktivnimi zavarovanci in 
upokojenci 
Prebivalci Slovenije 30. 6. 1991 1 998 ngo 
od tega 
otroci do 7 let in učenci, dijaki in študentje 533.941 
Delavci v družb, sektorju, zasebniki, delavci pri 
zasebnikih, kmečki zavarovanci 877 ggs 
Upokojenci (starostne, invalidske in družinske 
pokojnine - tudi otroci oz. os. do 27 I. uživalci 

druž. pokojnine) 382 464 
Brezposelni 49 577 
Preostanek prebivalstva 155^010 
Opozorilo: Pri delavcih zaposlenih v družbenem sektorju so 
vključeni tudi delavci, katerih stalno prebivališče ni v R Slove- 
niji. Zavod za statistiko, po popisu zaposlenih v letu 1986 
razpolaga s tem podatkom. Po tem popisu je bilo ugotovljeno, 
da je bilo leta 1986 v R Sloveniji zaposlenih 53.994 delavcev, ki 
niso stalno prijavljeni v Sloveniji. Ce od aktivnih zavarovancev 
odbijemo to populacijo se ustrezno poveča preostanek prebi- 
valstva. 
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UŽIVALCI STAROSTNIH IN INVALIDSKIH POKOJNIN 
PO LETU ROJSTVA, SPOLU IN POVPREČNI POKOJNINI 

Leto rojstva STAROSTNE POKOJNINE INVALIDSKE POKOJNINE 
MOŠKI 

1886 - 1895 
1986 - 1900 
1901 - 1905 
1906 - 1910 
1911 - 1915 
1916 - 1920 
1921 - 1925 
1926 - 1930 
1931 - 1935 
1936 - 1910 
1941 - 1945 
1946 - 1950 
1951 - 1955 
1956 - 1960 
1961 - 1965 
1966 - 1970 
1971 - 1972 

SKUPAJ 

število Povprečna uživalcev pokojnina 

164 
778 

3-394 
9.830 

16.447 
16.757 
40.037 
55.001 
44.307 
17.007 

784 
26 

Število Povprečna število Povprečna uživalcev pokojnina uživalcev pokojnina 

5.425 
6.092 
6.139 
6.192 
6.344 
6.319 
5.863 
5.849 
5.869 
5.764 
7.038 
6.729 

66 
375 

1.826 
5.661 
9.549 
9.267 

19.042 
27.172 
16.934 
2.023 

289 

6.446 
6.793 
6.677 
6.670 
6.872 
7.091 
6.926 
6.774 
6.731 
8.959 
9.685 
8.360 

98 
403 

1.568 
4.169 
6.898 
7.490 

20.995 
27.829 
27.373 
14.984 

495 
18 

4.738 
5.440 
5.512 
5.542 
5.621 
5.264 
4.900 
4.947 
5.335 
5.333 
5.492 
6.003 

število Povprečna število Povprečna število Povprečna uživalcev pokojnina uživalcev pokojnina uživalcev pokojnina 

20 
122 
529 

1.573 
4.285 
5.332 

12.226 
18.333 
18.114 
11.254 

4.625 
2.389 
1.391 

698 
266 
64 

4 

5.954 5.187 

4.400 
4.894 
4.565 
4.704 
5.067 
5.202 
5.272 
4.909 
4.785 
4.641 
4.152 
3-567 
3.344 
3-199 
3.036 
3-091 
4.727 

4.788 

14 
64 

289 
1.031 
2.948 
3.344 
7.478 

11.955 
11.588 
6.359 
2.362 
1.293 

753 
408 
169 

39 
3 

50.097 

4.837 
5.273 
4.825 
4.928 
5.316 
5.544 
5.547 
5.200 
5.135 
4.707 
4.031 
3-370 
3.228 
3.056 
2.900 
2.963 
5.265 

6 
58 

240 
542 

1.337 
1.988 
4.748 
6.378 
6.526 
4.895 
2.263 
1.096 

638 
290 

97 
25 

1 

3.382 
4.476 
4.253 
4.277 
4.518 
4.626 
4.839 
4.360 
4.011 
4.357 
4.235 
3-799 
3.481 
3-399 
3.274 
3-291 

. 3.115 

31.128 4.321 

DRUŽINSKE POKOJNINE PO SKUPINAH UŽIVALCEV 

SKUPINE ŠTEVILO POKOJNIN UVELJAVLJENIH PO 
DRUŽINSKIH SKUPAJ AKTIVNIH UŽIVALCIH POKOJNIN ŠTEVILO POVPREČNA 

POKOJNIN ZAVAROVANCIH STAROSTNE INVALIDSKE UŽIVALCEV POKOJNINA 

SKUPAJ 

VDOVA 
VDOVA Z ENIM OTROKOM 
VDOVA Z DVEMA OTROKOMA 

68.902 24.062 24.267 20.573 79.214 4.030 

54.582 13.596 22.784 18.202 54.582 4.187 
3.005 1.700 499 806 6.010 3-572 

848 685 33 130 2.544 3.034 
VDOVA S TREMI ALI , n)lc 
VEČ OTROCI 432 352 18 62 2.185 2.945 

6.715 4.817 816 1.079 6.712 3.474 
2.644 2.384 58 202 5.288 3-392 

378 339 12 27 1.134 3.418 
ŠTIRI ALI VEČ OTROK 71 63 1 ^ 3°5 3-175 

ČLANI ŠIRŠE DRUŽINE 226 124 45 57 3-319 

EN OTROK 
DVA OTROKA 
TRIJE OTROCI 

ČLANI OŽJE IN 
ŠIRŠE DRUŽINE 10 3-256 

Projekcija gibanja povprečnega števila upokojencev od leta 1991 do 1995 
(dosedanji pogoji) 

Starostne pokojnine 
M Z S Stop. rasti 

Predčasne pokojnine 2 S Stop. 
rasti 

Invalidske pokojnine t S Stop. 
rasti 

Družinske pokojnine 
število Stop. rasti 

SKUPAJ 
število Stopnja rasti 

1990 8X869 99659 181528 8,0 * 7018 85X3 15561 27,1* 50792 31529 82321 3,8» 767X0 1.7* 356150 
1991 87600 106635 19X235 7.0% 7509 9ixi 16650 7,# 52637 32812 85'W9 

1992 92155 H2180 20X335 5,2 * 7899 9616 17515 5,2* 514637 3W9 88696 

1993 96763 117789 21X552 5,0 % 829li 10097 18391 5'°* 56566 35,11 91977 

195* 101601 123678 225279 5'° * 8709 10602 19311 5-° * 5866(5 36722 95382 

1995 106681 129862 2365X3 5'°* 91XX 11132 20276 5;0 % 60731 38189 98911 

Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 1986-1990 Je bila 5,9 % 2J,0 * 

3.8% 

3.7% 
3,7% " 
3,7% 

78044 
79371 
80720 
82093 
83488 

4,0 % 

1,7* 
1,7% 
1.7% 
1,7* 
1,7% 

374378- 
389917 
405640 
422065 
43921^ 

1,9 % 

6,# 
5,3* * 
4,2% 
4,0 % 
4,0 % 
4,1% • 

5,3% 
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Projekcija gibanja povprečnega števila upokojencev od leta 1991 do 1995 
(novi pogoji upokojevanja od leta 1992 naprej z upoštevanjem predčasnega upokojevanja stečajnikov, presežnih delavcev, 

brezposelnih - prijavljenih na borzi dela in delovnih invalidov in z upoštevanjem postopnega večanja zahtevane starosti pri upokojevanju) 

Starostne pokojnine 
1 S Stop. 

rasti 
Predčasne pokojnine 

2 S Stop. 
rasti 

Invalidske pokojnine 
2 S Stop. 

rasti 
Družinske pokojnine 
Število Stop.rasti 

SKUPAJ 
število Stopnja rasti 

1991 89965 
1992 92182 
1993 91331 
199H 96368 
1995 98269 

109513 199478 
112212 204394 
114829 
117308 
119623 

209160 
213676 
217292 

9,9% 11989 14595 26584 
2,5* 10178 12390 22568 
2,3% 8390 10212 18602 
2,2% 6628 8668 14696 
2,0% 4824 5872 10696 

70,8% 52637 32812 85449 3,8% 78044 1,7% 389555 9,3% 
•15,1% 54637 34059 88696 3,8% 79371 1,7% 395029 1,4% 
■ 17,6% 56566 35411 91977 3,7% 80720 1,7% Uo°lt59 1,4% 
• 21,0% 58660 36722 95382 3,7% 82093 1,7% 405847 1,3% 
-27,2% 60731 38180 98911 3,7% 83488 1,7% "10987 !»3% 

Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 1986-1990 je bila 5.9% 27,o 4,o% 1.9#, 5,3% 

Projekcija gibanja števila upokojencev od leta 1991 do 1995 
(novi pogoji upokojevanja brez predčasnih pokojnin) 

Starostne pokojnine Predčasne pokojnine Invalidske pokojnine Družinske pokojnine SKUPAJ 
Z S Stop. M Z S Stop. M 2 S Stop. število Stop. število Stopnja 

rasti rasti rasti rasti rasti 

1991 89965 
1992 92182 
1993 94331 
1994 96368 
1995 98269 

109513 199478 
112212 204394 
114829 209160 
117308 213676 
119623 217892 

9,9% 11989 14595 
2,5% 9457 11511 
2,3% 6945 8457 
2,2% 4459 5427 
2,0% 1933 2353 

26584 
20968 
15402 
9886 
4286 

70,8 
- 21,1 
- 26,5 
- 35,8 
- 56,6 

Povprečna letna stopnja rasti v obdobju 1986-1990 Je bila 

52637 
54637 
56566 
58660 
60731 

32812 85449 
34059 88696 
35411 91977 
36722 .95382 
38180 98911 

3,8% 
3,8% 
3,7% 
3,7% 
3,7% 

78044 
79371 
80720 
82093 
83488 

1,7% 389555 
1,7% 393429 
1,7% 397259 
1,7% 401037 
1,7% 404577 

'9,4% 
1,0% 
1,0% 
1,0% 
0,9% 

.5,9% 27,o 4,o% 1,9% 5,3% 

TABELA 6 
Projekcija uživalcev drugih denarnih dajatev od leta 1991 do 1995 

Varstveni dodatek Nadomestilo za telesno okvaro Dodatek za pomoč in postrežbo 
starost, inval. družin. 

1990 15384 

skupaj stop. 
rasti s pokojnino samost. skupaj 

dajatev stop. rasti 
s pokojnino samost. skupaj dajatev 

17874 22080 55338 2,8% 32875 9418 42233 «.5% 18691 692 19389 

stop. rasti 

0,3% 
1991 16153 
1992 16960 
1993 17808 
1994 18699 
1995 19634 

18553 
19258 
19970 
20709 
21475 

22455 
22837 
23225 
23620 
24021 

57161 
59055 
61003 
63028 
65130 

3,3% 
3,3% 
3,3% 
3,3% 
3,3% 

34127 
35493 
36912 
38389 
39925 

9795 
10186 
10594 
11018 
11458 

43922 
45679 
47506 
49407 
51383 

4,0% 
-4,0% 
4,0% 
4,0% 
1,0% 

Povprečna letna stopnja rasti 
v obdobju 1986-1990 Je bila— 5,7 % 1,2 % 

19139 
20216 
21025 
21865 
22711 

726 
755 
785 
817 
849 

20165 
20971 
21810 . 
22682 
23590 

4,0% 
4,0% 
4,0% 
4,0% 
4,0% 

4,7 % 

Projekcija uživalcev nadomestil 00 (delovni invalidi) 
od leta 1991 do 1995 

za čas čakanja na prekvalif. 
oz. dokvalifikacijo 

štev. stop. rasti 

za cas čakanja na drugo us- 
trezno delo ali zaposlitev 

štev. stop. rasti 

zaradi zaposlitve s skraj- 
šanim delovnim časom 

stop. rasti 

zaradi manjšega OD na drugem 
ustreznem delu 

291 16,0% 776 - 5,7% 12.530 - 3,4% 13.575 - 4,0% 

337 
390 
152 
197 
516 

16,0 % 
16,0% 
16,0% 
10,0% 
10,0 % 

776 
776 
791 
807 
823 

0,0% 
0,0% 
2,0% 
2,0 % 
2,0 % 

13.131 
13.762 
14.422 
14.970 
15.419 

4,8% 
1,8% 
1,8 % 
3,8 % 
3,0 % 

13.575 
tf.575 
13.575 
13.575 
13.575 

0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 
0,0% 

Povprečna letna stopnja 
rasti v obdobju 1986-1990 
Je bila 17,6 % 21,8 % 1,8 % - 1.0% 
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Projekcija stanja kmečkih upokojencev po SZK 
TABELA 8 

Leto 1990 starostne družinske skupaj pokojnine 
pokojnine pokojnine 

stanje 
1990 25.340 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

Stop. rasti 
2.474 27.814 -7,1% 

-8% 
-10% 
-13% 
-14% 
-15% 

23.188 2.400 25.588 
20.701 2.328 23.029 
17.777 2.258 20.035 
15.040 2.190 17.230 
12.521 2.124 14.645 

Povečana letna stopnja rasti v obdobju 1986-1990 je bila 
- 5,0%. 
Podatki bazirajo na letnih povprečjih uživalcev, trendu pada- 
nja števila upokojencev po SZK v zadnjih petih letih ter prog- 
nozi prebivalstva (zavoda za statistiko) od leta 1986 do 2006. 

Upokojenci BORCI-stanje december 1990 
(delavske pokojnine in pokojnine po SZK) 

Starostne 
Število Povpreo.pokoj. 

Invalidske 
Število Povpreč.pokoju 

spomeničarji 602 13-536 
od 1911 2767 9.184 
od 1942 4852 8.137 
pred 9.9-43 11856 7.755 
po 9.9.43 1301 7.693 
od 1944 10773 7.027 
od 1945 3989 6-802 

37 
428 

1346 
3975 

456 
4183 
1282 

12.089 
7.298 
6.848 
6.829 
6.051 
5.729 
5.744 

Dtružinske 
Število Povpr.pok. 

Skupaj delav. BORCI PO SZK 
pokojnine štev> stev. povprec. 

pokoj. 

269 
1608 
2496 
5493 

708 
6342 
1784 

8.520 
5.940 
5.157 
5.127 
4.811 
4.502 
4.215 

908 
4803 
8694 

21324 
2465 

21298 
7055 

SKUPAJ 36140 7-677 11707 6.262 18700 4,914 66547 2031 4.150 68578 

Projekcija stanja upokojencev BORCEV od leta 1991 do 1995 3tanje 31-12. 

1990 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

S t a c o s t n.e. I. n v.a.l i J s k e Družinske Skupaj 
število stopnje rasti Število stopnje rasti Število stopnje rasti Število stopnje rasti 

Borci po SZK 
Stev. „< SKUPAJ Stop.rasti 

35.936 *-3,2 11 .661 »- 1,2 18.700 «-3,5 66.297 » - 2,6» 2. A1.-* „ " I ? " - 

31.712 
33.052 
30.595 
27.508 
23.991 

- 3.« * 
- 1,8 * 
- 7,1 * 
-10,1 * 
-12,8 * 

11.265 
10.726 
9.928 
8.927 
7.786 

Povprečna letna stopnja rasti 
v obdobju 1936-1990 je bila - 1,5 % 

- 3,4% 
- 4,8% 
- 7,4% 
-10,1% 
-12,8% 

18.000 
17.000 ' 
16.000 
15-000 
14.000 

3,7 % 
5,5 % 

5,9 % 

6,3* 
6,7 % 

63-977 
60.778 
56.523 
51-435 
45-777 

- 3,5% 
- 5,0% 
- 7,0% 
- 9,0% 
-11,0% 

1.849 
1.664 
1.447 
1.244 
1.057 

- 8% 
-10% 
-13% 
-14% 
-15% 

65.826 
62.4U2 
57.970 
52.679 
46.83- 

4 % 1,6 % - 1,1 % 5,6 % 

* ocena stopnje rasti 

Stanje in projekcija upokojencev - 0NZ in IZJEMNIH POKOJNIN (ZIS, RIS - so pretežno borci) 

stev. 

0 N Z' 
stop. 
rasti 

IZJEME ZIS 
znesek 
pokoj. stev. stop. 

rasti 
znesek 
pokoj. 

IZJEME 
stop. 
rasti 

IZJEME ZIS -RIS 
znesek 
pokoj. 

stop. 
rasti 

1988 3998 
1989 4051 1,3% 
1990/11 4170 2,9% 

582 
545 - 6,4% 

7.929 508 - 6,8% 3.451 

454 
432 
407 

4,8% 
5,8% 3.041 

46 
41 
73 

10,9% 
78,0% 

znesek 
pokoj. 

5.808 

1991 • 
1992 
1993 
1994 
1995 

4253 2,0% 
4338 2,0% 
4403 1,5% 
4469 1,5%X 

4536 1,5% 

472 
434 
394 
354 
315 

-7,0% 
-8,0% 
- 9,0% 
-10,0% 
-11,0% 

379 
349 
318 
286 
255 

- 7 0% 
8,0% 
9,0% 

10,0% 
11,0% 

73 
68 
63 
57 
51 

0 % 
7 % 
8 % 
9 % 

10 % 

Na voljo ni podatkov o stopnji rasti do leta 1988 
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Obveznosti federacije do skupnosti za pokojnine odmerjene po posebnih 
oziroma ugodnejših pogojih v primerjavi s skupnimi prihodki skupnosti T12 

za leto 1987, 1989 in 1990 in obveznosti republike Slovenije ze leto 1990 

OBVEZNOSTI FEDERACIJE 

Skupni prihodki v din Znesek letne obveznosti Delež obveznosti fede- 
federacije do skupnosti racije v prihodkih 

din v % 

858.696.351.000,00 34.312.505.664,00 4,00 

36.782.264.503-000,00 1.434.324.939.497,00 3,90 

22.466.589.400,00 K din » 686.000.000,00 K din * 3,05 

OBVEZNOSTI REPUBLIKE 

Leto Skupni prihodki v 
din 

Znesek letne obveznosti 
republike 

Delež obveznosti repub- 
like v prihodkih v %'■ 

1990 22.466.589.400,00 K din 280.000.000,00 K din 1,25 

TABELA 13 
OCENA POSLEDIC IZENAČEVANJA POGOJEV (moški in 
ženske) 
PRI ODMERI POKOJNINE V ODVISNOSTI OD POKOJNINSKE 
DOBE 
Izhodiščni podatki: 

- Povprečna pokojninska doba žensk uživalk starostnih 
pokojnin v letu 1990 znaša 29 let in 4 mesece. 
- Pri sedanjih pogojih imajo ženske pri zgoraj navedeni 
pokojninski dobi odmerjeno pokojnino v višini 73% od pokoj- 
ninske osnove (moški pri tej pokojninski dobi 63%). 
- Zadnji razpoložljivi podatki Zavoda za statistiko Slovenije 

kažejo, da ženska rodi v povprečju 1,66 živorojenega otroka. 
- Pri odmeri pokojnine ženskam (novi pogoji) se predvideva 
5% pribitek za živorojenega otroka, vendar znesek ne sme 
presegati 85% pokojninske osnove. 

Ocenjujemo, da bi ženske zaradi izenačevanja pogojev pri 
odmeri pokojnine v odvisnosti od pokojninske dobe izgubila 
v povprečju 10% (glede na dosedanjo odmero), pridobila pa 
8,3% na živorojene otroke. Na ta način bi ženske s pokojnin- 
sko dobo 29 let in 4 mesece pri odmeri pokojnine izgubile 
v povprečju 1,7% zneska. 
Če bi aktivne zavarovanke - bodoče upokojenke želele imeti 
enak nivo pokojnin kot sedanje upokojenke, bi morale delati 
v povprečju eno leto dlje, to je 30 let in 3 mesece. 

TABELA 14 

Prikaz izračuna pokojninske osnove in pokojnine na podlagi osebnega dohodka 
iz celotnega obdobja zavarovalne dobe od leta 1970 dalje 

Odmera pokojnine: 
- po zakonu 

- po varianti (ves OD) 

Številka 
zadeve 

834.913 
834.912 
829.362 
835.512 
834.273 
834.507 
835.513 
835.542 
833.853 
829.863 

Pokojninska osnova 

1-637,91 
1.238,00 
2.089,08 
1.900,72 
1.251,56 
1.564,96 
1-983,63 
2.441,25 
1.876.47 
2.273,51 

Najugodnejša 
varianta -zadnje 
leto desetletnega 
povprečja 

Pokojnina 
(7,6%) 

Pokojninska 
osnova 

Pokojnina 

1983 
1978 
1975 
1989 
1989 
1989 
1989 
1988 
1989 
1987 

7.287,29 
4.924,85 
6.451,56 
7.388,07 
5.227,71 
6.170,63 
8.825,46 
8.625,29 
8.348,69 
9.996,18 

1.201,70 
925,50 

1.633,79 
1.394,24 

881,03 
1.066,70 
1.407,10 
1.786,04 
1.344,24 
1.740,42 

5.327,36 
3.681,68 
5-045,51 
5.419.36 
3.680,06 
4.205,99 
6.260,41 
6.310.37 
5-980,70 
7.652,29 

Razlika izra- 
žena v odstot- 

kih 

73,10 
74,76 
78,21 
73,35 
70,40 
68,16 
70,94 
73,16 
71,64 
76,55 

Izračun Je narejen na naključno izbranih konkretnih primerih upokojencev. 
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T 15 
KVANTIFIKACIJA PRIHRANKOV ČE NE BI BILO PREDČASNIH 
POKOJNIN LETA 1989 IN 1990 

1989 1990 

Denarna masa starostnih 
pokojnin 18.998.596.051.000 12.018.287.200 
Denarna masa predčasnih 
pokojnin 1.105.148.332.280 
Delež predč. pok. v 
starostnih pokojninah 5,8% 
Delež predč. pok. v 
vseh odhodkih 3,1% 
Delež predč. pok. v 
vseh prihodkov 3,0% 
Delež predč. pok. v 
prispevku iz BOD 3,7% 
Znižanje prispevne stopnje 
iz BOD brez predčasnih 
pokojnin  za 0,7% 

853.298.400 

7,1% 

3,7 

3,8% 

4,6% 

za 0,88% 

T 16 

KVANTIFIKACIJA PRIHRANKOV V ODHODKIH SPIZ OD LETA 
1991 DO 1995 S PREDPOSTAVKO, DA BI S SPREJETJEM 
NOVEGA REPUBLIŠKEGA ZAKONA PRENEHALA MOŽNOST 
PREDČASNEGA UPOKOJEVANJA IN Z UPOŠTEVANJEM 
POSTOPNEGA VEČANJA ZAHTEVANE STAROSTI PRI UPO- 
KOJEVANJU 

1991 1992 1993 1994 1995 
Delež predčasnih 
pokojnin v denarni 
masi starostnih 
pokojnin 
Delež predčasnih 
pokojnin v denarni 
masi vseh odhodkov 
skupnosti 

10,6% 8,4% 6,2% 4,0% 1,7% 

5,6% 4,4% 3,2% 2,0% 0,9% 

T 17 

KVANTIFIKACIJA PRIHRANKOV OB UPOŠTEVANJU PRED- 
ČASNEGA UPOKOJEVANJA LE ZA STEČAJNIKE, PRESEŽNE 
DELAVCE, DELOVNE INVALIDE IN BREZPOSELNE, PRIJAV- 
LJENE NA BORZI DELA IN POSTOPNEGA VEČANJA ZAHTE- 
VANE STAROSTI PRI UPOKOJEVANJU 

1991 1992 1993 1994 1995 

Delež predčasnih 
pokojnin v denarni masi 
starostnih pokojnin 10,6% 8,9% 7,4% 5,8% 4,2/o 
Delež predčasnih pokojnin 
v denarni masi vseh _ _   
odhodkov skupnosti 5,7% 4,7% 3,9% 3,0% 2,2 /o 

Za čas 
prekvalifikacije 
oz. 
dokvalifikacija 

663,81 
1.111,67 
1.769,04 
1.372,25 

532,20 
1.096,29 
1.727,71 
1.313,40 

-19,8 
-1,4 
-2,3 
-4,3 

Prikaz izračuna na testnih primerih kaže, da je predlagan 
način za posamezne zavarovance ugodnejši, za posamezne 
pa ne. 

T 18 

PROJEKCIJA OBREMENITEV AKTIVNIH ZAVAROVALNCEV POKOJ- 
NINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA Z UŽIVALCI DELAV- 
SKIH IN KMEČKIH POKOJNIN V LETIH OD 1991 DO 1995, GLEDE NA 
PREDVIDENA STANJA ZAVAROVANCEV IN UPOKOJENCEV V TEH 
LETIH 

Sedanji pogoji upokojevanja 
Leto Aktivno zavarovanci 

Število Stop. rasti 
Upokojenci Število za- 

Število Stop. rasti varovancev 
na 1 upo- 

kojenca 
1990 901.500 -3,69% 383.964 5,9% 2,34 

1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

853.200 
809.400 
798.500 
806.900 
819.400 

-5,35% 
-5,13% 
-1,35% 

1,00% 
1,50% 

399.966 
412.946 
425.675 
439.295 
453.863 

4,2% 
3,2% 
3,1% 
3,2% 
3,3%. 

2,13 
1,96 
1,88 
1,84 
1,81 

Pogoji omejenega predčasnega upokojevanja in podaljševanja zahte- 
vane starosti 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

853.200 
809.400 
798.500 
806.900 
819.400 

-5,35% 
-5,13% 
-1,35% 

1,00% 
1,50% 

415.143 
418.058 
420.494 
423.077 
425.632 

8,1% 
0,7% 
0,6% 
0,6% 
0,6% 

2,06 
1,94 
1.90 
1.91 
1,93 

Pogoji upokojevanja brez predčasnih pokojnin z podaljševanjem zah- 
tevane starosti 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 

853.200 
809.400 
798.500 
806.900 
819.100 

-5,35% 
-5,13% 
-1,35% 

1,00% 
1,50% 

415.143 
416.458 
417.294 
418.267 
419.222 

8,1% 
0,3% 
0,2% 
0,2% 
0,2% 

2,06 
1.94 
1,91 
1,93 
1.95 

Podatki predstavljajo povprečna stanja števila aktivnih zava- 
rovancev in pokojencev do leta 1995. Podatki o aktivnih 
zavarovancih so vzeti iz ocene Zavoda Republike Slovenije za 
družbeno planiranje. Aktivne zavarovance predstavljajo zapo- 
sleni v združenem delu, zasebniki, delavci zaposleni pri 
zasebnikih in zavarovanci kmetje. 

PRIKAZ ODMERE NADOMESTIL OD PO SEDAJ VELJAVNIH 
PREDPISIH IN NA NAČIN KI GA PREDVIDEVA OSNUTEK 
NOVEGA ZAKONA 

Vrsta 
nadomestila 

Osnova po Osnovana Razlika v 
sedanjih predlagan način odstotkih 

predpisih   
Zaradi manjšega 
OD na drugem 
ustreznem delu 

1.425,20 
1.085,10 
1.332,00 
1.866,60 

1.818,56 
1.172,99 
1.143,54 
1.390,23 

+27,6 
+8,1 

-14,1 
-25,5 

Za čas čakanja 
na zaposlitev 

(naj. pok. os.) 
(naj. pok. os.) 

683,55 
793,33 
876,46 
853,11 

973,37 
818,90 
871,77 
871,77 

+42,4 
+3,2 
-0,5 
+2,2 
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Osnutek OBRTNEGA ZAKONA — ESA 168 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 77. seji 
dne 9. 5. 1991 določil besedilo: 
- OSNUTKA OBRTNEGA ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, 266. in 267. člena poslovnika Skupščine Repu- 
blike Slovenije v zvezi z drugim odstavkom 1. člena začas- 
nega poslovnika Skupščine Republike Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 
69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 

Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupčine Republike 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 
- Viktor BREZAR, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za drobno gospodarstvo, 
- Irena DOBRAVC-TATALOVIČ, pomočnica republiškega 
sekretarja za drobno gospodarstvo. 

Osnutek obrtnega zakona bodo obravnavali Družbenopoli- 
tični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela ter Zakono- 
dajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi Odbor za 
podjetništvo in obrt kot matično delovno telo. 

POVZETEK 

S predlaganim obrtnim zakonom v celoti urejamo obrt, 
s tem, ko določamo obrtne in obrtem podobne dejavno- 
sti. Dejavnosti kot so avtoprevozništvo, brodarstvo, 
gostinstvo in turizem, trgovina na drobno, po vsebini ne 
sodijo obrti, zato jih osnutek obrtnega zakona ne predvi- 

deva več. Ta področja bodo urejana v posebnih zakonih. 
Za obrt so značilni osebno vodenje obrti, strokovno zna- 
nje obrtnika ter polna odgovornost za prevzete obvezno- 
sti. Ponovno bo tudi treba vzpostaviti ustrezen šolski 
sistem s ponovno uveljavitvijo institutov mojstrstva in 
vajeništva. Le na ta način, torej s celovito zakonsko 
ureditvijo obrti, bomo lahko zagotovili razvoj tega dela 
gospodarstva. 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon ureja obrtno dejavnost ter določa pogoje in oblike 
za opravljanje obrtne dejavnosti. 
Določbe tega zakona veljajo tudi za obrtem podobne 
dejavnosti. 

2. člen 
Obrtna dejavnost je gospodarska dejavnost, ki se opravlja 
samostojno, poklicno in redno. 

3. člen 
Dejavnosti domače in umetne obrti po tem zakonu se štejejo 
za obrtem podobne dejavnosti. 
Za dejavnosti domače in umetne obrti veljajo posebni pogoji. 

4. člen 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije določi obrtne in 
obrtem podobne dejavnosti ter jih dopolnjuje glede na zah- 
teve gospodarskega ali tehnišnega razvoja. 

5. člen 
Obrtnik po tem zakonu je zasebnik, ki osebno in strokovno 
vodi obrtno dejavnost, je udeležen v proizvodnem ali drugem 
procesu značilnem za obrtno dejavnost, pretežno z lastnim 
delom ter je zanjo polno odgovoren. 
Obrtnik ima status fizične osebe. 

6. člen 
Obrtnik posluje s sredstvi, ki so njegova lastnina oziroma jih 
ima v najemu ali v zakupu. 
S sredstvi iz prejšnjega odstavka so mišljena sredstva, materi- 
alne pravice in stvari. 

7. člen 
Obrtnik lahko opravlja eno ali več dejavnosti, če izpolnjuje 
zanje predpisane pogoje sam ali eden od delavcev, ki so pri 
njem redno zaposleni. 

8. člen 
Obrtno dejavnost lahko opravlja, kdo ima predpisano stro- 
kovno izobrazbo oziroma potrebna znanja in možnosti, za 
opravljanje določene obrtne dejavnosti ter potrebna delovna 
sredstva, če je to predpisano kot pogoj za opravljanje posa- 
mezne dejavnosti in če izpolnjuje druge z zakonom določene 
pogoje. 

9. člen 
Obrtno dejavnost mora voditi obrtnik, ki mu je bilo izdano 
obrtno dovoljenje. 
Obrtnik iz prejšnjega odstavka tega člena odgovarja za zako- 
nitost dela v obrtni dejavnosti in zakonitost dela pri njem 
zaposlenih delavcev. 

10. člen 
Obrtna dejavnost se opravlja tudi kot postranska dejavnost (v 
nadaljevanju: popoldanska obrt) pod pogoji, določenimi v za- 
konu. 
Popoldanska obrt se lahko opravlja največ tri leta. 
Kdor opravlja popoldansko dejavnost, ne sme zaposlovati 
delavcev. 

11. člen 
Tujec lahko opravlja obrtno dejavnost, če ima dovoljenje za 
stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in izpolnjuje pogoje po 
tem zakonu in po drugih zakonih. 

11. POGOJI ZA OPRAVLJANJE OBRTNE DEJAVNOSTI 

12. člen 
Pogoji za opravljanje obrtne dejavnosti so: 
- strokovna izobrazba IV. stopnje oziroma pridobljena stro- 
kovna usposobljenost 
- splošni pogoji za pridobitev statusa zasebnika. 

13. člen 
Strokovna izobrazba oziroma strokovna usposobljenost po 
12. členu tega zakona se izkaže: 
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- s spričevalom o končanem šolanju ali drugo listino, ki 
nadomešča zaključno spričevalo, 
- z izkazom o strokovni usposobljenosti za delo v določeni 
obrti ali obrti podobni dejavnosti, ki ga izda pooblaščena 
zbornica ali druga pooblaščena organizacija. 
Izumitelj ima na podlagi podeljenih patentov pravico do obrt- 
nega izkoriščanja svojih izumov tudi brez izpolnjevanja v prvi 
alineji navedenega pogoja izobrazbe. Enako pravico ima tudi 
avtor v njegovo korist registriranih vzorcev in modelov. Te 
pravice nima izumitelj, če gre za zaupne izume predmetov ali 
tistega načina proizvodnje, za katerega obrtno izkoriščanje je 
potrebna posebna odobritev pristojnega organa (dovoljenje) 
ima pa pravico, da takšno dovoljenje zahteva. 

14. člen 
Republiški sekretar za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo v soglasju z republiškim sekretarjem za drobno 
gospodarstvo predpiše vrsto strokovne izobrazbe za posa- 
mezne dejavnosti ter pogoje in način za priznanje strokovne 
usposobljenosti. 

15. člen 
Pogoji za opravljanje popoldanske obrti so: 
- splošni pogoji iz 9. člena zakona o registraciji dejavnosti 
razen prve alinee, 
- soglasje delodajalca, v katerem se opredeli tudi čas traja- 
nja soglasja, če je to soglasje omejeno na določeno časovno 
obdobje, 
- IV. stopnja strokovne izobrazbe oziroma pridobljena uspo- 
sobljenost 

III. NAČIN OPRAVLJANJA OBRTNE DEJVANOSTI 

16. člen 
Obrtnik posluje v svojem imenu in za svoj račun ter odgovarja 
za prevzete obveznosti z vsem svojim premoženjem. 
Obrtnik lahko za opravljanje dejavnosti zaposluje največ 25 
delavcev. Učenci na praksi, pripravniki in ožji družinski člani 
(zakonec, Oseba, ki je po zakonu o zakonski zvezi in družin- 
skih razmerjih z njo izenačena, otroci, posvojenci, posvojitelji 
in starši) se ne štejejo v število zaposlenih. 
Izjemoma lahko obrtnik zaposli tudi več delavcev, kot je 
določeno v prvem odstavku tega člena, če to dovoli občinski 
upravni organ za gospodarstvo. 

17. člen 
Obrtnik lahko dejavnost opravlja tudi sezonsko, vendar 

mora v zahtevi za izdajo dovoljenja opredeliti čas trajanja 
sezonskega dela oziroma opravljanja sezonske dejavnosti. 
Občinski upravni organ v dovoljenju določi čas trajanja 
sezonskega dela oziroma opravljanja sezonske dejavnosti. 

IV. DOMAČA IN UMETNA OBRT 

18. člen 
Predmet domače obrti so izdelki, ki glede na uporabo 

strojev in tehnologijo dela nimajo narave serijske proizvodnje 
in se izdelujejo na tradicionalen način, značilen za določeno 
območje oziroma, ki ohranja značilnost ročnega dela. 

Predmeti umetne obrti so izdelki, katerih oblikovanje zah- 
teva umetniško ustvarjanje in posebne ročne oziroma obliko- 
valske spretnosti, in izdelki, izdelani po izvirnih umetninah ali 
po zgodovinskih modelih. 

19. člen 

Mnenje o tem, ali so določeni izdelki predmeti domače 
obrti, daje ustrezna organizacija etnografov, za predmete 
umetne obrti pa ustrezna organizacija likovnih umetnikov, 
zgodovinarjev ali etnografov. 

20. člen 
Domačo in umetno obrt lahko opravlja, kdor prijavi dejav- 

nost pristojnemu upravnemu organu. 

21. člen 

Izdelke domače in umetne obrti lahko obrtnik prodaja v sta- 
novanju, na trgih, sejmih in podobnih krajih, določenih za 
prodajo. 

V. KAZENSKE DOLOČBE 

22. člen 
Z denarno kaznijo od 10.000 do 50.000 din se kaznuje za 

prekršek, kdor: 
- sezonsko ali občasno opravlja obrtno dejavnost brez 

obrtnega dovoljenja oziroma v nasprotju z zakonom, 
- opravlja popoldansko dejavnost v nasprotju s tem za- 

konom, 
- trajno ali sezonsko opravlja dejavnost domače in umetne 

obrti kot popoldansko obrt, ne da bi to prijavil občinskemu 
upravnemu organu ali kdor opravlja te dejavnosti v nasprotju 
s tem zakonom (20. člen). 

VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
* 

23. člen 
Predpisi, določeni v 4. in 14. členu morajo biti izdani 

v 3 mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

24. člen 
Obrtniki, ki ob uveljavitvi tega zakona že opravljajo dejavnost 
in ne izpolnjujejo pogojev po tem zakonu, lahko opravljajo 
obrtno in obrti podobno dejavnost še naprej na podlagi že 
izdelanega obrtnega dovoljenja. 

Obrtniki, ki ob uveljavitvi zakona opravljajo dejavnost kot 
postranski poklic, lahko opravljajo dejavnost na podlagi izda- 
nega dovoljenja še 3 leta po uveljavitvi tega zakona. 

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka občinski upravni 
organ izbriše obrtnika iz prejšnjega odstavka iz registra po 
uradni dolžnosti. 

25. člen 
Obrtnik, ki z dnem uveljavitve tega zakona poslujejo 

v skupni obratovalnici, lahko opravljajo dejavnost na podlagi 
izdanega obrtnega dovoljenja. 

26. člen 
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Obrtni 

zakon (Uradni list SRS, št. 35/88 in št. 24/89), razen: 
- poglavje III. ZADRUGE - (58. do 79. člen) Obrtnega 

zakona (Uradni ist SRS, št. 35/88 in 24/89) 
- členov od - (113 do 130) Obrtnega zakona (Uradni list 

SRS, št. 35/88 in 24/89) 

27. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 

Predlog za izdajo obrtnega zakona s tezami je obravnavala in 
sprejela Skupščina Republike Slovenije na svojih zborih 12. in 
13. 12. 1990. Predlagatelj je s tem predlogom uvedel novo 
zasnova urejanja obrtne dejavnosti v Republiki Sloveniji, pri- 
merljivo z ureditvijo obrtne dejavnosti v sobodnih tržno razvi- 
tih državah, kar je posebej nakazal tudi v prilogi, ki je vsebo- 
vala primerjalno ureditev obrti v Italiji, Avstriji in Nemčiji. 
Predlagatelj poudarja, da gre hkrati v zakonodajni postopek 
z osnutkom obrtnega zakona tudi predlog za izdajo zakona 
o registraciji dejavnosti zasebnikov z osnutkom zakona, ki je 
v razmerju do obrtnega zakona splošni zakon (lex generalis). 
Vsebina splošnega zakona je določanje statusa zasebnika ter 
splošnih pogojev za opravljanje dejavnosti zasebnikov ter 
splošni postopek registracije zasebnikov. 
Nova zasnova urejanja obrti v osnutku obrtnega zakona teme- 
lji na spoznanju, da je treba obrt posebej pospeševati in 
razvijati v Republiki Sloveniji. Ker je to področje potrebno 
posebne pozornosti, ga je tudi treba določiti in razmejiti od 
drugih po vsebini različnih področij od obrti. Prav to pomeni 
tudi element prestrukturiranja slovenskega gospodarstva ter 
ustvarjanja novih, produktivnih delovnih mest. 
Predlagatelj meni, da je treba sprejeti obrtni zakon, ki bo kot 
zakon obrtne dejavnosti celovito urejal obrt in vse posebnosti, 
značilne za obrtni način dela (izobrazba, zaposlovanje, popol- 
danska obrt ipd.). 
Predlagatelj je pripravil zakonski osnutek v skladu s sklepi 
zborov Skupščine Republike Slovenije, pripombami, predlogi 
in stališči iz skupščinske razprave. Glavni cilj je celovita 
ureditev obrtni. Tako v I. poglavju temeljnih določb predlaga- 
telj ureja obrtno dejavnost, s tem da določa pogoje in oblike 
za opravljanje obrtnih dejavnosti ter obrtem podobnih dejav- 
nosti (1. člen). V 2. členu poudarja, da je obrtna dejavnost 
gospodarska dejavnost, ki se opravlja samostojno, poklicno 
in redno. V 5. členu je definicija obrtnika, v 4. členu je 
opredeljeno pooblastilo Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije, da določi obrtne in obrtem podobne dejavnosti 
s podzakonskim aktom ter jih po potrebi dopolnjuje glede na 
gospodarski in tehnični razvoj. V 7. členu je določeno, da 
obrtnik lahko opravlja več obrtnih dejavnosti, če sam ali pri 
njem zaposleni delavec izpolnjuje pogoje za njihovo opravlja- 
nje. V 9. členu sta poudarjena osebno delo obrtnika v obrtni 
dejavnosti in njihova obveznost ter odgovornost za zakonitost 
dela in zakonitost dela pri njem zaposlenih delavcev. V 10. 
členu je opredeljena tudi možnost za opravljanje obrtne 
dejavnosti kot popoldanske obrti. Kdor si pridobi status 
popoldanskega obrtnika, pa ne sme zaposlovati delavcev. 
V II. poglavju osnutka so določeni natančnejši pogoji za 
opravljanje obrtnih dejavnosti. Tako je v 12. členu določeno, 
da mora imeti obrtnik strokovno izobrazbo IV. stopnje ozi- 
roma pridobljeno strokovno usposobljenost ter izpolnjevati 
vse splošne pogoje za pridobitev statusa zasebnika, ki pa so 
določeni v zakonu o registraciji zasebnikov. Tretji odstavek 
13. člena pa pomeni izjemo od pravila zahtevane strokovne 
izobrazbe, ki velja za izumitelje. Izumitelji imajo že na podlagi 
podeljenih patentov pravico do obrtnega izkoriščanja svojih 
izumov tudi brez izpolnjevanja pogojev formalne izobrazbe. 
Ta pravica (izjeme) pa ne velja za izumitelja, ko gre za zaupne 
izume predmetov ali načina proizvodnje za katerega se zah- 
teva posebno dovoljenje upravnega organa ali koncesija. 
V 14: členu je določeno, da bo predpise o vrsti in načinu za 
prizanje strokovne usposobljenosti izdal republiški sekretar 
za drobno gospodarstvo v soglasju z republiškim sekretarjem 
za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. V 15. členu so 
določeni pogoji za opravljanje popoldanske obrti, ki poleg 
pogojev iz 12. člena tega zakona predpisujejo še dodatni 
pogoj soglasja delodajalca ter opredelitev časovnega trajanja 
soglasja, če je to omejeno na določeno časovno obdobje, ki je 
po svoji vsebini konkurenčna klavzula. V drugem odstavku pa 
je določena izjema za upokojence. 
III. poglavje določa oblike in način opravljanja obrtnih dejav- 
nosti. V 16. členu je opredeljeno, da obrtnik za opravljanje 
dejavnosti zaposluje največ 25 delavcev, učenci na praksi, 
pripravniki ter ožji družinski člani se ne štejejo v število 
zaposlenih delavcev. V tretjem odstavku tega člena je oprede- 
ljena tudi možnost za večje število zaposlenih delavcev, ki je 
izjema od zakonskega pravila ter je mogoča na podlagi dis- 

krecijske pravice občinskega upravnega organa za gospodar- 
stvo občine, kjer je sedež obrtnika. 17. člen opredeljuje tudi 
možnost za sezonsko opravljanje obrtne dejavnosti, s tem da 
se mora čas trajanja sezonskega dela določiti v obrtnem 
dovoljenju. 
IV. poglavje le na splošno opredeljuje, kaj je domača in 
umetna obrt, s tem da bosta tako domača kot tudi umetna 
obrt spadali med obrtem podobne dejavnosti, ki bodo taksa- 
tivno naštete v pravilniku. Še vedno se ohranja oziroma zah- 
teva mnenje o tem, ali se določeni izdelki štejejo za predmete 
domače oziroma umetne obrti, ki ga daje pristojni organ, in 
sicer za predmete domače obrti po mnenju ustrezne organi- 
zacije etnografov, za predmete umetne obrti pa ustrezna 
organizacija likovnih umetnikov, zgodovinarjev ali etnogra- 
fov. Pri oblikovanju mnenja soodloča zbornica. 

V prehodnih in končnih določbah so navedene določbe obrt- 
nega zakona, ki ne bodo prenehale veljati, ter način uskladi- 
tve poslovanja z novo zakonodajo. 
Predlagatelj je pri pripravi osnutka upošteval številne pri- 
pombe, stališča in predloge iz skupščine razprave: 
- obrtnega podjetja kot posebnega instituta predlagatelj ni 
vgradil v osnutek zakona, saj sodi, da je skupščinska pri- 
pomba, ki pravi, da je tovrstna oblika v danih razmerah nepo- 
trebna, utemeljena, ker po sistemski zakonodaji vsebuje 
dovolj možnosti za vključevanje posameznikov v poslovne 
tokove, 
- predlagatelj je upošteval pripombo poslancev nekaterih 
občin v Republiki Sloveniji, ki se pokriva tudi z mnenjem 
Zakonodajnopravne komisije, naj se pri priglasitvi v zvezi 
z institutom popoldanske obrti obligatorno zahteva izdaja 
odločbe in s tem omogoči redno pravno sredstvo (pritožba), 
- da se v obrtnem zakonu urejajo le stvari, značilne za obrtni 
način dela, vse zadeve splošnega pomena za obrtnike pa se 
uredijo v zakonu o registraciji dejavnosti fizičnih oseb, 
- predlagatelj je upošteval pripombe glede nadaljnje ohrani- 
tve zakonske možnosti, ki omogoča obrtniku, ki ne izpolnjuje 
pogojev strokovne izobrazbe, zahtevane za opravljanje dolo- 
čene vrste obrtne dejavnosti, pridobitev statusa obrtnika 
z zaposlitvijo delavca, ki to izobrazbo ima, 
- predlagatelj je upošteval pripombo iz skupščinske raz- 
prave, naj bo Izvršni svt Skupščine Republike Slovenije poo- 
blaščen za doldčanje obrtnih in obrtem podobnih dejavnosti 
in ne Republiški sekretariat za drobno gospodarstvo, 
- predlagatelj je upošteval predlog obrtne zbornice kot tudi 
predloge obrtnih združenj, naj se še posebej poudari, da ima 
obrtnik status fizične osebe, da se črta pri splošnem opisu 
obrtne dejavnosti manjši obseg poslovanja, da se pustijo 
široke možnosti za zaposlovanje pri obrtnikih ter tako upe- 
Ijejo kot elementi razlikovanja obrti od podjetništva zgolj 
elementi, kot so: status fizične osebe ter določanje obrtnih in 
obrtem podobnih dejavnosti - element števila zaposlenih pa 
naj se ne uporabi kot element razlikovanja med obrtnikom in 
podjetjem ter tako prepusti obrtniku, da sam presodi: ali bo 
dejavnost opravljal kot fizična oseba ali pa kot pravna oseba 
po določilih zakona o podjetjih. 
Predlagatelj pri pripravi osnutka ni upošteval naslednjih pri- 
pomb, stališč in predlogov: 
- ukinitev popoldanske obrti 
- predlagatelj sodi, da je prepovedovanje opravljanja popol- 
danske dejavnosti z zakonom nesmotrno, še toliko bolj, ker 
bodo v obrtnem zakonu zajeti elementi, ki bodo onemogočali 
nelojalno konkurenco. Prav tako je v tem obdobju primerno 
ohraniti ta institut, saj predstavlja tudi vrsto inkubatorja za 
nastajanje novih enot drobnega gospodarstva, vendar je ta 
institut z zakonom omejen na časovno razdobje treh let: 
- prav tako predlagatelj ni upošteval stališča nekaterih občin- 
skih skupščin, ki predlagajo ohranitev določbe »vse je dovo- 
ljeno, kar ni prepovedano«: razlog za to, da predlagatelj ne 
sprejema tega predloga, je povsem nova, drugačna zasnova 
urejanja obrti. 
Določeno področje se lahko pospešuje le na ta način, da se 
določi in razmeji od drugih področij, podobno kot je to 
urejeno v obrtnih zakonodajah razvitih tržnih sistemov. 
Sprejetje nove obrtne zakonodaje ne bo povzročilo dodatnih 
finančnih obveznosti za Republiko Slovenijo. 

poročevalec 63 



PRAVILNIK o obrtnih in obrtnem podobnih dejavnostih DELOVNO GRADIVO 

1. člen 
S tem pravilnikom se določajo obrtne dejavnosti in obrtem 
podobne dejavnosti. 

2. člen 
Med obrtem podobne dejavnosti spadajo poleg ostalih dejav- 
nosti tudi dejavnosti domače in umetne obrti. 

3. člen 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je pooblaščen, da 
na podlagi potreb oziroma zahtev tehnološkega in gospodar- 
skega procesa spreminja s tem pravilnikom določene dejav- 
nosti. 

4. člen 
Obrtne dejavnosti so: (glej prilogo - spisek obrtnih dejav- 
nosti). 

5. člen 
Obrtem podobne dejavnosti so: (glej prilogo - spisek obrtem 
podobnih dejavnosti). 

6. člen 
Ta pravilnik sprejema Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije. 

7. člen 
Pravilnik začne veljati hkrati z uveljavitvijo obrtnega zakona. 

SPISEK OBRTNIH IN OBRTEM PODOBNIH DEJAVNOSTI, 
RAZVRŠČENIH NA PODLAGI VSEBINE ZNAČILNIH DEL IN 
NALOG 
A - OBRTNE DEJAVNOSTI 
OBRTI ZA PREDELAVO NEKOVIN 
1. Lončarske obrti 
2. Optične obrti 
3. Steklarske obrti 
4. Obrti za predelavo drugih nekovin 

OBRTI ZA IZDELAVO GRADBENEGA MATERIALA 
5. Apnarske obrti 
6. Cementninarske obrti 
7. Obrti za pridobivanje gramoza 
8. Opekarske obrti 
KEMIJSKE OBRTI 
9. Obrti za izdelavo kemičnih izdelkov 
10. Obrti za izdelavo kozmetičnih sredstev 
11. Obrti za izdelavo termoplastičnih izdelkov 
12. Svečarske obrti 

ELEKTRIKARSKE OBRTI 
13. Akumulatorske obrti 
14. Avtoelektrikarske obrti 
15. Elektroinštalaterske obrti 
16. Elektromehaniške obrti 
17. Obrti za elektroniko 
18. RTV mehanične obrti 
19. TK mehaniške obrti 
20. TT mehaniške obrti 

KOVINARSKE OBRTI 
21. Brusaške obrti 
22. Filigranske obrti 
23. Graverske obrti 
24. Kleparske obrti 
25. Ključavničarske obrti 
26. Kovaške obrti 
27. Kovinsko galanterijske obrti 

28. Kovinopasarske obrti 
29. Kotlarske obrti 
30. Livarske obrti 
31. Orodjarske obrti 
32. Obrti za površinsko obdelavo kovin 
33. Puškarske obrti 
34. Rafinerske obrti 
35. Strugarske obrti 
36. Zlatarske obrti 
37. Žično pletilske obrti 

MEHANIŠKE OBRTI 
38. Avtomehaniške obrti 
39. Finomehaniške obrti 
40. Kmetijsko mehaniške obrti 
41. Obrti za hladilno mehaništvo 
42. Splošno mehaniške obrti 
43. Strojno mehaniške obrti 
44. Tehničarske obrti 
45. Urarske obrti 
LESARSKE OBRTI 
46. Kolarske obrti 
47. Lesnostrugarske obrti 
48. Mizarske obrti 
49. Obrti za izdelavo lesenih izdelkov 
50. Pletarske obrti 
51. Rezbarske obrti 
52. Roletarske obrti 
53. Sodarske obrti 
54. Suhorobarske obrti 
55. Žagarske obrti 

TEKSTILNE OBRTI 
56. Pranje, čiščenje in barvanje tekstila 
57. Klobučarske obrti 
58. Krojaške obrti 
59. Pletilske obrti 
60. Nogavičarske obrti 
61. Šiviljske obrti 
62. Tekstilno galaterijske obrti 
63. Tkalske obrti 
64. Veziljske obrti 
65. Vrvarske obrti 

USNJARSKE IN USNJARSKO PREDELOVALNE OBRTI 
66. Čevljarske obrti 
67. Jermenarske in sedlarske obrti 
68. Krznarske obrti 
69. Obrti za barvanje usnja 
70. Obrti za izdelovanje copat 
71. Rokavičarske obrti 
72. Strojarske obrti 
73. Usnjarsko galanterijske obrti 
GUMARSKE OBRTI 
74. Vulkanizerske obrti 

ŽIVILSKO PREDELOVALNE OBRTI 
75. Črevarske obrti 
76. Mesarske obrti 
77. Mlinarske obrti 
78. Obrti za izdelovo brezalkoholnih pijač 
79. Obrti za predelavo sadja 
80. Obrti za predelavo zelenjave 
81. Obrti za predelavo zelišč 
82. Pekarske obrti 
84. Slaščičarske obrti 

TISKARSKE IN KNJIGOVEŠKE OBRTI 
85. Knjigoveške obrti 
86. Papirno galanterijske obrti 
87. Tiskarske obrti 
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GRADBENE OBRTI 
88. Izolatorske obrti 
89. Kamnoseške obrti 
90. Krovske obrti 
91. Ogrevalno monterske obrti 
92. Obrti za polaganje podov 
93. Pečarske obrti 
94. Soboslikarske in pleskarske obrti 
95. Stavbno kleparske obrti 
96. Strojno gradbeniške obrti 
97. Tesarske obrti 
98. Vodovodno monterske obrti 
99. Zasteklevalske obrti 

100. Zidarske obrti 

OBRTI ZA IZDELOVANJE IN POPRAVLJANJE DRUGIH IZ- 
DELKOV 
101. Aranžerske obrti 
102. Dežnikarske obrti 
103. Fotografske obrti 
104. Glasbilarske obrti 
105. Igračarske obrti 
106. Obrti za popravljanje drugih izdelkov 
107. Pečatarske obrti 
108. Preparatorske obrti 
109. Slamnikarske obrti 
110. Ščetarske borti 
111. Tapetniške obrti 

OSEBNO STORITVENE OBRTI 
112. Frizerske obrti 
113. Kozmetičarske obrti 

OBRTI ZA DRUGE STORITVE 
114. Dimnikarske obrti 
115. Ličarske obrti 
116. Nosaške obrti 
117. Obrti za čiščenje in mazanje osebnih vozil 
118. Obrti za čiščenje oken 
119. Obrti za pranje in likanje perila 
120. Razne storitvene obrti 

B - OBRTEM PODOBNE DEJAVNOSTI 
1. Obrti s področja kmetijstva 
2. Vrtnarske obrti 
3. Akopresura, masaža in druge neomenjene storitve v zvezi 
z nego telesa 
4. Intelektualne storitve gospodarskega značaja 
5. Mikrofilmanje 
6. Projektiranje in programiranje AOP 
7. Dejavnosti domače in umetne obrti: 
- lončarstvo 
- unikatno keramično oblikovanje 
- pletarstvo 
- tkalstvo 
- krparstvo 
- domače pletenje 
- izdelava suhe robe 
- domača kulinarika 
- svečarstvo 
- unikatno oblikovanje iz usnja 
- sedlarstvo in jermenarstvo 
- coklarstvo 
- umetno kovaško 
-tesarstvo in mizarstvo - rokodelstvo 
- sodarstvo 
- čipkarstvo 
- ročna izdelava gorjuških pip 
- slamnikarstvo 
- poslikovanje tkanin 
- unikatno šiviljstvo in krojaštvo 
- izdelava noš 
- vezeninarstvo 
- izdelovanje umetnega cvetja na tradicionalni način 
- kotlarstvo 
- žganje apna -domače 
- unikatno kamnoseštvo 
- domače vrvarstvo 
- izdelovanje bičev 
- izdelovanje turističnih mask in drugih turističnih izdelkov 
- unikatno zlatarstvo in izdelki iz žlahtnih kovin ter dragih in 
poldragih kamnov 
- unikatno sodobno oblikovanje 
- ostali izdelki oziroma dejavnosti, ki jih pooblaščena stro- 
kovna ustanova proglasi za izdelke domače in umetne obrti. 

Predlog za izdajo zakona o REGISTRACIJI DEJAVNOSTI ZASEBNIKOV 

z osnutkom zakona - ESA 375 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 77. seji 
dne 9. 5. 1991 določil besedilo: 
- PREDLOGA ZA IZDAJO ZAKONA O REGISTRACIJI 
DEJAVNOSTI ZASEBNIKOV Z OSNUTKOM ZAKONA, 
ki vam ga pošiljamo v obravnavo na podlagi prve alinee 
215. člena, drugega odstavka 265. člena, 266. in 267. člena 
poslovnika Skupščine Republike Slovenije v zvezi z dru- 
gim odstavkom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine 
Republike Slovenije. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na podlagi 

69. člena poslovnika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije in na podlagi 220. in 221. člena poslovnika 
Skupščine Republike Slovenije v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 
- Viktor BREZAR, član Izvršnega sveta in republiški 
sekretar za drobno gospodarstvo, 
- Irena DOBRAVC-TATALOVIČ, pomočnica republiškega 
sekretarja za drobno gospodarstvo. 

Predlog za izdajo zakona o registraciji zasebnikov z osnut- 
kom zakona bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor 
občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna komi- 
sija. Obravnaval ga bo tudi Odbor za podjetništvo in obrt kot 
matično delovno telo. 

POVZETEK 
S tem zakonom se določajo splošni pogoji za pridobitev 
statusa zasebnika. Prav tako sta s tem zakonom dolo- 
čena tudi način pridobitve dovoljenja za opravljanje regi- 

strirane dejavnosti ter registracija zasebnikov. Vse 
posebne pogoje bodo določali zakoni s posameznih 
področij, ki bodo v razmerju do tega zakona (lex speci- 
alis) posebni zakon. 
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PREDLOG ZA IZDAJO ZAKONA o registraciji dejavnosti zasebnikov 
T 

I. USTAVNA PODLAGA 
Ustavna podlaga za izdajo zakona je XXIV. amandma k Ustavi 
Republike Slovenije, po katerem je delovnim ljudem zajam- 
čena pravica, da samostojno opravljajo dejavnosti. 
Pogoje, pod katerimi delovni ljudje uresničujejo svoje pravice 
iz dela in izpolnjujejo obveznosti v zvezi z opravljanjem dejav- 
nosti, določa zakon. 

II. OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA IZDAJO ZAKONA 
Ob postopnem uveljavljanju nove zasnova sistemske zakono- 
daje je bilo v Skupščini Republike Slovenije, že pred dvema 
letoma obravnano vprašanje, kako zakonsko urediti oziroma 
omogočiti posameznikom, da uveljavijo svojo ustavno pra- 
vico do dela. Liberalno demokratska stranka je pripravila in 
predložila v zakonodajni postopek zakon o samostojnem 
osebnem delu že leta 1989, tokrat kot nasprotje zakona 
o združenem delu, ki je bil v osnutku sprejet. Kasneje so 
predlagatelji ob upoštevanju sprejetega zakona o podjetjih in 
drugih področnih zakonov spremenili zasnovo in naziv 
zakona, tako da je splošni zakon (lex generalis) za samo- 
stojno osebno delo, ki bi ga imenovali zakon o zasebnem 
delu. Tako popravljen zakon je v fazi, ko se je postopno 
spreminjala zakonodaja v tržno naravnan sistem in ko še nista 
povsem razmejeni zasebna in javna sfera, razmejil gospodar- 
ske in negospodarske oziroma profitne in neprofitne dejavno- 
sti, ki jih lahko opravlja tudi posameznik ob izpolnjevanju 
splošnih pogojev registracije in pridobitve statusa zasebnika 
z vsemi pravicami in obveznostmi. Posebni pogoji, ki morajo 
biti izpolnjeni za opravljanje posamezne dejavnosti pa morajo 
biti predpisani v področnih zakonih. 
V skladu s tako konceptualno ureditvijo zasebnega dela so 
resorni organi že pripravili spremembe zakonov s posamez- 
nih področij dejavnosti in določili posebne pogoje, ki jih mora 
izpolnjevati fizična oseba, ki bo opravljala dejavnost kot 
zasebnik. Tako so v zakonodajnem postopku in o programu 
dela Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije za leto 
1991 že vsi zakoni kot posebni zakoni (les specialis) za zdrav- 
stvo, socialno skrbstvo in otroško varstvo, kulturo, šolstvo in 
drugi zakoni za gospodarsko področje pripravljeni oziroma 
v delovni verziji. 
Glede na sprejet koncept in dejstvo, da zakon o zasebnem 
delu, ki je bil sicer s številnimi amandmaji dopoljevan do 
predloga zakona kot splošni zakon (les generalis), zaradi 

neusklajenih stališč do popoldanskega dela v skupščinski 
razpravi ni bil sprejet, je Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije predlagal Skupščini Republike Slovenije, naj 
sprejme namesto zakona o zasebnem delu vsaj zakon o regi- 
straciji dejavnosti zasebnikov, ker je ocenjeno, da bi lahko 
v tem prehodnem obdobju zakonsko uredili enoten registra- 
cijski postopek za zasebnike vse fizične osebe, ki same oprav- 
ljajo določeno dejavnost in njihov status. 
Namen splošnega zakona je zagotovitev pravne varnosti sub- 
jektov v pravnem prometu in konsistentni pravni red, kar je 
tudi glavni razlog za sprejem zakona o registraciji dejavnosti 
zasebnikov kot (les generalis) splošni zakon. 

III. NAČELA, CILJI IN GLAVNE REŠITVE 
Samostojno opravljanje dejavnosti z osebnimn delom ozi- 
roma z osebnim delom in sredstvi, ki so lastnina občanov je 
splošna ustavna pravica občanov in je zajamčena s XXIV. 
amandmajem k Ustavi Republike Slovenije. Ta splošna pra- 
vica se lahko izjemoma omeji samo z zakonom, kadar je to 
nujno zaradi zavarovanja življenja in zdravja ljudi ter zaradi 
varnosti in obrambne sposobnosti države. Takšne izjemne 
omejitve samostojnega opravljanja dejavnosti z osebnim 
delom bodo ločene v posebnih zakonih, ki bodo določali tudi 
posebne pogoje za opravljanje dejavnosti, ki se bodo lahko 
opravljale samo s posebnim dovoljenjem - koncesijo, ki jo bo 
dodeljeval pristojni resorni organ. Zaradi pravne varnosti sub- 
jektov v pravnem prometu je nujno, da bodo vsi nosilci dovo- 
ljenj za opravljanje samostojne dejavnosti z osebnim delom 
kakor tudi imetniki koncesij registrirani in na ta način pred- 
stavljeni javnosti. Podobno, kot so pravne osebe registrirane 
v sodnem registru in njihova registracija objavljena v Urad- 
nem listu Republike Slovenije, je treba tudi za fizične osebe 
voditi enotni register po dejavnostih in podatke o registraciji 
objaviti v Uradnem listu Republike Slovenije. 

IV. FINANČNE iN DRUGE POSLEDICE 
Zaradi sprejema zakona se materialne obveznosti republike in 
občin ne bodo povečale. Zakon predvideva sicer sprejem 
podzakonskega predpisa v zvezi z registracijo. Sama izvedba 
registracije bo v organih za občo upravo povzročila sicer nove 
naloge katerih obseg pa ne bo tako znaten, da bi zahteval 
nove zaposlitve, temveč bo to lahko doseženo z ustrezno 
organizacijo dela. 

OSNUTEK ZAKONA o registraciji dejavnosti zasebnikov 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
Ta zakon določa splošne pogoje za opravljanje dejavnosti 
s samostojnim osebnim delom in registracijo oseb, ki oprav- 
ljajo dejavnost s samostojnim osebnim delom (v nadaljevanju: 
zasebniki), če posebni zakon ne določa drugače. 

2. člen 
Zasebnik lahko opravlja vsako dejavnost, razen tiste, ki je 
s posebnim zakonom prepovedana. 
Zasebnik lahko opravlja eno ali več dejavnosti, če izpolnjuje 
predpisane pogoje za vsako od njih. 

3. člen 
Zasebnik po tem zakonu je posameznik, ki osebno in stro- 
kovno vodi ter opravlja dejavnost, je zanjo polno odgovoren 
ter odgovarja z vsemi svojimi sredstvi. 

4. člen 
Zasebnik posluje s firmo, ki vsebuje ime, navedbo dejavnosti 
oziroma poklic in sedež zasebnika. Firmi sta lahko dodana 
simbolično ime in znak. 

Ob navedbi poklica je lahko dodano ožje področje dejavnosti. 
Poslovni oziroma delovni prostor, gradbišče, motorno vozilo, 
plovno sredstvo ali letalo morajo biti označeni v skladu 
s prvim odstavkom tega člena. 

5. člen 
Sedež je naslov poslovnega prostora v občini, kjer je zasebnik 
vpisan v register. Drugi poslovni prostori v isti ali drugi občini 
so podružnice. 
Če narava dela ne zahteva poslovnih prostorov, je sedež 
naslov, kjer ima zasebnik svoje stalno prebivališče. 

6. člen 
Zasebnik lahko opravlja dejavnost v obsegu, ki poleg njego- 
vega osebnega dela in osebnega dela njegovih družinskih 
članov ne zahteva redne zaposlitve drugih delavcev. Z družin- 
skimi člani po tem zakonu so mišljeni zakonec, oseba, ki je po 
zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih z njo izena- 
čen, otroci, posvojenci, posvojitelji in starši. 

7. člen 
Tehnični, varstveni, sanitarni, prostorski in drugi pogoji, ki 
veljajo za podjetja enake dejavnosti, zavode in druge pravne 
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osebe, se uporabljajo tudi za zasebnike, če posebni zakon ne 
določa drugače. 

8. člen 
Zasebniki se lahko združujejo v zbornice in druga splošna 
združenja neposredno ali preko organizacij, v katere se lahko 
združujejo, če zakon ne določa drugače. 

II. SPLOŠNI POGOJI ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI 
ZASEBNIKOV 

9. člen 
Zasebnik lahko opravlja dejavnost, če: 
- ni v rednem delovnem razmerju 
- ima stalno ali začasno prebivališče v Republiki Sloveniji 
- je polnoleten 
- ima poslovno sposobnost in splošno zdravstveno zmožnost 
- ima strokovno izobrazbo oziroma strokovno usposoblje- 
nost, če je določena s posebnim zakonom 
- mu ni s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje 
ustrezne dejavnosti oziroma poklica 
- razpolaga s poslovnim prostorom in opremo, predpisano za 
opravljanje dejavnosti 
- je poravnal davčne in druge obveznosti do države 
ima dovoljenje pristojnega upravnega organa oziroma konce- 
sijo, če se ta zahteva. 
Poslovni prostor ni potreben, kadar narava dela tega ne 
zahteva. 
Dokaze o izpolnjevanju pogojev iz 6., 7. in 8. alinee priskrbi 
pristojni občinski upravni organ po uradni dolžnosti. 

10. člen 
Dejavnosti oziroma dela, pri katerih bi bile ogrožene varnost 
življenja in zdravja ljudi ter varnost in obrambna sposobnost 
države in so kot taka določena z zakonom, lahko opravlja 
zasebnik, če pridobi dovoljenje pristojnega upravnega or- 
gana. 
Pristojni upravni organ lahko izda dovoljenje za opravljanje 
take dejavnosti zasebniku pod enakimi pogoji, kot veljajo za 
pravne osebe. 
Zasebnik lahko opravlja dejavnost kot javno službo, če izpol- 
njuje pogoje po tem zakonu ali posebnem zakonu, kadar jih ta 
določba in pridobi koncesijo pristojnega upravnega organa. 
S koncesijo se lahko v skladu z zakonom uredita tudi obseg in 
vrsta javnega pooblastila. 

III. PRIDOBITEV IN PRENEHANJE STATUSA ZASEBNIKA 
11. člen 

Posameznik, ki izpolnjuje pogoje iz 9. člena, pridobi pravico 
opravljati dejavnost z dnem vpisa v register zasebnikov po 
prejšnji pridobitvi odločbe pristojnega organa. 
Pristojni občinski upravni organ izda odločbo v 15 dneh po 
prejemu popolne vloge. 
Odločba se glasi na ime zasebnika in je ni mogoče prenesti na 
drugega. V odločbo pristojni upravni organ navede dejavnost, 
ki jo bo opravljal zasebnik. 

12. člen 
Posameznik mora biti vpisan v register zasebnikov po uradni 
dolžnosti najkasneje v 8 dneh po izdaji odločbe. 

13. člen 
Ob invalidnosti, izgubi poslovne sposobnosti, pravnomočni 
obsodbi na nepogojno kazen zapora oziroma prepovedi 
opravljanja dejavnosti ali smrti zasebnika lahko nadaljujejo 
dejavnost po poslovodji zakonec zasebnika ali njegovi otroci 
do dosežene polnoletnosti oziroma do konca rednega šola- 
nja, vendar najdlje do dopolnjenega 26. leta starosti. 
Poslovodja mora izpolnjevati pogoje glede strokovne izo- 
brazbe ter poslovne sposobnosti in zdravstvene zmožnosti za 
opravljanje dejavnosti. 
Zakonec ali otroci zasebnika, ki želijo nadaljevati dejavnost 
po poslovodji, morajo takoj oziroma najkasneje v dveh mese- 
cih po nastopu razloga iz prvega odstavka obvestiti pristojni 
občinski upravni organ, ki mora najkasneje v osmih dneh 

dovoliti nadaljevanje dejavnosti po poslovodji, če so za to 
izpolnjeni pogoji po tem zakonu. 

14. člen 
Dejavnost zasebnika lahko miruje ob: 
- izpolnjevanju vojaške obveznosti 
- bolezni, poškodbah oziroma porodniškemu dopustu 
- opravljanju javne funkcije. 
Mirovanje traja, dokler trajajo razlogi, navedeni v prejšnjem 
odstavku. 

15. člen 
Zasebniku preneha njegov status z dnem pravnomočne od- 
ločbe. 
Registrski organ izbriše zasebnika iz registra: 
- na pisno zahtevo zasebnika, 
- po samem zakonu, 
- če mu pristojni upravni organ prepove opravljati dejavnost. 

16. člen 
Zasebnik se izbriše iz registra po samem zakonu, če: 
- umre, 
- gre v pokoj, 
- postane trajno nezmožen za opravljanje dejavnosti, 
- izgubi poslovno sposobnost, 
- je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen 
zapora enega leta ali na daljšo kazen, 
- je bil zoper njega izrečen varnostni ali varstveni ukrep 
prepovedi opravljanja dejavnosti za čas prepovedi, 
- ne prične z delom v enem letu po vpisu v register, 
- pri opravljanju svoje dejavnosti zaposluje delavce 
v nasprotju s tem zakonom, 
- opravlja dejavnost v nasprotju z vpisom v register, kljub 
temu da je je bil za'tak prekršek že kaznovan, z dnem pravno- 
močnosti odločbe pristojnega upravnega organa, se ugotovi, 
da ne izpolnjuje več z zakonom predpisanih pogojev za oprav- 
ljanje dejavnosti oziroma če pristojni upravni organ prepoved 
opravljanje dejavnosti, - opravlja dejavnost v času mirovanja, 
- se ugotovi, da se je vpisal v register na podlagi lažnih listin, 
z dnem pravnomočnosti odločbe, s katero se ugotovi to 
dejstvo. 
V primerih iz 1., 3., 4., 5. in 6. alinee prejšnjega odstavka 
pristojni občinski upravni organ zasebnika ne izbriše iz regi- 
stra, če nadaljujejo dejavnost zakonec ali otroci zasebnika po 
poslovodji. 

17. člen 
Registrski organ lahko odloči, da se zasebnik izbriše iz regi- 
stra, če: 
- več kot eno leto brez upravičenega razloga ni opravljal 
dejavnosti. 
- pristojno častno razsodišče predlaga odvzem pravic oprav- 
ljanja zasebnega poklica zaradi hujših kršitev dobrih poslov- 
nih običajev ali kodeksa poklicne etike ali če pristojni občin- 
ski upravni organ ugotovi, da mu je častno razsodišče več kot 
dvakrat izreklo ukrepe zaradi lažjih kršitev dobrih poslovnih 
običajev, 
- je davčni organ od njega zahteval poroštvo zapadlih davč- 
nih obveznosti, pa v roku, ki mu je bil določen, ne predloži 
poroštvene izjave. 

IV. REGISTER ZASEBNIKOV 

18. člen 
Register zasebnikov je javna knjiga, ki jo vodi občinski 
upravni organ, pristojen za splošne upravne zadeve (v nada- 
ljevanju: registrski organ), če ni s posebnim zakonom za 
posamezne dejavnosti drugače določeno. 
V register zasebnikov vpisani podatki so javni in jih sme 
vsakdo prepisovati ali zahtevati, naj se mu izda overjen izpi- 
sek iz registra zasebnikov. Izjema so podatki o enotni matični 
številki občanov (EMŠO), ki se vodijo ločeno od drugih podat- 
kov iz registra. 
Podatki, vpisani v register zasebnikov, se objavljajo v Urad- 
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nem listu Republike Slovenije. 
Registrski organ sproti pošilja podatke o vpisih v register 
občinskemu organu, pristojnemu za davčne zadeve, in 
Zavodu Republike Slovenije za statistiko, ki vodi enotni regi- 
ster zasebnikov za Republiko Slovenijo, ter republiškim 
upravnim organom ali zbornici, če vodijo zbirni register. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predpiše način 
vodenja registra zasebnikov ter zbirnega registra za Repu- 
bliko Slovenijo. 

19. člen 
V register zasebnikov se vpišejo naslednji podatki: 
- zaporedna številka in datum vpisa v register zasebnikov, 
- javna pooblastila oziroma dovoljenja ter koncesije v prav- 
nem prometu. 
- priimek in ime zasebnika, rojstni datum, enotna matična 
številka (EMŠO) in stalno prebivališče, 
- opravljanje poslov po poslovodji, obseg njegovih poobla- 
stil, priimek in ime poslovodje, rojstni datum, enotna matična 
številka občana (EMŠO) in stalno prebivališče, število zapo- 
slenih delavcev, 
- ime, pod katerim zasebnik opravlja dejavnost, morebitno 
simbolično ime ali znak, kraj oziroma naslov (sedež), kjer 
zasebnik opravlja dejavnost, ter matična številka registra, 
- naslov morebitnih drugih poslovnih prostorov, kjer zaseb- 
nik opravlja dejavnost. 
- način opravljanja dejavnosti, 
- dejavnosti, ki jih opravlja zasebnik, 
- datum izdaje in številka odločbe, s katero je pristojni organ 
zasebniku dovolil opravljanje dejavnosti, - izbris zasebnika iz 
registra zasebnikov, 
- datum prenehanja opravljanja dejavnosti, 
- datum začetka opravljanja dejavnosti, 
- začasno prekinitev oziroma mirovanje opravljanje dejav- 
nosti. 
Zasebnik mora javiti pristojnemu občinskemu upravnemu 
organu vsako spremembo podatkov, vpisanih v register v 15 
dneh. 

V. NADZORSTVO IN UKREPI 

20. člen 
Delo in dejavnost zasebnika nadzorujejo pristojni občinski 
upravni organi in organi inšpekcij. 
Opravljanje dejavnosti v stanovanjskih prostorih nadzoruje 
pristojni občinski upravni organ. 

21. člen 
Če poslovni prostor, oprema in naprave (v nadaljevanju: 
delovna sredstva) ne ustrezajo predpisom o varstvu pri delu 
oziroma predpisanim zdravstveno-tehničnim delovnim raz- 
meram, izda pristojni inšpekcijski organ odločbo, da se 
delovna sredstva, za katera so ugotovljene pomanjkljivosti, ne 
smejo uporabljati za opravljanje dejavnosti ali da se obratova- 

nje začasno ustavi ter določi rok za odpravo pomanjkljivosti. 
Če tudi v tem roku pomanjkljivosti niso odpravljene, pristojni 
občinski upravni organ prepoved zasebniku opravljanje 
dejavnosti v skladu z drugim odstavkom v 14. členu. 
Pritožba zoper odločbo občinskega upravnega organa ozi- 
roma pristojnega občinskega inšpekcijskega organa ne 
zadrži izvršitve. 

IV. KAZENSKE DOLOČBE 
22. člen 

Z denarno kaznijo od 5.000 do 10.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek zasebnik: 
- ki se ukvarja z dejavnostjo, za katero je z zakonom dolo- 
čeno, da se ne sme opravljati s samostojnim osebnim delom 
(2. člen) 
- ki kljub odločbi pristojnega inšpekcijskega organa uporab- 
lja delovna sredstva, za katera je bilo ugotovljeno, da ne 
ustrezajo predpisom o varstvu pri delu oziroma - predpisa- 
nim zdravstveno-delovnim razmeram (prvi odstavek 21. člen), 
- ki kljub prepovedi pristojnega občinskega upravnega 
organa opravlja dejavnost (drugi odstavek 21. člena). 
Z denarno kaznijo od 2.000 do 10.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek: 
- kdor opravlja dejavnost brez odločbe pristojnega uprav- 
nega organa (11. člen), 
- kdor v 15 dneh po prenehanju opravljanja dejavnosti ne 
predloži odločbe za opravljanje dejavnosti pristojnemu občin- 
skemu upravnemu organu, ki mu ga je izdal, da na njem 
označi, da je prenehala veljati. 
Z denarno kaznijo najmanj 1.500 dinarjev se kaznuje za prekr- 
šek zasebnik, ki: 
- storitev in izdelkov, ki jih prodaja občanom, drugim zaseb- 
nikom ali pravnim osebam, ne označi s ceno. 

- ne javi pristojnemu občinskemu upravnemu organu spre- 
memb, ki se vpisujejo v register (19. člen). 

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

23. člen 
Predpis, določen v 18. členu, mora biti izdan v 3 mesecih od 
uveljavitve tega zakona. 

24. člen 
Obrtniki, ki ob uveljavitvi tega zakona že opravljajo dejavnost 
po členih od 113. do 130. člena obrtnega zakona (Ur. I. SRS, 
št. 35/88 in 24/89), morajo uskladiti svoje poslovanje s tem 
zakonom v enem letu od njegove uveljavitve, če bodo nadalje- 
vali z opravljanjem dejavnosti kot zasebniki po tem zakonu. 

25. člen 
Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

Zakon o registraciji dejavnosti zasebnikov kot splošni zakon 
(lex generaiis) določa splošne predpise za samostojno oprav- 
ljanje dejavnosti fizičnih oseb, pridobitev statusa zasebnika 
ter postopek za registracijo. 
V I. poglavju so določene splošne določbe za pridobitev 
statusa zasebnika. Že v 1. členu predlagatelj zakona poudarja, 
da gre za posebni zakon (lex generaiis), s tem ko določa, da 
se splošni pogoji za opravljanje dejavnosti uporabljajo le, če 
posebni zakon ne določa drugače. 
Načeloma zasebnik lahko opravlja vsako dejavnost, za katero 
izpolnjuje pogoje, razen tistih, ki so prepovedane s posebnim 
zakonom (2. člen). 
V 3. členu je opredeljen pojem zasebnika in sta poudarjena 
zasebnikovo osebno delo ter njegova polna odgovornost. 
4. člen ima splošne določbe o nazivu - firmi, s katero zaseb- 
nik posluje. 
5. člen opredeljuje sedež zasebnika, ki je načeloma v občini, 

kjer je vpisan v register, drugače pa je sedež zasebnika naslov 
stalnega bivališča zasebnika. 
Zaposlovanje delavcev za opravljanje zasebnikove dejavnosti 
predlagatelj ne predvideva, razen njegovih družinskih članov 
ter oseb, ki so z zakonom izenačene z družinskimi člani (6. 
člen). 
7. člen določa, da tehnični, zdravstveni, varstveni in drugi 
predpisi o ustreznosti poslovnih prostorov in delovnih sred- 
stev veljajo enako za zasebnike - fizične osebe kot za pravne 
osebe, ki se ukvarjajo z enako dejavnostjo kot npr. podjetja ali 
zavodi. 
V 8. členu predlagatelj glede združevanja zasebnikov upo- 
števa kot temeljno načelo njihov poslovni interes, torej je 
združevanje povsem prosto. S posebnimi zakoni pa se lahko 
določi obvezno združevanje zasebnikov za posamezna 
področja, kjer je to potrebno. 
V II. poglavju, ki določa splošne pogoje za opravljanje dejav- 
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nosti zasebnikov, predlagatelj zakona povzema večino določb 
iz sedaj veljavnega obrtnega zakona (Ur. I. SRS, št. 35/38 in 
24/89). Obrtni zakon je bil namreč vse do sprejetja zakona 
o podjetjih edina zakonska podlaga za vljučevanje zasebnikov 
in njihovega kapitala v gospodarski prostor, zato je moral biti 
splošen in je zdaj vsebinsko bolj splošni kot posebni zakon 
(lex generalis kot pa lex specialis) za obrt. V 9. členu je kot 
nov pogoj določen dovoljenje pristojnega upravnega organa 
ter koncesija, kadar zasebnik opravlja posamezne dejavnosti 
v javnih službah oziroma dejavnostih, ki pomenijo nevarnost 
za življenje in zdravje ljudi ter obrambno sposobnost države. 
V 10. členu predlagatelj razdeljuje drugi odstavek XXIV. 
amandmaja k Ustavi Republike Slovenije in povezuje možnost 
za opravljanje dejavnosti zasebnika na področjih, kjer se to 
opravlja s koncesijo oziroma pridobitvijo posebnega dovolje- 
nja. Zasebnik lahko opravlja dejavnost kot javno službo, če 
izpolnjuje pogoje po tem zakonu ali posebnem zakonu, kadar 
jih ta določa, in pridobi koncesijo, s katero se lahko uredita 
tudi obseg in vrsta javnega pooblastila. Koncesije podeljuje 
pristojni upravni organ. Pristojni upravni organ lahko izda 
dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki se lahko opravlajo le 
po pridibitvi posebnega dovoljenja, če izpolnjuje enake 
pogoje, kot veljajo za pravne osebe. Koncesijske dejavnosti 
kot tudi dejavnosti, ki se lahko opravljajo na podlagi poseb- 
nega dovoljenja, pa bodo določene v posebnih zakonih. 
V III. poglavju, ki vsebinsko ureja pridobitev in prenehanje 
statusa zasebnika, so določbe o načinu pridobitve statusa 
zasebnika in načinu registracije. Na zahtevo oziroma na pod- 
lagi vloge posameznika, ki vlogi priloži dokaze o izpolnjeva- 
nju pogojev, mora pristojni občinski upravni organ v 15 dneh 
izdati odločbo, ki se glasi na ime zasebnika z navedbo dejav- 
nosti, ki jo bo opravljal. Odločbo mora upravni organ poslati 
registrskemu organu zaradi vpisa v register, ki mora biti 
opravljen v osmih dneh po izdaji odločbe. Z dnem vpisa 
v register zasebnikov lahko začne zasebnik opravljati dejav- 
nost (11. in 12. člen). 
V 13. členu je določen postopek za nadaljevanje registrirane 
dejavnosti po poslovodji. Predlagatelj meni, da je v primerih, 
kot so invalidnost, izguba poslovne sposobnosti, smrt id., 
treba zagotoviti nemoteno nadaljevanje dejavnosti zasebnika 
tako zaradi poslovnega interesa kot tudi zaradi zagotovitve 
socialne varnosti družinskim članom, ki imajo možnost nada- 
ljevati dejavnost po poslovodji. 
V 14. členu so taksativno našteti primeri, kadar dejavnost 
zasebnika miruje. Mirovanje je časovno določeno s trajanjem 
razlogov, ki ga povzročajo. 
15., 16. in 17. člen določajo prenehanje statusa zasebnika, in 
sicer na podlagi pisne izjave, torej prostovoljno, ter na pod- 

lagi zakona in odločbe pristojnega upravnega organa. 
V IV. poglavju je opredeljen register zasebnikov. Register 
zasebnikov je javna knjiga, ki jo vodi občinski upravni organ, 
pristojen za splošne upravne zadeve. S posebnim zakonom 
pa je lahko določen tudi drug register oziroma drug pristojni 
organ za področja, ki zahtevajo po svoji vsebini drugačno 
organiziranost registra. Podatki, vpisani v register zasebni- 
kov, so javni in pristojni vsakomur, kdor ima upravičen inte- 
res, razen podatkov o enotni matični številki občanov 
(EMŠO). Podatki se objavljajo v Uradnem listu Republike 
Slovenije. Podatki iz registra zasebnikov se morajo sproti 
pošiljati Zavodu Republike Slovenije za statistiko in drugim 
organom, ki vodijo registre po dejavnostih. Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije bo v skladu s sistemskimi spremem- 
bami in potrebami po evidenčnih podatkih predpisal način 
vodenja registrov (18. člen). 
V 19. členu so našteti podatki, ki se vpišejo v register zasebni- 
kov. Zaradi zagotovitve varnosti pravnega prometa ter prav- 
nega reda pa je določena obveznost zasebnika, da javi pristoj- 
nemu občinskemu upravnemu organu v 15 dneh vsako spre- 
membo podatkov, vpisanih v register. 
V V. poglavju so opredeljeni organi nadzora ter ukrepi. Za 
nadzor opravljanja dejavnosti zasebnika so določeni pristojni 
občinski upravni organi, ki nadzorujejo tudi opravljanje dejav- 
nosti v stanovanjskih prostorih, kadar nimajo statusa poslov- 
nega prostora. Zaradi različne organiziranosti inšpekcijskih 
služb in ker bodo področni zakoni verjetno uredili nadzor 
drugače, je v zakonu najširša določba, da nadzor opravljajo 
organi inšpekcij (20. člen). 
V 21. členu je določeno, da pristojni inšpekcijski organ, ki pri 
opravljanju nadzora ugotovi pomanjkljivosti, izda odločbo, 
s katero določi rok za odpravo pomanjkljivosti ali prepoved 
opravljanja dejavnosti. 
V VI. poglavju so določene kazenske sankcije za zasebnike. 
V VII. poglavju so določene prehodne in končne določbe. 
Predlagatelj je ob oblikovanju prehodnih določb v 24. členu 
dal obrtnikom (avtoprevozniki, brodarji, trgovci, gostinci) 
možnost za pridobitev statusa zasebnika po tem zakonu, in 
sicer po preteku enega leta od uveljavitve tega zakona. V tem 
primeru gre namreč za tiste obrtnike, ki po novem obrtnem 
zakonu ne bodo imeli več statusa obrtnika. Njihova dejavnost 
se bo sicer v enem letu, kolikor še veljajo določbe starega 
obrtnega zakona (113. do 130. člena), najverjetneje uredila 
v skladu z določbami posebnih zakonov (zakon o trgovini, 
zakon o turistični in gostinski dejavnosti, zakon za promet in 
zveze). Da pa povsem izključimo nastanek pravne praznine, je 
tudi v tem zakonu določena možnost za njihovo nadaljnje 
delo. 
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IZ DELA SKUPŠČINSKIH TELES 

INFORMACIJA 
Odbora za lokalno samoupravo o aktivnostih v zvezi s pripravami na uvedbo lokalne 
samouprave v Republiki Sloveniji.  

Ustava Republike Slovenije bo zagotovila lokalno samou- 
pravo v Republiki Sloveniji, ki naj bi nadomestila dosedanji 
komunalni sistem. Gre za pravico ljudi do lokalne samou- 
prave, ki jo Evropska listina o lokalni samoupravi, sprejeta 
leta 1985 v Strassbouru, postavlja kot enega ključnih demo- 
kratičnih načel. Pravica državljana, da sodeluje pri vodenju 
javnih zadev, mu je najbolj blizu ravno v lokalni samoupravi. 
Lokalna samouprava pa po tej listini, ki ji želimo slediti, 
označuje pravičo in sposobnost lokalne oblasti, da v mejah 
zakona predpiše in ureja pomemben delež javnih zadev 
z lastno odgovornostjo in v interesu lokalnega prebivalstva. 
To pravico izvajajo sveti ali skupščine, sestavljene iz članov, ki 
jih državljani volijo svobodno, tajno, na podlagi neposredne, 
enakopravne in univerzalne volilne pravice. Sveti ali skupš- 
čine lahko imajo izvršne organe, ki so jim za svoje delo 
odgovorni. Takšna ureditev pa ne sme omejevati skupščine 
občanov, referenduma ali druge oblike neposredne udeležbe 
državljanov pri odločanju v lokalni skupnosti. 

Skupščina Republike Slovenije je ustanovila posebno 
delovno telo Odbor za lokalno samoupravo na ravni skupš- 
čine, ki od jeseni preteklega leta intenzivno dela na pripravah 
ustrezne ustavnopravne in zakonske opredelitve lokalne 
samouprave. Pri tem delu se odbor povezuje tudi z zunanjimi 
strokovnimi in znanstvenimi institucijami, kot je naprimer 
Inštitut za javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, ter 
s posamezniki, ki se ukvarjajo s temi vprašanji. Odbor se 
zaveda zahtevnosti tega posla, zato proučuje različne uredi- 
tve lokalne samouprave v Evropi, naše izkušnje, ter vzpodbuja 
strokovno in raziskovalno delo pri iskanju odgovorov na šte- 
vilna vprašanja, ki so povezana s ponovnim uvajanjem lokalne 
samouprave pri nas. Odbor, ki naj bi bil tudi predlagatelj 
zakona o občinah, se zaveda, da bo ta proces večleten, svari 
pred prenagljenimi odločitvami in se zavzema za postopnost. 
Stvari bi bile jasnejše, ko bi imeli možnost predhodno preiz- 
kusiti določene modele oziroma rešitve v izbranih lokalnih 
skupnostih. 

Na kratko povedano so bile aktivnosti v zvezi s pripravami 
na uvedbo lokalne samouprave v Republiki Sloveniji nasled- 
nje: 
1. USTAVNOPRAVNA MATERIJA 

Odbor za lokalno samoupravo je pripravil spremembe in 
dopolnitve členov o lokalni samoupravi iz osnutka Ustave 
Republike Slovenije. Skupaj s posebno delovno skupino 
ustavne komisije za lokalno in drugo samoupravo je ustavni 
komisiji predlagal 9 (devet) členov, ki se neposredno nana- 
šajo na lokalno samoupravo. Z njimi ustava jasno opredeljuje 
oziroma zagotavlja ljudem pravico do lokalne samouprave, 
določa Ljubljano kot glavno mesto RS in enotno samou- 
pravno skupnost s posebnim statusom oziroma položajem 
— to sta člena v splošnih določbah ustave. V poglavju V., ki 
nos*naslov LOKALNA SAMOUPRAVA, pa so členi, ki govore 
o uresničevanju lokalne samouprave v občini in drugih lokal- 
nih skupnostih. Občina je postavljena kot temeljna oblika 
lokalne samouprave. Je samoupravna lokalna skupnost, ki 
obsega naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi 
potrebami in interesi prebivalcev. Občina se ustanovi z zako- 
nom, po predhodno izvedenem referendumu, s katerim se 
ugotovi volja prebivalcev. 

Občina naj bi bila univerzalno pristojna, da samostojno 
ureja in opravlja vse lokalne zadeve javnega pomena in druge 
javne zadeve, ki se tičejo življenja in dela prebivalcev na 
svojem območju, razen tistih, ki so po ustavi ali zakonih 
v pristojnosti države. Republika pa lahko z zakonom prenese 
na občino opravljanje posameznih nalog iz državne pristojno- 
sti, če za to zagotovi tudi sredstva. 

Nova slovenska ustava naj bi uvedla tudi mestno občino. 
Občina na območju mesta bo lahko dobila po postopku in ob 

pogojih, ki jih bo določil zakon, status mestne občine. Mestna 
občina pa naj bi opravljala kot svoje tudi z zakonom določene 
naloge iz republiške pristojnsti, ki se tičejo razvoja mest. 

Glede dohodkov bodoče občine predlog ustreznega člena 
določa, da se občina financira iz lastnih virov. Pri tem je še 
določeno, kar je uveljavljeno tudi v svetu, da je država (repu- 
blika) dolžna v skladu z zakonom zagotoviti dodatna sredstva 
tistim občinam, ki zaradi manjše gospodarske razvitosti ne bi 
mogle delovati. 

V svetu prevladuje sistem dvostopenjske lokalne samou- 
prave, le pri nas in v Islandiji je nimamo. Poseben člen naj bi 
po predlogu odbora in skupine za lokalno in drugo samou- 
pravo govoril o širši lokalni skupnosti, ki bi urejala in oprav- 
ljala lokalne zadeve, ki presegajo zmogljivosti občin in niso 
v pristojnosti države. Nanje pa bi se lahko prenesle tudi 
opravljanje posameznih nalog iz pristojnosti države. Nekateri 
drugi predlagatelji pa takšen vmesni člen najprej in predvsem 
žele konstituirati kot obvezno upravnopolitično enoto, ki na 
regionalni ravni usklajuje državne in lokalne potrebe ter ureja 
in opravlja zadeve, ki presegajo zmogljivosti občin in niso 
v pristojnosti države. V tem primeru (vmesnega člena med 
bodočimi manjšimi občinami in republiko) gre za načelne 
razlike, o katerih bodo potrebna usklajevanja med strankami. 

Poseben člen ustave naj bi govoril tudi o nadzoru republi- 
ških organov nad delom organov lokalne skupnosti - o nad- 
zoru zakonitosti njihovega dela, v zadevah, ki jih je nanje 
prenesla republika, pa tudi o nadzoru glede njihove primerno- 
sti in strokovnosti. Vsekakor to delo še ni zaključeno. Predlogi 
ustavnih določb o lokalni samoupravi utegnejo biti še spre- 
menjeni in dopolnjeni. Ob nekaterih načelnih razlikah glede 
posameznih vprašanj (regije, popolna ločitev državnih uprav- 
nih funkcij od lokalne samouprave) gre za ponovni premislek, 
kaj na področju lokalne samouprave naj ureja ustava, kaj 
zakon o občinah, kaj pa naj bo stvar statutov bodočih lokalnih 
skupnosti. 
2. PRIPRAVA ZAKONA O OBČINAH 

Ustavne določbe o lokalni samoupravi bodo splošne. Že 
same napovedujejo, da bo posamezna vprašanja, ki so pove- 
zana z uvajanjem lokalne samouprave, uredil zakon. 

Zakone o lokalni samoupravi imajo številne države - Nem- 
čija, Italija, Avstrija, Francija, Španija, Portugalska, skandi- 
navske države, Madžarska in druge. 1) V njih urejajo načela za 
oblikovanje in ureditev občin in drugih enot lokalne samou- 
prave, določajo njihove funkcije, medsebojne odnose med 
ožjimi in širšimi lokalnimi skupnostmi, lokalne volitve, odnose 
med lokalnimi in državnimi oblastmi in drugo. Običajno so ti 
zakoni, zlasti najnovejši, precej obširni - s sto in več členi 
(naprimer Zakon o občinah Dežele Koroške iz leta 1982 - 107 
paragrafov; Temeljni zakon o lokalni samoupravi Republike 
Madžarske iz leta 1990 - 115 členov; italijanski zakon o uredi- 
tvi lokalne samouprave iz leta 1990 - 64 obsežnih členov). 

Zakon o občinah pripravlja, posebna strokovna skupina, ki 
jo je imenoval odbor za lokalno samoupravo. Sestavljajo jo: 
dr. Janez Šmidovnik, dr. Albin Igličar, dr. Franci Grad, dr. 
Gorazd Trpin, mag. Janez Čebulj, mag. Tone Jerovšek, Vasilij 
Polič in mag. Stane Vlaj, ki opravlja tudi vlogo koordinatorja 
dela delovne skupine. Zakon o občinah naj bi bil pripravljen 
predvidoma do konca leta 1991, po možnosti pa še prej. O tem 
delu in o ostalih aktivnostih v zvezi s pripravami na uvedbo 
lokalne samouprave v Republiki Sloveniji je bil informiran tudi 
Izvršni svet RS, ki je to informacijo posredoval tudi na marč- 
nem posvetu s predsedniki izvršnih svetov občinskih in 
mestne skupščine. 

1) Predvojna Jugoslavija je imela zakon o občinah iz leta 1933 s 149 
paragrafi (s stvarnim kazalom) ter še zakon o mestnih občinah iz leta 
1934 (s 162 paragrafi). 
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Ista skupina naj bi sodelovala tudi pri izdelavi tistega dela 
ustavnega zakona za izvedbo nove Ustave RS, ki se bo nana- 
šal na roke in pripravljalna dejanja za uvedbo lokalne samou- 
prave v RS. 

Skupina za pripravo zakona o občinah se je na svoj prvi 
delovni sestanek dobila 17/12-1990. Na njem je najprej iden- 
tificirala odprta vprašanja v zvezi s pripravo zakona o občinah 
- obseg in vsebina ustavnega urejanja lokalne samouprave, 
velikost nove občine, krajevna skupnost in nova občina, 
občinska lastnina, delovna področja občine, vprašanje naci- 
onalnega izravnalnega sklada za sofinanciranje občine, vpra- 
šanje širših enot lokalne samouprave, vprašanje regionalizma 
idr. Nekatera od teh vprašanj so manj odprta, ker so bile 
predlagane spremembe in dopolnitve členov osnutka ustave 
RS o lokalni samoupravi, pri katerih je sodelovala tudi večina 
članov skupine. Čeprav gre novi predlog členov o lokalni 
samoupravi v obravnavo in usklajevanje med strankami in 
nato ponovno na sejo ustavne komisije, dosedanja razprava 
kaže, da je mogoče začeti s konkretnejšo pripravo zakona 
o občinah. 

Člani strokovne skupine so prejeli vrsto gradiv, med njimi: 
zakona Kraljevine Jugoslavije o občinah in mestnih občinah, 
vse povojne zakone o ljudskih odborih oziroma občinah in 
okrajih ter veljavni italijanski, avstrijski in madžarski zakon 
o lokalni samoupravi. Prejeli so tudi delovno besedilo osnutka 
zakona o lokalni samoupravi Republike Srbije. 

Iz omenjenih zakonov je bil pripravljen pregled členov, 
poglavij in podpoglavij, ki omogoča hiter vpogled v osnovno 
vsebino posameznih zakonov o lokalni samoupravi. 

Člani strokovne skupine so, dalje, prejeli gradivo s posveta 
o lokalni samoupravi, ki ga je 25/2-1991 organiziral odbor za 
lokalno samoupravo in na katerem so svoje poglede sporočili 
tudi geodeti, urbanisti in statistiki. S posveta slovenskih občin 
o regionalizaciji pa so prav tako dobili nekatera aktualna 
gradiva. 

Resolucija o glavnih vprašanjih, ki zadevajo vodstva mest in 
občin, ki jo je marca 1990 sprejela Stalna konferenca vodstev 
mest in občin pri Evropskem svetu, pozdravlja dejstvo, da je 
Evropska listina o lokalni samoupravi že vplivala na sedanje 
zakonodajne reforme na Madžarskem in Poljskem. Zavzema 
se tudi, da naj se Komite ministrov zavzame za možnost 
podpisovanja te listine tudi državam, ki niso članice Evrop- 
skega sveta. Sama Evropska listina o lokalni samoupravi se 
zavzema, da naj bo princip lokalne samouprave upoštevan 
v nacionalnih zakonodajah in, kjer je to izvedljivo, v ustavah. 
Ta listina je vsekakor dobrodošla usmeritev pri pripravljanju 
zakona o občinah Republike Slovenije. 

Nekateri člani skupine posedujejo še nekatera aktualna 
gradiva iz Strassboura, ki se nanašajo na demokratične 
trende v lokalnih samoupravah posameznih dežel. 

2.1. Ustavnopravna podlaga za zakon o občinah 
Na zakon o občinah se sklicuje več predvidenih ustavnih 

členov o lokalni samoupravi: 
- mesto Ljubljana je enotna lokalna skupnost s posebnim 

položajem, ki se določi z zakonom (9/2 člen); 
- občina v mestu lahko dobi po postopku in ob pogojih, ki 

jih določi zakon, status mestne občine (138/1 člen); 
- občinam, ki zaradi manjše gospodarske razvitosti ne 

morejo delovati, je dolžna republika v skladu z zakonom 
zagotoviti dodatna sredstva (139. člen, drugi stavek). 

Poseben zakon bo urejal ustanovitev občine in določil 
njeno (njihovo) območje: 

- občina se ustanovi z zakonom, po predhodno izvedenem 
referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev. Z zako- 
nom se tudi določi območje občine (136/3 člen). 

Posamezni (področni) zakoni bodo lahko prenesli na 
občino, mestno občino in širšo lokalno skupnost opravljanje 
posameznih nalog iz pristojnosti države: 

- republika lahko z zakonom prenese na občino opravlja- 
nje posameznih nalog iz državne pristojnosti, če za to zago- 
tovi tudi sredstva (137/2 člen); 

- mestna občina opravlja kot svoje tudi z zakonom dolo- 

čene naloge iz republiške pristojnosti, ki se tičejo razvoja 
mest (138/2 člen); 

- z zakonom se lahko prenese na take skupnosti tudi 
opravljanje posameznih nalog iz pristojnosti države in sicer 
pod istimi pogoji, kot veljajo za občine (140/2 člen). 

Predviden je tudi ustavni zakon n: 
- z ustavnim zakonom se lahko uvedejo samoupravne 

lokalne skupnosti na širšem območju za urejanje in opravlja- 
nje lokalnih zadev, ki presegajo zmogljivosti občin in niso 
v pristojnosti države (140/1 člen). 

Ustavni zakon za izvedbo ustave bo med drugim, kar se 
lokalne samouprave tiče, moral določiti roke za transforma- 
cijo občin; 

- sprejme se ustavni zakon za izvedbo ustave, s katerim se 
uredi postopen prehod k uporabi določb te ustave (162/1 
člen). 

2.2. Vsebinska področja zakona o občinah 
Že navedene opredelitve v ustavnih členih o lokalni samou- 

pravi naštevajo vprašanja, ki naj bi jih urejal zakon o občinah. 
Splošno tudi lahko ugotovimo, da zakoni o lokalni samou- 

pravi vsebujejo naprimer: 
- splošne določbe; 
- območje občine; 
- delokrog občine; 
- organi občine; volitve in konstituiranje, naloge idr.; 
- participacija ljudi pri odločanju v občini; 
- druga oziroma tretja stopnja lokalne samouprave; 
- občinsko gospodarstvo in gospodarjenje; 
- upravni akti in varstvo samouprave; 
- mesto, glavno mesto; 
- lokalna samouprava in centralni državni organi; 
- končne in prehodne določbe idr. 
Nekateri zakoni so zelo podrobni (naprimer avstrijski, ki 

vsebuje celo poslovniška določila), zato bo potrebno v sku- 
pini opraviti tudi razpravo o normativnem poseganju v lokalno 
samoupravo. Kakšen naj bo odnos med ustavo, zakonom 
o občinah (drugimi zakoni), statutom občine in drugimi nje- 
nimi akti (poslovniki, odloki). 
3. STROKOVNO IN RAZISKOVALNO DELO 

Pri pripravi ustreznih normativnih pogojev in v pripravljal- 
nih dejanjih za uvedbo lokalne samouprave so nujne stro- 
kovne podlage. Reforma državne, javne in lokalne uprave 
terja tudi nove upravne sisteme tudi na lokalni ravni, v občini 
in v mestu. V okviru inovacijskega sklada RSRDT je priprav- 
ljen projekt »Teritorialni in funkcionalni upravni sistem 
v Republiki Sloveniji«, njegov nosilec pa je Inštitut za javno 
upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Cilj tega projekta, ki ga 
je podprl tudi odbor za lokalno samoupravo, je tudi izobliko- 
vati sistem lokalne samouprave, opredeliti njegova razmerja 
do centralne uprave in sistem njegovega financiranja ter 
postaviti modele teritorialnega in funkcionalnih upravnih 
sistemov na lokalni ravni. 

Odbor za lokalno samoupravo tudi sam pripravlja del 
strokovnih gradiv, za potrebe ustavnopravnega in zakon- 
skega urejanja lokalne samouprave pa zbira tudi gradiva kot 
so zakoni o lokalni samoupravi in ustave posameznih evrop- 
skih držav. Začel je tudi s posveti, z urbanisti, planerji, 
geodeti, statistiki in drugimi strokovnimi in državnimi institu- 
cijami, s čimer bo nadaljeval. Takšen pristop bo vsekakor 
pripomogel k čimboljši in vsestransko pretehtani pripravi 
pogojev za tranformacijo komunalnega sistema v sistem 
lokalne samouprave. 
4. OSTALE AKTIVNOSTI 

Poleg že navedenih aktivnosti, ki potekajo naprej, odbor 
opravlja tudi svetovalno delo oziroma nudi pomoč občinam, 
krajevnim skupnostim in drugim zainteresiranim organizaci- 
jam in posameznikom pri reševanju vprašanj, ki so povezana 
bodisi z njihovim prilagajanjem že sprejetim amandmajem 
k Ustavi Republike Slovenije, bodisi s pripravami za oblikova- 
nje bodočih občin in drugih enot lokalne samouprave. 
V nekaterih primerih že delujejo iniciativna jedra za oblikova- 
nje novih občin, ki tudi potrebujejo določeno strokovno 
pomoč in usmerjanje. 
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VPRAŠANJA DELEGATOV 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

Kdo razpolaga s sredstvi igralnic v Sloveniji? 

FRANCO JURI, delegat v Družbenopolitičnem zboru ter 
AURELIO JURI in BOŽIČ DANIEL, delegata v Zboru občin, so 
postavili naslednje delegatsko vprašanje: 
»Kdo in kako razpolaga s sredstvi pridobljenimi z dejav- 
nostjo igralnice (Casinoji) v Republiki Sloveniji. 
Obstaja nepreverjena informacija, da se s temi sredstvi 
financira služba državne varnosti. 
Če je temu tako, sprašujem na kakšni osnovi«. 

Na postavljeno delegatsko vprašanje je Republiški sekretariat 
za notranje zadeve posredoval odgovor: 
Republiški sekretariat za notranje zadeve je skupaj z Republi- 
škim sekretariatom za finance formiral strokovno komisijo, ki 
naj bi potrdila ali zavrnila nepreverjeno informacijo, da se 
s sredstvi pridobljenimi s posebnimi igrami na srečo v Repu- 
bliki Sloveniji financira tudi služba državne varnosti. 
Raziskava sporne zadeve do danes še ni dala vsebinskega 
odgovora v smeri delegatskega vprašanja, zato o spornem 
financiranju službe državne varnosti oziroma domnevnem 
nezakonitem okoriščanju posameznikov s sredstvi pridoblje- 
nimi iz posebnih iger na srečo, trenutno ne moremo govoriti. 
Takoj, ko bo zadeva zaključena, bomo na delegatsko vpraša- 
nje, ki so ga zastavili Aurelio Juri, Franco Juri in Daniel Božič, 
odgovorili. 

Kdaj bo pripravljen zakon o usposabljanju ozi- 
roma soodločanju ter o zagotavljanju zakon- 
skega varovanja pravic delavcev 

MILAN BALAŽIC, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je 
Republiškemu sekretariatu za delo naslovil dve vprašanji in 
sicer do kdaj namerava pripraviti zakon o sodelovanju zapo- 
slenih pri upravljanju podjetij in javnih ustanov in ali vlada 
lahko zagotovi zakonsko varovanje pravic delavcev oziroma 
sindikalnih aktivistov odnosno ali vlada meni, da je 
potrebno za to sprejeti poseben zakon in zakaj vlada čaka 
z zakonom o sindikalnem združevanju? 

V zvezi s pobudo delegata Milana Balažica glede priprave 
zakona o soupravljanju in soodločanju in z vprašanjem ali 
vlada lahko zagotovi zakonsko varovanje pravic delavcev ozi- 
roma sindikalnih aktivistov oziroma ali meni, da je potrebno 
sprejeti za to poseben zakon in vprašanjem glede zakona 
o sindikalnem združevanju posredujemo naslednji odgovor: 

K 1. točki 
V programu dela Izvršnega sveta je predvideno, da bo Repu- 
bliški sekretariat za delo predložil predvidoma 23. 5. 1991 
delovno gradivo oziroma predlog za izdajo zakona o souprav- 
ljanju delavcev. 

K 2. točki 
Ustavni amandma XCII k Ustavi Republike Slovenije uveljavlja 
načelo svobode ustanavljanja sindikatov kot neodvisnih 
delavskih organizacij, v katerih se delavci prostovoljno zdru- 
žujejo, da bi izboljšali svoj družbeni, ekonomski in socialni 
položaj, pravice na podlagi dela in iz dela ter iz delovnega 
razmerja. Glede na navedeno ustavno načelo, ki temelji na 
načelih mednarodnih dokumentov o sindikalnih svoboščinah 
menimo, da zakonsko poseganje v svobodo in prostovoljnost 
sindikalnega združevanja nikakor ne bi bilo legitimno. Ze 
v pripravi in tudi v programu dela Izvršnega sveta Skupščine 
Republike Slovenije pa je zakon, ki bo opredelil pravila prido- 
bitve pravne sposobnosti sindikatov, njihove registracije, ter 

kriterije za določanje reprezentativnosti sindikatov na različ- 
nih nivojih. 

Menimo, da tudi ni problematično zakonsko varovanje pravic 
sindikalnih poverjenikov. V delovni zakonodaji (Zakon 
o temeljnih pravicah iz delovnega razmerja - Uradni list 
SFRJ, št. 60/89 in 42/90 in Zakon o delovnih razmerjih 
- Uradni list RS, št. 14/90 in 5/91) so zagotovljene pravice: 
- do sodelovanja sindikatov v postopku avtonomnega ureja- 
nja pravic, obveznosti in odgovornosti delavcev (4. člen 
ZTPDR), 
- do ustrezne vloge sindikata v postopkih odločanja o posa- , 
mičnih pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev (3. i 
člen ZDR, 62. in 63. člen ZTPDR - vloga sindikata v disciplin- 
skem postopku, 82. člen ZTPDR - vloga sindikata v postopku 
varstva pravic), 
- do posebej določene vloge v postopkih ugotavljanja in 
razreševanja presežnih delavcev (31. in 35. člen ZDR); 
in posebno varstvo sindikalnih poverjenikov, ki jih zaradi 
sindikalnih aktivnosti brez soglasja sindikata ni mogoče: 
- prerazporejati, 
- uvrstiti med presežke delavcev, 
- kako drugače postavljati v manj ugoden ali podrejen po- 
ložaj. 
Sindikalnemu poverjeniku zaradi sindikalne dejavnosti tudi ni 
mogoče: 
- znižati osebnega dohodka in 
- proti njemu začeti disciplinskega ali odškodninskega 
postopka (5. člen ZDR). 
Posebej pa so sindikalni poverjeniki zakonsko varovani ' 
v okviru rešitev o ugotovljenih trajnih presežkih delavcev, saj 
je delovno razmerje ves čas opravljanja funkcije in še dve leti 
po njenem prenehanju, kot presežnemu delavcu ne more 
prenehati (36. c člen ZDR). 
Kršenje teh pravic je po delovni zakonodaji prekršek, za 
katerega se organizacija, delodajalec ali odgovorna oseba 
kaznujejo z denarno kaznijo. 
Glede pobude o pripravi posebnega zakona glede prijave 
premoženjskega stanja funkcionarjev od nastopu funkcije pa 
vam sporočamo, da smo pobudo posredovali v obravnavo 
Republiškemu sekretariatu za pravosodje in upravo, kot 
resornemu organu. 

Kje so razlogi, da zdravstvena zakonodaja kasni? 

Dr. JOŽE MAGDIĆ, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je 
zahteval, da mu odgovorni povedo, zakaj zamuja priprava 
zakonodaje na področju zdravstva. 
Republiški sekretariat za zdravstveno in socialno varstvo mu 
je odgovoril: 
Predlog za izdajo zakona z osnutkom zakona oziroma paket 
zdravstvenih zakonov (zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, zakon o zdravstveni dejavnosti in 
zakon o lekarništvu) so v postopku na Izvršnem svetu Skupš- 
čine Republike Slovenije. 
Težko bi bilo reči, da z zdravstveno zakonodajo kasnimo, ker 
menimo, da jo v krajšem času ne bi mogli izdelati. Gre za 
radikalno spremembo oz. zapostavitev popolnoma novega 
sistema zdravstvenega varstva pri nas. 
In prav zato, ker ne gre za korekture, ampak za nov sistem, se 
je pojavila tudi cela vrsta dilem, odprtih vprašanj, nasprotnih 
mnenj in stališč, ki smo jih morali temeljito razčistiti in uskla- 
diti. 
Zakone smo morali tudi prirediti in uskladiti z zakonom 
o zavodih, ki smo ga sprejeli šele v drugi polovici aprila, ter! 

interesi Zdravniške zbornice v nastajanju. 
Menimo pa, da bo nova zakonodaja, tako kot je oblikovana, 
zadovoljila demokratične težnje slovenskih zdravnikov. 
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Kako namerava Izvršni svet urediti finančni polo- 
žaj v šolstvu? 

MARIJA POZSONEC, delegatka v Družbenopolitičnem 
zboru, je Izvršni svet vprašala, kako namerava urediti 
finančni položaj v šolstvu, glede na tako »mačehovski 
odnos« proračuna do šolstva in glede na nedavni dvodnevni 
štrajk srednješolskih učiteljev? 

Republiški sekretariat za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo ji je posredoval naslednji odgovor: 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 74. seji 19. 
aprila 1991 obravnaval zahteve stavkovnega odbora srednjih 
šol in domov za učence in sprejel naslednje 

odgovore: 

1. Izravnava osebnih dohodkov v srednjem šolstvu na indeks 
138 na povprečne dohodke v gospodarstvu Slovenije po 
dosedanjem sistemu primerjanja 
Dosednji način primerjanja ravni izplačanih osebnih dohod- 
kov v šolstvu z gospodarstvom izhaja iz dokumenta o temeljih 
družbenega plana Slovenije za obdobje 1981-1985, v kate- 
rem je bil dogovorjen način usklajevanja osebnih dohodkov, 
s ciljem doseči stopnjo usklajenosti iz leta 1979, ko so bili 
izplačani osebni dohodki v srednjem šolstvu na nivoju, ki je za 
37,3% presegal izplačane osebne dohodke na zaposlenega 
v gospodarstvu. 
V mesecu januarju 1991 je statistično ugotovljena raven izpla- 
čanih osebnih dohodkov na zaposlenega v srednjem šolstvu 
za 28,2% presegala raven, doseženo v gospodarstvu, iz česar 
izhaja, da glede na omenjeno metodologijo primerjav nastaja 
razlika v višini 7,1%. 
Povečanje akontacij dohodka zavodom z mesecem aprilom 
za navedeni odstotek v srednjem šolstvu, vključno z vzgojno- 
izobraževalno dejavnostjo zavodov za usposabljanje otrok in 
mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju ter 
domov, zahteva dodatna sredstva v višini 8.577 tisoč din 
mesečno oziroma 77.200 tisoč din letno. 
Sredstva v zavodih razporejajo v skladu z lastnimi pravilniki, 
zakonskimi možnostmi ter finančnim položajem zavodov. 
2. Sklenitev splošne kolektivne pogodbe za družbene dejav- 
nosti najkasneje do 15. 5. 1991 v dialogu s sindikati 
Pri usklajevanju splošne kolektivne pogodbe za družbene 
dejavnosti med Izvršnim svetom Skupščine Republike Slove- 
nje in sindikati ostanejo neusklajene določbe o samoupravlja- 
nju, tarifnemu delu kolektivne pogodbe, valorizaciji in neka- 

: tera druga vprašanja, ki pa so za oblikovanje panožnih kolek- 
tivnih pogodb bistvenega pomena. 

i Na področju šolstva smo že v maju leta 1990 v sodelovanju 
; s sindikati oblikovali osnutek panožne kolektivne pogodbe za 
jsrednje šole, ki bi naj služila kot osnova za oblikovanje 
jsplošne panožne kolektivne pogodbe v šolstvu ali za panožne 
pogodbe po vrstah šol, kar je bila tudi zahteva posameznih 
sindikatov. Dela ni bilo mogoče nadaljevati, ker pač do uskla- 
ditve določb splošne kolektivne pogodbe še ni prišlo. 
Na osnovi tega zastoja je bil v Zboru združenega dela Skupš- 
čine Republike Slovenije 28. 3. 1991 sprejet sklep, da se do 1. 
9.1991 pripravi zakon o osebnih dohodkih za delavce v vzgoji 

, in izobraževanju. Po programu bo zakon predložen Izvršnemu 
svetu Skupščine Republike Slovenije do konca aprila. 
3. Določitev rokov za sprejem zakona o organizaciji in financi- 
ranju vzgoje in izobraževanja 
Predlog za izdajo zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja z osnutkom zakona je bil sprejet sicer 23. 1. 

11991, predlog zakona o zavodih pa konec marca, saj velja od 
31. 3. 1991. Glede na to, da pomeni zakon o organizaciji in 

'financiranju vzgoje in izobraževanja razčlenitev zakona 
o zavodih za področje vzgoje in izobraževanja, to pomeni, da 
|e bilo mogoče intenzivno pripravljati predlog zakona šele 
^ mesecu aprilu. Republiški sekretariat za vzgojo in izobraže- 
vanje ter telesno kulturo bo predložil predlog zakona Izvrš- 
nemu svetu Skupščine Republike Slovenije 6. maja 1991, 
vendar nadaljnjih postopkov ni mogoče natančno predvideti. 
Po naši oceni bo zakon mogoče sprejeti do konca prve 
polovice meseca junija 1991. 
4. Predlogi za socialni program ob presežkih zaposlenih, 

krčenju mreže šol in prestrukturiranju vzgojno-izobraževalnih 
programov 
Ob urejanju sistema in financiranja srednjega šolstva, bodo 
na tem področju evidentirani presežki delavcev, pri čemer 
bodo razlogi za njihov nastanek lahko zelo različni: 
a) Ob prestrukturiranju vzgojnoizobraževalnih programov ter 
ukinjanju posameznih predmetov v predmetnikih lahko pri- 
haja do tehnoloških presežkov. Tako so se v preteklem letu 
kot presežek pojavili učitelji obrambe in zaščite ter samou- 
pravljanja s temelji marksizma. Ob prenovi poklicnega in 
tehničnega šolstva pa lahko glede na osnovi enotne metodo- 
logije pristopa k spremembam vzgojnoizobraževalnih progra- 
mov dvo, tri in štiriletnih srednjih šol za poklicne šole skle- 
pamo, da bodo v šolah nastopili kadrovski viški zaradi zmanj- 
šanja ali ukinitve splošnoizobraževalnih predmetov (kemije, 
fizike, biologije, tujega jezika) v tehničnih šolah pa nekaterih 
strokovnih predmetov. 
Prenovljeni vzgojno-izobraževalni programi še niso sprejeti, 
niti ni dorečen pričetek njihovega izvajanja, ki je povezan 
s povečanimi sredstvi, zato bo konkretizacija novih tehnolo- 
ških presežkov možna, ko bo to dorečeno. 
b) Nastanek kadrovskih viškov bo povezan tudi z zaostrova- 
njem standardov in normativov za izvedbo vzgojno-izobraže- 
valnih programov, predvsem pri praktičnem pouku in sode- 
lavcih pri pouku. Predlog teh sprememb je delno povezan tudi 
z opredelitvijo višine osebnih dohodkov v šolstvu po kolek- 
tivni pogodbi in zakonu, zato ga še ni mogoče v celoti konkre- 
tizirati. 
c) Spremembe v mreži šol, s ciljem njene racionalizacije, 
bodo pripeljale do viškov kadrov na posameznih šolah. Ven- 
dar je spreminjanje mreže dolgotrajen (večletni) proces, pri 
čemer se bo ta problematika med drugim lahko urejala tudi 
s prezaposlovanjem delavcev med šolami. Prve ocene kadrov- 
skih viškov zaradi teh sprememb bo za šolsko leto 1991/1992 
možno napraviti po končanem vpisu v novo šolsko leto. 
č) Spremembe statusa, poslovne sposobnosti in načina finan- 
ciranja šol, ki jih prinaša zakon o zavodih, oziroma bodo 
podrobneje opredeljene v področnih zakonih, bodo osnova 
za opredelitev presežkov, predvsem nepedagoških kadrov na 
šolah. 
Močno se bo zmanjšal administrativni aparat, iščejo se tudi 
racionalnejše rešitve pri servisiranju tehničnih storitev in čiš- 
čenju šol, kar je mogoče organizirati prek zasebnih podjetij ali 
skupnih občinskih služb. 
Ker so bile šole doslej samostojne pri poslovnih odločitvah in 
so opravljale tudi razne dejavnosti, ki so bile ali pa tudi ne 
direktno povezane z vzgojno-izobraževalno dejavnostjo, je 
glede na statusne spremembe in spremembe pogojev poslo- 
vanja (nelikvidnost, upad naročil) v teh šolah mogoče priča- 
kovati tehnološke presežke tudi v šolskih delavnicah ter dru- 
gih obratih. Te tehnološke viške morajo opredeliti šole same, 
na temelju razmejitve šolske od drugih (prej) pridobitnih de- 
javnosti. 
Povzamemo lahko, da je osnova za reševanje kadrovskih 
presežkov v šolah najprej njihova ugotovitev, ki pa razen že 
znanih primerov (pod 1. točko, ki se rešujejo) še ni možna, saj 
je vezana na različne neznanke: sprejetje področne zakono- 
daje, spremenjenih predmetnikov,letno realizacijo vpisa in 
določb kolektivne pogodbe oziroma zakona. Reševanje te 
problematike bo urejeno na osnovi zakona, za kar je v letoš- 
njem letu v proračunu za področje izobraževanja rezerviranih 
40 milijonov din. 

Republiški sekretariat za vzgojo in izobraževanje ter telesno 
kulturo pa je posredoval v odgovor naslednje gradivo: 
UČINKI ZMANJŠANEGA REPUBLIŠKEGA PRORAČUNA 
DEJAVNOSTI VZGOJE IN IZOBRAŽEVANJA V LETU 1991 

Ob usklajevanju prihodkov in odhodkov republiškega prora- 
čuna za leto 1991 dejavnost šolstva ni opredeljena kot priori- 
tetna dejavnost, kar se odraža v okrog 10-odstotnem realnem 
zmanjšanju sredstev v primerjavi z obsegom republiškega 
proračuna v predhodnem letu 
Ker srednje in visoko šolstvo v zadnjih desetih letih ob večih 
programskih reformah ter omejitvah sredstev bilo nikoli 
dobro materialno stoječe, pomeni zadnja krčitev sredstev na 
tem področju izredno hud poseg, z daljnoročnimi posledi- 
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čami za razvoj te dejavnosti. 
1. Obseg dejavnosti se v srednjem in visokem šolstvu pove- 
čuje že nekaj let. Tako se je v šolskem letu 1990/91 število 
vpisanih učencev v srednjem šolstvu povečalo za 3,2%, na 
95.095 učencev, v jeseni je predvideno nadaljnje povečanje 
obsega dejavnosti za cca 4%. V visokem šolstvu se izobražuje 
27.774 študentov ali 4% več kot v letu poprej. Ob ustaljenem 
vpisu v 1. letnik študija se v visokem šolstvu povečuje obseg 
generacij v višjih letnikih, vpisanih v prejšnjih letih, kar ob 
vpisu v materialno zahtevnejše programe zahteva več sred- 
stev, kot bi sledilo iz samega porasta števila vseh študentov 
v visokem šolstvu. 
Proračunska sredstva ne omogočajo financiranja vzgojnoizo- 
braževalne dejavnosti v neokrnjenem obsegu, kar se izkazuje 
tudi tako, da se delež proračunskih sredstev na učenca in 
študenta v letu 1991 zmanjšuje in sicer, od cca. 20.600 din na 
17.900 na učenca ter od 40.100 din na 35.400 din na študenta 
(v cenah december 1990). 
2. Obseg proračunskih sredstev ne omogoča izvedbe pro- 
gramskih sprememb, ki so v pripravi. 
V srednjem šolstvu so onemogočene spremembe koncepta 
tehničnega in poklicnega šolstva, z zahtevo po večji praktični 
usposobljenosti učencev, predvsem v dvo- in triletnih progra- 
mih. Ob omejitvah je mogoče te spremembe, ki zahtevajo 
poleg večjega obsega praktičnega pouka tudi boljšo oprem- 
ljenost šol, izpeljati le ob postopnem prenašanju pretežnega 
dela praktičnega pouka v gospodarstvo in obrt. 
Predmet javnega financiranja tudi ne morejo biti t. i. obvezne 
izbirne vsebine (razne vrste dejavnosti) v gimnazijskih in vseh 
drugih programih. 
V letošnjem letu brez večjih sredstev ne bo mogoče izdelati 
katalogov znanj ter opraviti vseh drugih nalog v povezavi 
s pripravo na maturo čez štiri leta. 
V visokem šolstvu ob nespremenjenem obsegu proračunskih 
sredstev ni mogoče uvajati spremenjenih programov, ki zah- 
tevajo podaljševanje študija, nadaljnje večje programske pri- 
dobitve, kot posledice prilagajanja sodobnim trendom razvoja 
v svetu in uvajanje novih študijskih programov. 
Vse spremembe v vzgojnoizobraževalnih programih, ki zahte- 
vajo večji obseg sredstev, se na obeh stopnjah zahtevnosti 
izobraževanja lahko uvedejo le, če so predhodno v ta namen 

v proračunu zagotovljena dodatno potrebna sredstva ali pa 
s sočasno ukinitvijo drugih vsebin v programih. 
3. V proračunu določena sredstva za področje vzgoje in izo- 
braževanja zahtevajo dosledno spoštovanje izhodišč Izvrš- 
nega sveta glede preoblikovanja srednjih šol in razmestitve 
izvajanja programov (mreže šol) ter normativov in standardov 
za oblikovanje oddelkov in skupin v vseh letnikih in vseh 
programih srednjega in visokega šolstva. 
4. Uveljavitev zakona o zavodih in sprememb v financiranju 
izobraževalnega področja zahtevajo ob nespremenjenih pro- 
računskih sredstvih zaostritev standardov in normativov za 
opravljanje dejavnosti za okrog 40%, tako v srednjem šolstvu, 
ob pogoju celovite finančne obravnave visokega šolstva pa ta 
ocena velja tudi za to področje. 
Glede na dejstvo, da je v srednjem šolstvu splošni normativ 
števila učencev v razredu nad evropskim povprečjem, je 
potrebno zaostriti normative, ki določajo obseg pedagoškega 
in drugega dela v šolah (npr. tedenske učne obveznosti učite- 
ljev strokovno-teoretičnih predmetov na 23 ur, učiteljev prak- 
tičnega pouka na 28 ur, laborantov oz. sodelavcev na 35 ur). 
Ob tem je tudi nujno potrebno zaostriti ostale standarde 
izvajanja pouka npr. povečati število učencev pri pouku v sku- 
pinah ter zmanjšati število drugih sodelavcev pri pouku ter 
drugih, nepedagoških delavcev na šolah. 
V visokem šolstvu obseg proračunskih sredstev ne omogoča 
reševanja enovitega finaciranja področja, temveč tudi tu zah- 
teva povečanje pedagoških obveznosti, npr. za visokošol- 
skega učitelja 8 ur predavanj tedensko, za visokošolske sode- 
lavce pa 12 ur vaj tedensko. 
5. Razpoložljiva sredstva ne omogočajo realnega obračuna- 
vanja amortizacije šolskih stavb in opreme, kar se bo odrazilo 
v zagotovitvi le najnujnejših investicijskih popravil na zgrad- ■ 
bah in v zamenjavi dotrajane opreme. Prostorskih izboljšav ali 
večjega dviga nivoja tehnološke opremljenosti v letošnjem 
letu ni mogoče pričakovati. ( 
Investicijska sredstva, namenjena novogradnjam v srednjem 
in visokem šolstvu omogočajo realizacijo le najbolj potrebnih 
investicij, realizacija vseh drugih izraženih potreb po obnovi, 
rekonstrukciji ali novogradnjah pa se odlaga v naslednja 
proračunska leta. 

DELEŽ JAVNIH SREDSTEV ZA ŠOLSTVO V DRUŽBENEM PROIZVODU SLOVENIJE V OBDOBJU 1986-1990 v tisoč (K) din 

DP GLOBAL 
Usmer. 

izobr. 

% Visoko % Osnovno % Delež 
v DP šolstvo v DP šolstvo vDP javnih sred. 

za šolstvo 
(skupaj) v DP% 

1986 
1987 
1988 
1989 

1990 
1990 

388.361 
935.227 

2.804.349 
40.227.9931' 
29.609.0002' 

5.722 
13.027 
32.792 

642.693 

1,47 
1.39 
1,17 
1.59 
2,17 

1.878 
4.284 

10.888 
198.535 

160.000.00 3,163.9793) 1,98 1,021.179 

19914) 

11 statistični podatek 21 očiščeni - slov. metodologija 31 brez dopolnilnih sredstev občinam 41 za leto 1991 ni ocene DP! 
VIR: Republiški sekretariat za vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo 

0,48 
0,46 
0,39 
0,49 
0,67 

0,64 

9.746 
21.085 
54.854 

1,004.037 

5,020.186 
oc. 

2,51 
2,25 
1,96 
2,50 
3,39 

3,14 
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DELEGATSKE POBUDE 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za vzgojo in izobraže- 
vanje ter telesno kulturo na pobudo Matjaža Šin- 
kovca, delegata v Družbenopolitičnem zboru, dr. 
Ivana Vivoda, delegata v Zboru občin in Andreja 
Murna, delegata v Zboru združenega dela, da se 
spremenijo pogoji za pridobitev izobrazbe 
(Zakon o usmerjenem izobraževanju 45. člen) 

Skupina poslancev (mag. Matjaž Šinkovec, dr. Ivan Vivod in 
,Andrej Murn) je v Zboru občin in Družbenopolitičnem zboru 
Skupščine Republike Slovenije dala pobudo za spremembo 
pogojev za zaključek oziroma pridobitev izobrazbe v usmerje- 
nem izobraževanju. 
V zvezi z navedeno pobudo dajemo naslednje pojasnilo: 
Izvršni svet in Zbori Skupščine Republike Slovenije so na 
sejah dne 30. oktobra 1986 in 18. 02. 1987 obravnavali tudi 

■Poročilo o preobrazbi vzgoje in izobraževanja. Poročilo je 
upoštevalo rezultate večletnih evalvacijskih raziskav, ki jih je 
izvajal Pedagoški inštitut v sodelovanju z drugimi strokovnimi 
institucijami, ter problematiko, ki je bila evidentna iz javnih 
razprav. Na osnovi navedenega poročila so Zbori Skupščine 

iRepublike Slovenije in Izvršni svet ugotovili, da podpovprečni 
učni uspehi v srednji šoli in nizke povprečne ocene v visokem 
šolstvu postajajo kritična točka izobraževalnega sistema, ki 

»terja celovito oceno. Sprejet je bil sklep, da je uveljavitev višjih 
kriterijev znanja (in možnost uvedbe zaključnega oziroma 
nadaljevalnega izpita) cilj, ki ga je treba vgrajevati v prenovo 
programov. 
Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje 

[je zato že v jeseni 1986 dal v javno razpravo izhodišča za 
I prenovo programov. 
S ciljem, da bi bili učenci po končanem izobraževanju 

( ustrezno poklicno usposobljeni oz. pripravljeni na univerzi- 
tetni študij, je Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in 
izobraževanje na svoji 23. seji, dne 04. 06. 1987 sprejel sklep, 

j da se v programe srednjega izobraževanja uvede zaključni 
(izpit kot obvezni pogoj za zaključek izobraževanja. Hkrati pa 

i je določil v skladu s 43. čl. prej veljavnega Zakona o usmerje- 
nem izobraževanju (Ur. I. SRS, št. 11/80 in 6/83) vsebino 
jskupnega dela zaključnega izpita, Posebne izobraževalne 
/skupnosti pa vsebino posebnega dela zaključnega izpita. 
Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje 
je z dopisom št. 55.61/011-71-78, dne 10. 06. 1987 obvestil 
takratni Republiški komite za vzgojo in izobraževanje ter 
telesno kulturo, da so v prenovljene programe srednjega 
izobraževanja uvedeni zaključni izpiti in hkrati opozoril, da je 
potrebno ustrezno spremeniti zakonodajo. 
Tako je bil v Ur. I. RS, št. 10/88 objavljen dopolnjen Pravilnik 
O preverjanju in ocenjevanju znanja v usmerjenem izobraže- 
vanju, ki je v 41. čl. določil postopek in način opravljanja 
zaključnega izpita. Spremenjene pa so bile tudi nekatere 
določbe Pravilnika o pedagoški dokumentaciji in evidencah 
v usmerjenem izobraževanju (Ur. I. SRS, št. 10/88). 
Osnovni cilj in naloga zaključnega izpita je, da učenci doka- 
žejo, v kakšni meri obvladajo temeljna znanja tako na sploš- 
nem, kot na strokovnem področju. 
Zaključni izpit je v skladu s 45. čl. ZUI (Ur. I. RS, št. 6/80,11/83, 
25/89, 35/89) sestavina programa in pogoj za dokončanje 
izobraževanja. 
Učenci so bili z razpisom za vpis v prvi letnik srednjih šol za 
šol. I. 1987/88 posebej opozorjeni, da jih bodo šole ob vpisu 
Seznanile s prenovljenimi programi, (ki vsebujejo tudi obvez- 
nost opravljanja zaključnega izpita) in so jih do začetka šol- 
skega leta sprejele že vse Posebne izobraževalne skupnosti. 
?avod R Slovenije za šolstvo je šolam posredoval Priporočila 
2:a pripravo in izvedbo zaključnega izpita, tako za dveletne, 
triletne, kot tudi štiriletne programe. 

Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje 
je na izredni seji dne 25. 04. 91 ponovno razpravljal o proble- 
matiki zaključnega izpita in ugotovil, da je bil v prvi fazi 
prenove v programe srednjega izobraževanja uveden zak- 
ijučni izpit na osnovi strokovnih argumentov in ga zato ni 
mogoče ukiniti. 
UGOTOVITVENI SKLEPI: 
1. Zaključni izpit predstavlja le en element v prenovljenih 
programih in izhaja iz rezultatov evalvacijskih raziskav in 
široke javne razprave. Zaključni izpit zagotavlja poglobljeno 
znanje na določenih predmetnih področjih. 
Vsebine predmetov za zaključni izpit pa so razvidne iz progra- 
mov, ki jih morajo učenci predelati v člasu štiriletnega izobra- 
ževanja. 
2. Pri sprejemanju sprememb prenovljenih programov so bila 
upoštevana vsa zakonska določila. 
3. Iz skupne izjave za javnost (dr. Peter Vencelj in učenci) je 
razvidno, daje pri uvajanju zaključnega izpita prišlo do neka- 
terih organizacijskih in informacijskih nesporazumov (na 
srednjih in visokih šolah). 
4. Fakultete so na informativnih dnevih razvrednotile pomen 
zaključnega izpita (pri tem pa niso upoštevale 167 čl. ZUI.) 
5. Objektivne težave opravljanja zaključnega izpita na sred- 
njih šolah in opravljanja sprejemnega izpita na fakultetah (v 
zelo kratkem časovnem presledku) pa izhajajo predvsem iz 
naslednjih dejstev: 
- neprilagojenost univerz nastalim spremembam v srednjem 
izobraževanju (uvedba zaključnega izpita) in 
- dolžnost vojaških obveznikov, da do 5. 8. 91 predložijo 
upravnemu organu za ljudsko obrambo občine potrdilo 
o vpisu. 
Iz navedenega izhaja, da navedbe Zveze četrtošolcev Slove- 
nije, Zveze dijakov Slovenije in posameznikov za odpravo 
zaključnih izpitov nimajo strokovne podlage, na osnovi katere 
bi Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in izobraževa- 
nje ukinil zaključni izpit. Res pa je, da so nekateri učenci 
zaradi tega bolj obremenjeni, ker morajo v kratkem časovnem 
razmaku opraviti več vrst izpitov. 
Visoke šole bodo v skladu s 167. čl. ZUI upoštevale zaključni 
izpit. 
Predlagamo, da se vojaškim obveznikom podaljša rok za 
predložitev potrdila o vpisu, kar bi visokim šolam omogočilo, 
da bi lahko izvedle sprejemne izpite v avgustu. 
Na koncu moramo opozoriti, da je zaključni izpit uveden tudi 
na zahtevo srednješolcev. To zahtevo so javno izrazili na 
svojem zborovanju v Slovenj Gradcu. Tam so tudi zahtevali 
uvedbo mature kot splošni pogoj za vpis na vse visoke šole. 
To je urejeno v Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o usmerjenem izobraževanju (Ur. I. SRS, št. 25/89). S tem je 
torej prehod iz srednjega na visokošolsko izobraževanje (ki se 
zgleduje po zahodnoevropskih merilih) urejen. 

Zavod Republike Sloveniji za šolstvo pa je posredoval nasled- 
nje gradivo: 

POROČILO O PRIPRAVAH V SREDNJIH ŠOLAH NA ZAK- 
LJUČNI IZPIT 
Uvod 
Na podlagi sprejetih izhodišč za prenovo programov v sred- 
njem izobraževanju so strokovni sveti posebnih izobraževal- 
nih skupnosti in zavod RS za šolstvo opravili v letu 1987 prvo 
fazo prenove programov, ki je bila večkrat označena kot 
odpravljanje najhujših napak usmerjenega izobraževanja. 
Ena od teh je bila tudi odprava zaključnega izpita, ki je 
v slovenskih srednjih šolah veljal kot obvezna oblika ponov- 
nega preverjanja znanja ob zaključku 2-, 3- in 4-letnega izo- 
braževanja do uvedbe usmerjenega izobraževanja. Zaključni 
izpit ima poleg normativne plati kot pogoj za zaključek sred- 
nješolskega izobraževanja tudi pedagoški pomen. 
Zaključni izpit je bil leta 1987 ponovno vgrajen kot pogoj za 
zaključevanje izobraževanja po programu in preverja hkrati 
zrelost za vključitev v delo, kot v nadaljnji študij. Gre za 
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preverjanje znanj, ki so potrebna, da bo učenec lahko na 
univerzi dalje gradil novo učno snov. V drugem primeru gre za 
preverjanje, ali je učenec osvojil tista znanja, ki mu zagotav- 
ljajo, da bo pri svojem poklicu zadovoljivo reševal sprotne in 
nastajajoče probleme. 
Tako ima zaključni izpit neselektiven pomen, saj učenca 
v bistvu usmerja tako v delo, kot v nadaljnji študij. Usmerje- 
valna vloga zaključnega izpita je povezana z vgrajeno izbir- 
nostjo predmetov v sicer enotnem zaključnem izpitu. 
Štiriletne smeri, oziroma programi omogočajo relativno 
veliko izbirnost učencu med termini razpisanih saminarskih 
nalog, izdelkov ali nastopov, med več predmeti ali med nalo- 
gami in predmeti. Ta izbirnost se pojavlja v 90 izpitnih enotah, 
kar pomeni v 39,5% vseh izpitnih enot, oziroma v 52,6% 
izpitnih enot, ki so sploh lahko izbirne. Omogoča učencem, 
da se preizkusijo in uveljavijo na predmetnih področjih, kjer 
čutijo in vedo, da so snovno najbolj sigurni. 
Vse izbire so v rokah učencev. Šola jih lahko usmerja pri 
razpisanih temah seminarskih nalog in izdelkov, pri izbiri 
predmetov pa samo posredno z oblikovanjem objektivnega 
vzgojno izobraževalnega procesa in z izenačevanjem zahtev- 
nosti pri posameznih predmetih. 
Pedagoški pomen zaključnega izpita je povezan tudi z načini 
učenja. Pri posameznem učnem predmetu se učenec uči 
sukcesivno in parcialno. Priprava na zaključni izpit pa zah- 
teva, da si učenec oblikuje celostno znanje, pregled nad 
celotno učno snovjo, ki se bo preverjala na zaključnem izpitu. 
Zato mora snov temeljito ponavljati in utrjevati. Poleg tega ob 
tem razvija delovne navade (vztrajnost, delovnost). Tu seveda 
pride do izraza učenčeva zrelost, zakaj priprava na zaključni 
izpit je nekaj bistveno drugega kot sprotno učenje v teku 
šolskega leta. 
Priprave na zaključni izpit, ki so gotovo intenzivnejše v zak- 
ljučnem letniku, povezujejo učenca in učitelja v pripravi semi- 
narskih in drugih praktičnih nalog, ju povezujejo v medseboj- 
nem komuniciranju, kar tudi prispeva k zrelosti učencevj 

Informiranje in priprava srednjih šol na izvajanje zaključ- 
nega izpita 
Prvo informacijo o ponovni uvedbi zaključnega izpita so sred- 
nje šole dobile že na podlagi Izhodišč za prenovo vzgojnoizo- 
braževalnih programov v srednjem izobraževanju (september 
1986). 
V času od decembra 1986 do januarja 1987 je Zavod opravil 
seminarje za vse vodstvene delavce srednjih šol, na katerih je 
bila obravnavana tudi tema o prenovljenih sestavinah progra- 
mov in zaključnem izpitu. 
Razpis za vpis v 1. letnik srednjih šol za šolsko leto 1987/88 
(februar 1987) je opozoril učence in starše, da jih bodo šole 
ob vpisu seznanile s prenovljenimi programi. 
Strokovni sveti PIS so v aprilu in maju 1987 preoblikovali 
osnutke prenovljenih programov v predloge in jih posredovali 
v delegatsko in strokovno razpravo vsem srednjim šolam in 
drugim. 
26. 6. 1987 je Zavod RS za šolstvo posredoval navodila sred- 
njim šolam za začetek izvajanja prenovljenih programov v šol- 
skem letu 1987/88, v katerih je opozoril, da so v programu pod 
točko 4. navedeni pogoji za vključitev, napredovanje in prido- 
bitev izobrazbe po programu z zaključnim izpitom. 
Skupščine Posebnih izobraževalnih skupnosti so prenovljene 
programe sprejele do začetka šolskega leta 1987/88 in o tem 
pisno obvestile srednje šole. V skladu s sklepom Strokovnega 
sveta so srednje šole dobile prenovljene programe pred 
začetkom šolskega leta 1987/88. 
V šolskem letu 1988/89 so zaključni izpit opravili učenci 2- 
letnih programov, v šolskem letu 1989/90 pa učenci 3-letnih 
programov. Zavod je srednjim šolam vsakokrat posredoval 
priporočila za zaključnih izpit s ciljem zagotoviti večjo stopnjo 
enotnosti, v zahtevah, kriterijih ocenjevanja in vrednotenju 
celovitih rezultatov zaključnega izpita. 
Priporočila za zaključni izpit v 4-letnih smereh so dobile 
srednje šole februarja 1991. Poleg tega je Zavod pripravil 
kataloge znanj za predmete fizika, geografija,, biologija, slo- 
venski jezik in književnost, angleški jezik, nemški jezik, kemija 
in likovna vzgoja, ki učiteljem ob pripravah učencev na zak- 
ljučni izpit služijo kot pripomoček. 
Priprave učiteljev (tuji jezik in matematika) na ustrezno obrav- 
navo vsebin za zaključni izpit so se začele že junija in septem- 

bra 1990 s seminarji in prvimi navodili. Na osnovi evalvacije 
navodil, ki je potekala od septembra do novembra 1990 je 
Zavod v sodelovanju z učitelji pripravil dokončna navodila. Pri1 

pripravi priporočil, ki vključujejo cilje zaključnega izpita, vzo- 
rec pisnega in ustnega dela, seznam vprašanj, kriterije oce- 
njevanja, navedbo literature, so sodelovali učitelji. Vsa pripo- 
ročila so bila pred dokončnim oblikovanjem tudi obravnavana 
z učitelji na aktivih in seminarjih. 

Priprave v srednjih šolah na izvedbo zaključnih izpitov 
Strokovni svet Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje 
je na izredni seji 25. 4. 1991 s sklepom zadolžil Zavod Repu- 
blike Slovenije za šolstvo, da pripravi poročilo o pripravah in 
ukrepih, ki so jih srednje šole izvedle za nemoten in uspešen 
potek zaključnega izpita. 
Srednje šole so posredovale odgovore na kratek vprašalnik, ki 
so ga izpolnili na skupnem sestanku ravnatelj (predstojnik 
usmeritve), razredniki in predsedniki ali predstavniki oddelč- 
nih skupnosti 4. razredov. Svoje odgovore so potrdili s pod- i 
pisi. 
Vprašalnik o zaključnem izpitu v 4-letnih programih je bil 
poslan dne 26. 4. 1991 128 srednjim šolam v Sloveniji. Izpol-1 

njeni vprašalnik je vrnilo 102 ali 80% vseh šol (8. 5.1991 do 11. 
ure). 
Na podlagi analize odgovorov šol ugotavljamo naslednje: 
1. Učenci so bili, z redkimi izjemami, seznanjeni z zaključnim 
izpitom pred vpisom v program, in sicer na informativnem 
dnevu za vpis v 1. letnike srednjih šol v šolskem letu 1987/88, 
ki je bil izveden na vseh srednjih šolah 7. oz. 8. marca 1987. 
Informacije so bile pisne in ustne. 
Mnoge šole so učence in njihove starše seznanile še podrob- 
neje z zaključnim izpitom na začetku šolanja v prvem letniku. 
Iz tega sklepamo, da so bili učenci ob začetku šolanja sezna- 
njeni s pogoji za zaključevanje izobraževanja, to je z zaključ-1 
nim izpitom. 
2. Glede priprave učiteljev za izvedbo zaključnega izpita ugo- 
tavljamo na podlagi odgovorov šol, da je bilo težišče teh 1 
priprav v prvem polletju zaključnega letnika. Večino priprav 
so opravili ob izdelavi letnega delovnega načrta šole. To delo 
je potekalo v okviru pedagoških in redovalnih konferenc ter 
v strokovnih aktivih (v okviru šole, regije in republike). 
V strokovnih aktivih so pripravili enotna vprašanja in se dogo- 
vorili za čim enotnejše kriterije ocenjevanja znanja na zaključ- 
nem izpitu. Na šolah, kjer izvajajo programe različnih stopenj 
zahtevnosti (2-, 3- in 4-letne smeri) so že upoštevali izkušnje 
izvajanja zaključnih izpitov v dvo in triletnih programih. 
Po podatkih nekaterih šol ugotavljamo, da so bili roki za 
izdelavo seminarskih nalog prekratki in neustrezni. Kar precej 
šol je namreč planiralo izdelavo seminarske naloge za drugot 
polletje četrtega letnika, kar je glede na obveznosti učencev | 
zaključnega letnika neprimerno. Domnevamo, da je to lahkoi 
povzročilo določeno časovno stisko učencev v času pripravej 
na zaključek četrtega letnika in pripravo na zaključni izpit. j 
3. Na šolah praviloma še posebej pripravljajo učence na 
zaključni izpit. Načini te priprave so različni: nekatere šole to 
opravijo pretežno med rednim poukom pri predmetih zaključ-: 
nega izpita, druge poleg tega nudijo učencem dodatni pouk. 
Nekatere šole so z izvedbenim predmetnikom določile 
dodatne ure pri predmetih zaključnega izpita (iz fonda ur za 
predmet po izbiri šole ali iz nerazporejenega fonda ur v okviru 
posameznih predmetov). Večina šol je učencem pripravila 
izpitna vprašanja, ki so jih izdelali v strokovnih aktivih. Učitelji 
med poukom utrjujejo izpitno snov tudi nižjih letnikov. So pa 
ravno na tem delu priprav precejšnje razlike med šolami (od 
zelo zavzetih priprav do prepuščanja učencev samim sebi, 
verjetno pa tudi preobremenjevanja zaradi pretiranih zahtev 
posameznih učiteljev). 
4. Nekaj šol, ki izvajajo program naravoslovno-matematična 
dejavnost navaja, da nestrinjanje učencev z zaključnim izpi- 
tom izvira tudi iz njihovega neuresničenega predloga, da bi 
tudi zanje veljala izbirnost med družboslovnimi in naravoslov- 
nimi predmeti in bi se tako tudi naravoslovci izkazali na 
jezikovno-družboslovnem področju. 
Poleg tega je verjetno v šolah, ki izvajajo programe, ki n<3 
dajejo usposobljenosti za poklicno delo, prisoten strah zaradi 
nesorazmerja med razpisanim številom mest na fakultetah in 
številom prijavljenih kandidatov, kar bo mnogim mogoče pre- 
prečilo uresničitev postavljenega cilja. 
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5. Izpolnjeni vprašalniki so verificirani s podpisi predstavni- 
kov učencev, razrednikov četrtih letnikov in ravnatelja. 
Zaključek 
Na podlagi analize dokumetov, ki so bili posredovani srednjim 
šolam v zvezi z zaključnim izpitom v prenovljenih programih 
in na podlagi odgovorov na anketni vprašalnik šol, lahko 
zaključimo, da je bilo tako informiranje, kot priprave načrto- 
vano in izvajano pravočasno. 
V teh odgovorih nobena šola ni izrazila kritičnih izjav proti 
zaključnemu izpitu. Podatki kažejo, da potekajo usmerjevalne 
akcije in priprave v različnih oblikah in metodah dela z učenci. 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za mednarodno sode- 
lovanje na predlog Boruta Pahorja, delegata 
v Družbenopolitičnem zboru, da Izvršni svet 
posreduje pregled obiskov njegovih predstavni- 
kov v tujini ter obiskov tujih državnikov in dele- 
gacij pri slovenski vladi 

REALIZIRANI OBISKI V REPUBLIKI SLOVENIJI OD MAJA 
1990 DO APRILA 1991 
ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA 

17. — 18. december 1990 
Ljubljana 

Nemško-slovenska strokovna konferenca Hanns Seidel 
Stiftung na temo »Demokracija in socialno tržno gospodar- 
stvo« v Hotelu Holiday Inn v Ljubljani. 

Vsebina: Uvodni referat predsednika Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije g. Lojzeta Peterleta. Odmevna 
konferenca. 

22. - 24. april 1991 
Ljubljana 

Obisk uradne nemške delegacije ob otvoritvi Tedna nemške 
kulture v Sloveniji, od 22. do 26. aprila. 

Vsebina: Delegacija, ki jo je vodil namestnik nemškega 
zunanjega ministra državni minister g. Helmut Scahfer, je 
imela posebne razgovore s predsednikom Predsedstva Repu- 
blike Slovenije g. Milanom Kučanom, predsednikom Skupš- 
čine Republike Slovenije g. dr. Francetom Bučarjem, pred- 
sednikom Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije g 
Lojzetom Peterletom ter članom Izvršnega sveta Skupščine 
Republike Slovenije in republiškim sekretarjem za medna- 
rodno sodelovanje g. dr. Dimitrijem Ruplom ter mnoga sreča- 
nja z najvidnejšimi predstavniki političnega in družbenega 
življenja v Republike Slovenije. 

ZAHODNOEVROPSKE DRŽAVE IN SEVERNA AMERIKA 

17. — 18. januar 
Ljubljana 

Valonska delegacija s predsednikom g. Anselme-jem 
v Sloveniji. 

Sprejeli predsednik Predsedstva Republike Slovenije g. 
Kučan, predsednik Izvršnega sveta Skupščine Republike Slo- 
venije g. Peterle, podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine 
Republike Slovenije g. Malešič, republiški sekretar za razisko- 
valno dejavnost in tehnologijo dr. Tancig, Gospodarska zbor- 
nica Slovenija. 

Podpis sporazuma o sodelovanju med Republiko Slovenijo 
in Valonijo. 

ZVEZA SOVJETSKIH SOCIALISTIČNIH REPUBLIK 

22. - 26. oktober 1990 
Ljubljana 

Obisk delegacije Sveta ministrov BSSR pod vodstvom pred- 
sednika V. F. Kebiča v Republiki Sloveniji. 

Ostali člani delegacije: 
- Valerij Medvedov, pomočnik predsednika Sveta mini- 

strov, 
- Viktor Danilenko, stalni predstavnik BSSR v Moskvi, 

- Nikolaj Kavko, šef administracije Sveta ministrov BSSR, 
- Genadij Konotopov, vodja oddelka za zunanje ekonom- 

ske stike. 
Namen obiska: Izmenjava mnenj glede na politične procese 

v Vzhodni Evropi kot tudi v ZSSR in Jugoslaviji oz. v obeh 
republikah; poglobitev gospodarskega sodelovanja in razširi- 
tev sodelovanja na ostala področja (znanstveno-tehničnl). 

Ocena obiska: Obisk ocenjujemo kot uspešen tako na poli- 
tičnem kot gospodarskem področju. Dane so bile številne 
pobude na obeh straneh za nadaljnje sodelovanje in predla- 
gani povsem konkretni projekti. Dana je bila ocena, da se na 
tej podlagi dosedanja blagovna menjava med obema republi- 
kama lahko s 60 mio CI.Č dvigne na znatno več. 

3. — 6. julija 1990 
Ljubljana 

Obisk delegacije Vlade Estonske SSR pod vodstvom pred- 
sednika Edgarja Savisaarja v Republiki. Sloveniji. 

Ostali člani delegacije: 
- Erik Terk, namestnik ministra za gospodarstvo, 
- Mario Rosentau, protokol zveznega ministrstva, 
- Filja Lonaru, pomočnica predsednika vlade. 
Namen obiska: Ugotoviti interes za gospodarsko sodelova- 

nje, vidiki osamosvajanja Slovenije, predstavitev naših izku- 
šenj v regionalnem sodelovanju, ustanavljanju podjetij 
v tujini, izmenjava pogledov in mnenj. 

Ocena obiska: Obisk ocenjujemo kot dober uvod v vzposta- 
vitev medsebojnega sodelovanja, saj gre za prvi kontakt 
v medsebojnem sodelovanju. Ob tej priložnosti je bil med 
vladama podpisan sporazum o sodelovanju. 

ČEŠKA IN SLOVAŠKA FEDERATIVNA REPUBLIKA 

9. — 11. februar 1991 
Ljubljana 

Slovaška delegacija, ki jo je vodil predsednik vlade Vladimir 
Mečiar. 

Delegacijo so sprejeli: predsednik Predsedstva g. Kučan, 
predsednik Izvršnega sveta g. Peterle, podpredsednik Izvrš- 
nega sveta Malešič, republiški sekretar za mednarodno sode- 
lovanje dr. Rupel, republiški sekretar za industrijo in gradbe- 
ništvo g. Rejc, republiški sekretar za turizem in gostinstvo g. 
Paš, republiški sekretar za tržišče in splošne gospodarske 
zadeve g. Bastl. 

Obisk je bil povraten. Njegov namen pa je bila preučitev 
stopnje ekonomskega sodelovanja med republikama in kon- 
kretni dogovori o tem (sovlaganje v Luko Koper). Dogovor- 
jeno je bilo, da se medsebojno pripravi sporazum o gospodar- 
skem sodelovanju med republikama, ki bo vseboval kon- 
kretne projekte. 

REPUBLIKA AVSTRIJA 

OBISKI IZ AVSTRIJE 

1. avgust 1991 
Krško 
dr. Flemming, zvezna ministrica za okolje na obisku v NE 
Krško, razgovor z dr. Šešerkom in nekaterimi sekretarji. 

Vsebina: razgovor o energetski politiki Slovenije, jedrski 
varnosti, varnosti jezu HE Golica ter sodelovanju na področju 
varstva okolje in energetike. 

Ocena: avstrijska stran prizna, da obstajajo z HE Golica 
odprta vprašanja, ki jih je potrebno rešiti pred polnjenjem 
jezu, je pa to tudi prvi obisk avstrijske zvezne delegacije v JE 
Krško. 

21. do 22. september 1990 
Ljubljana 
obisk deželnega svetnika ZD Štajerske za zdravstvo z delega- 
cijo zdravnikov, razgovor na RS za zdravstvo, poseben pro- 
gram. 

Vsebina: ocena sodelovanja na področju zdravstva med 
Slovenijo in ZD Štajersko, razgovori o možnostih širitve kon- 
kretnega sodelovanja med nakaterimi bolnicami ter o avstrij- 
skih izkušnjah na področju organizacije zdravstvenih uslug. 

Ocena: obisk je že utečena praksa v interesu obeh strani, 
saj pomeni sodelovanje dveh visoko razvitih zdravstvenih 
sistemov. 
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16. oktober 1990 
Maribor 
otvoritev avstrijske čitalnice v Univerzitetni knjižnici Maribor, 
otvoril avstrijski zunanji minister dr. Mock, razgovori z M. 
Malešičem in dr. Ruplom. 

9. november 1990 
Ljubljana 
obisk delegacije ZD Koroške pod vodstvom deželnega gla- 
varja dr. Haiderja, razgovori z delegacijo Izvršnega sveta. 

Vsebina: ocena sodelovanja po posameznih konkretnih 
področjih, dogovor o možnostih za tesnejše sodelovanje na 
nekaterih področjih (gospodarstvo, varstvo okolja, kultura), 
razgovor o problematiki položaja slovenske manjšine na 
Koroškem, dogovor o rešitvi odprtih vprašanj v zvezi z HE 
Golica. 

Ocena: tradicionalno srečanje koroškega deželnega gla- 
varja s predsednikom IS, pomembno zaradi lociranja konkret- 
nih problemov in dogovora o načinih reševanja; odkrit dialog 
o nekaterih odprih vprašanjih, pedvsem položaju slovenske 
manjšine na Koroškem, dogovor o moratoriju na polnjenje 
jezu HE Golica ter načinu rešitve odprtih vprašanj, ki so 
pogajanja v MK za Dravo zašli v slepo ulico. 

18. december 1990 
Ljubljana 
zasedanje Kontaktnega komiteja Slovenija-Koroška. 

Vsebina: konkretni dogovori o sodelovanju na področju 
varstva okolja, energetike, obmejnega prometa, infrastruk- 
ture, gospodarstva, kulture, izobraževanja, pomoči pri 
odpravljanju posledic novemberskih poplav v Sloveniji. 

Ocena: konkretna oblika reševanja odprih vprašanj, dogo- 
vor o sestankih ekspertov za varstvo okolja in prometa, po več 
letih neuspešnih poskusov za oživitev kulturnega sodelovanja 
dogovor o intenzivnem sodelovanju in ustanovitvi delovne 
skupine za kulturo. 

23. december 1990 
obisk avstrijskih parlamentarnih in strankarskih delegacij na 
plebiscitu (zveza, ZD Koroška, ZD Štajerska). 

Vsebina: predstavitev vsebine in ogled poteka plebiscita, 
tiskovna konferenca, ocena korektnosti izvedbe plebiscita. 

Ocena: Ocena izvedbe plebiscita je bila pozitivna, pisno 
poročilo je imelo odmev tudi širše v mednarodni skupnosti. 

7. januar 1991 
Ljubljana 
delegacija Deželnega zbora (parlamenta) ZD Koroške na obi- 
sku razgovori v Skupščini RS in z dr. Ruplom. 

Vsebina: v razgovoru z dr. Ruplom razgovor o politiki IS po 
plebiscitu ter sodelovanju med R Slovenijo in ZD Koroško. 

10.januar 1991 
Ljubljana 
Dr.Neisser in dr. Steiner, poslanca in funkcionarja v zveznem 
parlamentu, predavanje, razgovori s Peterletom, dr. Ruplom. 

Vsebina: razgovor o možnostih angažiranja avstrijskih 
paralmentarnih strank pri pomoči Sloveniji, predstavitev slo- 
venske politike. 

Ocena: obisk je bil predvsem vzpodbuda za prelamentarno 
debato o odnosu do Slovenije, avstrijska ljudska stranke je 
aktivirala svoj gospodarski del za večje zanimanje za vlaganje 
v Sloveniji. 

26. in 27. februar 1991 
obisk delegacije Koroškega šolskega sveta v Sloveniji, razgo- 
vor na RS za vzgojo in izobraževanje, poseben program. 

Vsebina: razgovor o problematiki izobraževanja, posebno 
še vprašanje dvojezičnega pouka z manjšino, možnostih ze 
tesnejše sodelovanje med osnovnimi šolami. 

Ocena: redni stik, ki veliko prispeva predvsem k razpravam 
na Koroškem o kvaliteti dvojezičnega pouka, izmenjava iz- 
kušnej. 

26. februar 1991 
Ljubljana 
dr. Andreas Wabl, poslanec Zelenih v avstrijskem parlamentu, 
razgovor z Lojzetom Peterletom. 

4. marec 1991 
Ljubljana 
Dr. Zilk, dunajski župan in deželni glavar z delegacijo, razgo- 
vor z delegacijo IS, ki jo je vodil predsednik Peterle, z vod- 
stvom Skupščine ter gospodarstveniki. 

Vsebina: razgovor o možnostih za širitev sodelovanja med 
ZD Dunaj in R Slovenijo s poudarkom na gospodarskem in 
finančnem sodelovanju sodelovanju. 

Ocena: gre za prvi kontakt na tem nivoju med ZD Dunajjn 
R Slovenijo, rezultati obiska so lepi na gospodarske področju 
(nekaj neposrednih stikov med firmami, preliminarni pogovori 
o vlaganjih), dr. Zilk kot vpliven v socialistični stranki je 
v precejšnji meri vplival na pozitivne spremembe v SP do 
Slovenije. 

REPUBLIKA ITALIJA 
OBISKI IZ REPUBLIKE ITALIJE 

6. junij 1990 
Koper, Ankaran 

Svečana položitev temeljnega kamna BIC Koper-Capodi- 
stria. Prireditve se je udeležil predsednik IS L.Peterle z itali- 
janske strani pa italijanski minister za državno udeležbo, 
predsednik Deželnega odbora A. Biasutti in italijanski velepo- 
slanik v Beogradu g. Vento. 

10. oktober 1990 
Ljubljana 

Obisk g. Carboneja, deželnega ministra za planiranje in 
zunanje zadeve AD FJK. 

Vsebina: Razgovori o energetski problematiki v Sloveniji ter 
o nekaterih konkretnih naložbah ter o nekaterih skupnih 
projektih na tem področju. 

Srečanje oz. razgovori in sklepi so bili uspešni in zelo 
konkretni ( dogovor o treh skupnih projektih, ki bi jih delno 
financirali s sredstvi ES in Pentagonale ). 

26. oktober 1990 
Ljubljana 

Obisk g. Cremoneseja, predsednika Deželnega odbora 
Dežele Veneto. Sprejel ga je presednik IS L. Peterle. 

Vsebina: Razvoj obstoječih in vzpostavitev novih oblik 
sodelovanja z Deželo Veneto v luči zakona o obmejnih ob- 
močjih. 

Razgovori so bili konkretni. Zelo koristna pa je bila tudi 
izmenjava informacij in stališč o dogajanju v Jugoslaviji in 
Sloveniji. 

15. november 1990 
Portorož 

Podpredsednik IS g. M. Malešič se je udeležil otvoritve 
simpozija »Informatika za učinkovito lokalno samoupravo«. 
Ob tej priložnosti se je srečal s podpredsednikom DO AD FJK 
g. Francescuttom. 

Vsebina: Odnosi med R Slovenijo in AD FJK. 
Ocena: srečanje je bilo uspešno zlasti z vidika medseboj- 

nega informiranja o procesih v Sloveniji in stališč AD FJK do 
le-teh. 

1. december 1990 
Ljubljana 

Srečanje z italijanskim zunanjim ministrom g. De Micheli- 
som ob otvoritvi Generalnega konzulata Republike Italije 
v Ljubljani. Ministra De Michelisa je sprejel predsednik pred- 
sedstva R Slovenije Milan Kučan. Pri razgovoru je sodeloval 
republiški sekretar za mednarodno sodelovanje dr. Dimitrij 
Rupel. 

Vsebina: Odnosi med Republiko Slovenijo in Republiko 
Italijo ter SFRJ; izmenjava informacij, mnenj in stališč. 

Ocena: z odprtjem Generalnega Konzulata v Ljubljani je 
dan poseben poudarek odnosom z Republiko Slovenijo. Raz- 
govore ocenjujemo kot izjemno pomembne saj so potekali na 
najvišji ravni. 

19. december 1990 
Ljubljana 

Razgovor g. Domineseja, tajnika italijanskega ministra za 
promet s predsednikom IS g. L. Peterletom. 
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Vsebina: Sodelovanje med R Slovenijo in R Italijo oz. AD 
FJK na osnovi možnosti, ki jih ponuja italijanski Zakon 
o obmejnih območjih. 

Razgovor uvrščamo v serijo razgovorov, ki vodijo k operaci- 
onalizaciji Zakona in opredelitvi vloge oz. možnosti, ki jih ima 
R Slovenija za sodelovanje v okviru tega Zakona. 

23. december 1990 
Obisk parlamentarne delegacije Italije na plebiscitu. 
Vsebina: Ogled volišč, sprejem pri predsedniku Skupščine 

RS. 
24. januar 1991 
Ljubljana 

Obisk italijanskega ministra za promet g. Carla Berninija, 
predsednikov deželnih odborov AD FJK in Veneta, predstav- 
nika avtonomne province Bolzano ter R Hrvatske. 

Vsebina: Razgovor o sodelovanju severnoitalijanskih dežel 
z Republiko Slovenijo in Republiko Hrvatsko. 

Ocena: Sprejet je bil dogovor o pripravi Sporazuma o sode- 
lovanju na osnovi Zakona o obejnih območjih. 

21. februar 1991 
Ljubljana 

Obisk delegacije Dežele Marche pod vodstvom predsednika 
deželnega odbora g. Rodolfa Gianpaolia. Spremljal ga je 
veleposlanik R Italije v SFRJ g. Sergio Vento. 

Vsebina: Sodelovanje med Republiko Slovenijo in Deželo 
Marche predvsem v okviru Delovne skupnosti za Južni in 
Srednji Jadran. 

Cilj: vzpostavitev tesnejšega sodelovanja med R Slovenijo 
in Deželo Marche tako na bilateralni ravni kot tudi v okviru DS 
za Južni in Srednji Jadran. 

4. marec 1991 
Ljubljana 

Srečanje g. Domineseja, tajnika italijanskega ministra za 
promet s predsednikom IS Peterletom. 

Vsebina: Razgovor o možnostih tesnejšega sodelovanja 
Republike Slovenije s severnoitalijansko regijo. 

Tudi ta sestanek sodi v sklop že omenjenih razgovorov 
o operacionalizaciji Zakona o obmejnih območjih. 

3. april 1991 
Ljubljana 

Obisk delegacije socialistične stranke Italije iz AD FJK pod 
vodstvom deželnega tajnika g. Zanfagninija. 

Vsebina: Pogovor z republiškim sekretarjem za medna- 
rodno sodelovanje dr. Ruplom o odnosih med R Slovenijo in 
R Italijo 

Ocena: sestanek je bil informativnega značaja. Republiški 
sekretar za mednarodno sodelovanje je goste seznanil s pri- 
pravami na osamosvojitev R Slovenije in jih prosil, da infor- 
macije posredujejo italijanskemu zunanjemu ministru, članu 
Socialistične stranke Italije. 

REPUBLIKA MADŽARSKA 
OBISK IZ REPUBLIKE MADŽARSKE 

20. in 21. marec 1991 
Murska Sobota, Ljubljana 

Obisk presednika Skupščine železnožupanijske samou- 
prave dr. Pusztai Gyule na povabilo predsednika Izvršnega 
sveta Skupščine R Slovenije Lojzeta Peterleta. 

Vsebina: Proučitev možnosti razširitve dvostranskega sode- 
lovanja med Železno županijo in Republiko Slovenijo. 

REALIZIRANI VLADNI OBISKI V TUJINI OD MAJA 1990 
APRILA 1991 

ZVEZNA REPUBLIKA NEMČIJA 

28. maj 1990 
Munchen (Bavarska) 

Obisk predsednika Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije g. Lojzeta Peterleta in člana Izvršnega sveta Skupš- 
čine Republike Slovenije ter republiškega sekretarja za med- 
narodno sodelovanje g. dr. Dimitrija Rupla pri ministrskem 
predsedniku Bavarske g. dr. Maxu Streiblu. 

24,- 26. oktober 1990 
Udeležba in predavanje podpredsednika Izvršnega sveta 

Skupščine Republike Slovenije g. dr. Janeza Mencingerja na 
Mednarodnem simpoziju o gospodarskem sodelovanju 
z državami Vzhodne Evrope. 

7. - 8. november 1990 
Stuttgart (Baden—VVurttemberg) 

Obisk člana Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
in republiškega sekretarja za mednarodno sodelovanje g. dr. 
Dimitrija Rupla v parlamentu nemške dežele Baden-VVurt- 
temberg, v okviru obiska delegacije Skupščine Republike 
Slovenije pod vodstvom predsednika Skupščine Republike 
Slovenije g. dr. Franceta Bučarja. 

Vsebina: Razgovori z vodstvom parlamenta. 

19. november 1990 
Munchen (Bavarska) 

Udeležba in predavanje predsednika Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije g. Lojzeta Peterleta na med- 
narodni konferenci »Sosedje v Evropi« v organizacji bavarske 
Hanns Seidel Stiftung v Mtinchnu. 

Vsebina: Ob tej priložnosti tudi srečanje s pooblaščencem 
ministrskega predsednika Bavarske za regionalno sodelova- 
nje g. dr. Franzem Heubl-om. 

30. november - 4.december 1990 
Stuttgart (Baden-VVurttemberg) 

Obisk uradne delegacije Izvršnega sveta Skupščine Repu- 
blike Slovenije pod vodstvom podpredsednika Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenije g. dr. Janeza Mencin- 
gerja v nemški deželi Baden-VVurttemberg. 

Vsebina: Obisk na vabilo ministra za gospodarstvo Baden- 
-VVurttemberga g. Schauflerja. 

13. december 1990 
Munchen (Bavarska) 

Obisk uradne delegacije Izvršnega sveta Skupščine Repu- 
blike Slovenije pod vodstvom člana Izvršnega sveta Skupš- 
čine Republike Slovenije ter republiškim sekretarjem za 
finance g. dr. Marko Kranjeca pri bavarskem državnem mini- 
stru za finance g. dr. Frhr. von Waldenfels-om. 

19. februar 1991 
Koln 

Udeležba predsednika Izvršnega sveta Skupščine Repu- 
blike Slovenije g. Lojzeta Peterleta na otvoritvi Mednarod- 
nega sejma gospodinjske opreme DOMOTECHNICA 91 
v Kolnu. 

Vsebina: Udeležba na otvoritvi sejma na pobudo in prošnjo 
koncema GORENJE iz Velenja, ki že tradicionalno razstavlja 
na tem sejmu. Ni bilo vladnih stikov, G. Peterle je imel 
tiskovno konferenco. 

2. — 4. marec 1991 
Berlin 

Udeležba člana Izvršnega sveta Skupščine Republike Slo- 
venije in republiškega sekretarja za turizem in gostinstvo g. 
Inga Paša na Turistični borzi v Berlinu, na pobudo in v organi- 
zaciji slovenskih turističnih agencij (Kompas). 
11. marec 1991 
Munchen (Bavarska) 

Obisk podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine Repu- 
blike Slovenije g. Dr. Lea Šešerka pri bavarskem državnem 
ministru za prostorsko urejanje in varstvo okolja g. Dr. Ga- 
uweilerju. 

Vsebina: Razgovor z državnim ministrom g. Gauvveilerjem, 
dosežen dogovor o stikih in sodelovanju med resornimi 
organi na področju urejanja prostora in varstva okolja, izme- 
njavo izkušenj ter strokovnem usposabljanju slovenskih stro- 
kovnjakov na Bavarskem. 

14. marec 1991 
Munchen (Bavarska) 

Udeležba člana Izvršnega sveta Skupščine Republike Slo- 
venije in republiškega sekretarja za kulturo g. dr. Andreja 
Capudra na otvoritvi razstave »Slovenskih panjskih končnic« 
v Nacionalnem muzeju v Munchnu in razgovori z bavarskim 
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državnim ministrom za izobraževanje, kulturo, znanost in 
umetnost g. Zehetmair-jem. 

Vsebina: Dosežen dogovor o sodelovanju na področju kul- 
ture in umetnosti, 

18. marec 1991 
Frankfurt 

Obisk podpredsednika Izvršnega sveta Skupščine Repu- 
blike Slovenije g. dr. Jožeta Mencingerja in člana Izvršnega 
sveta Skupščine Republike Slovenije ter republiškega sekre- 
tarja za finance g. dr. Kranjeca pri Nemški centralni banki 
(Deutsche Bundesbank). 

Vsebina: Prizadevanje slovenske strani, da bi si s strani 
Nemške centralne banke zagotovili pomoč za zagotovitev 
devizne osnove za uvedbo slovenskega monetarnega 
sistema. 

19. - 20. marec 1991 
Stuttgart (Baden-VVurttemberg) / Bonn 

Obisk predsednika Predsedstva Republike Slovenije g. 
Milana Kučana in člana Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije ter republiškega sekretarja za mednarodno sodelo- 
vanje g. dr. Dimitrija Rupla v nemški zvezni deželi Baden- 
-Wurttemberg ter pri nemškem zveznem ministru za zunanje 
zadeve g. Genscher-ju in predsedniku Zunanjepolitičnega 
odbora nemškega zveznega parlamenta g. Stercken-u 
v Bonnu. 

Vsebina: Prvi stik in razgovori predsednika Predsedstva na 
najvišji ravni z zunanjim ministrom g. Genscher-jem in novim 
ministrskim predsednikom zvezne dežele Baden-VVurttem- 
berg g. Erwinom Teufelom ter predsednikom deželnega par- 
lamenta g. Schneider-ju. Slovenska stran je sbgovornikom 
pojasnila slovenska stališča in cilje glede vprašanj nove uredi- 
tve odnosov v Jugoslaviji ter opozorila na nesprejemljivost 
togih stališč Evropske skupnosti in Zvezne republike Nemčije 
glede vprašanj enotnosti in celovitosti Jugoslavije. Nemška 
stran je izrazila svojo pripravljenost, da prouči možnost revi- 
zije stališča Zvezne republike Nemčije do Slovenije in Hrva- 
ške. 

17. - 19. april 1991 
Munchen (Bavarska) 

Udeležba delegacije Izvršnega sveta Skupščine Republike 
Slovenije pod vodstvom člana Izvršnega sveta Skupščine 
Republike Slovenije ter republiškega sekretarja za medna- 
rodno sodelovanje g. dr. Dimitrija Rupla na 12. zasedanju 
Mešane komisije za sodelovanje med Republiko Slovenijo in 
Bavarsko, od 17. do 19. aprila v Munchnu. 

Vsebina: Delegaciji na nivoju vlad obeh dežel sta na zaseda- 
nju podrobno obravnavali celoten spekter bilateralnega sode- 
lovanja med obema deželama na področju gospodarstva, 
turizma, drobnega gospodarstva, kulture in znanosti, izobra- 
ževanja slovenskih otrok ter problemov in socialnega po—lo- 
žaja naših delavcev na začasnem delu na Bavarskem. Sloven- 
ska stran je tudi sogovornike izčrpno seznanila s položajem 
v Sloveniji in Jugoslaviji ter prosila za podporo Bavarske 
v procesih osamosvajanja Slovenije. Bavarska je poudarila, 
da podpira prizadevanja Slovenije za samostojnost in da bo 
nudila vso potrebno pomoč. Slovensko delegacijo je sprejel 
tudi bavarski ministrski predsednik g. Štreibl. 

ZAHODNOEVROPSKE DRŽAVE IN SEVERNA AMERIKA 

7. - 12. julij 1990 
ZDA - Cleveland in VVashington 

Obisk delegacije Izvršnega sveta Republike Slovenije pod 
vodstvom predsednika Lojzeta Peterleta v Clevelandu in VVas- 
hingtonu od 7. - 12. julija 1990. V delegaciji je bil tudi dr. 
Dimitrij Rupel, republiški sekretar za mednarodno sodelov- 
naje. 

V VVashingtonu so delegacijo s strani vlade sprejeli: L. 
Eagleburger, namestnik državnega sekretarja in A. Bisasoro, 
direktor Oddelka za Evropo v Svetu za nacionalno varnost. 

Delegacija je imela tudi ločene razgovore s senatorjem D. 
De Concinijem, predsednikom Komisije za KEVS in konge- 
smeni: J. Moody-em, L. Hamiltonom, D. Eckartom in J. ober- 
starjem. organizirano je bilo tudi skupno kosilo z večjim 
številom funkcionarjev Kongresa in Senata. 

V Clevelandu se je delegacija srečala s predstavniki vseh 

najpomembnejših organizacij slovenskih izseljencev, s seda- 
njim guvernerjem države Ohio G. Vionovichem ter z nekate- I 
rimi pomembnejšimi poslovneži z države Ohio. 

Vsebina obiska: Obisk slovenskim izseljencem je imel za 
namen predstavitev političnih sprememb in usmeritev nove 
vlade ter vzpostaviti (tudi na uradnem nivoju) stik s tistim 
delom slovenskega izseljenstva s katerim prejšnje uradne 
strukture iz ideoloških razlogov niso sodelovale. 

Obisk vladnim funkcionarjem v VVashingtonu ter razgovori 
s kongesmeni ter senatorji pa je pomenil predstavitev stališč 
in usmeritev novoizvoljene vlade ter proučitev možnosti za 
razširitev vseh oblik dvostranskega gospodarskega in finanč- 
nega sodelovanja med ZDA in Republiko Slovenijo. 

2. - 4. december 1990 
Španija 

Obisk delegacije Republike Slovenije v Kataloniji. Delega- 
cijo je vodil predsednik Predsedstva Republike Slovenije M. 
Kučan, v njej pa sta bila tudi podpredsednik Izvršnega sveta 
M. Malešič in republiški sekretar za medanrodno sodelovanje 
dr. D. Rupel. 

Vsebina obiska: Obisk je bil realiziran na povabilo predsed- 
nika Generalitata Katalonije J. Pujola in pomeni nadaljevanje 
sodelovanja med Slovenijo in Katalonijo, ki poteka na urad- 
nem nivoju od leta 1986. Ob obisku je bil podpisan tudi 
Sporazum o sodelovanju med univerzami na izobraževalnem 
in znanstvenem ter raziskovalnem področju. 

12. - 17. februar 1991 
Benelux - Nizozemska, Belgija, Luksemburg 

Predsednik Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
g. Peterle, republiški sekretar za mednarodno sodelovanje dr. 
Rupel, republiški sekretar za finance dr. Kranjec. 

Na Nizozemskem sprejeli: R. Lubbers, predsednik nizozem- 
ske vlade; Ivonne van Rooy, ministrica za zunanjo trgovino; 
dr. Engering, direktor v Ministrstvu za gospodarstvo; van 
VValsum, generalni direktor v zunanjem ministrstvu. 

V Belgiji sprejeli: J. Bogaert, direktor v Generalni direkciji 
zunanjega ministra; W. Martens, predsednik belgijske vlade; 
Lacourt, predsednik trgovinske zbornice; Evropski parla- 
ment, predstavniki Flamske, Valonske in Bruseljske regije; 
v ES komisar za Sredozemlje Matutes in Juan Pratt, generalni 
direktor za zunanje zadeve. 

V Luksemburgu sprejeli: J. Santer, predsednik vlade; 
finančni minister Junkers in državni ter evropski poslanci. 

Vsebina: Obisk na strankarski-državniški ravni. Predstavi- 
tev Slovenije in njenih načrtov ter predlogi za konkretno 
sodelovanje na finančnem in gospodarskem področju. Prvi 
stik s Komisijo ES. 

27. - 28. februar 1991 
Atene 

Republiški sekretar za mednarodno sodelovanje dr. Rupel 
in republiški svetovalec v Republiškem sekretariatu za med- 
narodno sodelovanje g. Krevs. 

Na uradno povabilo z grške strani sprejeti pri: P. Econo- 
mou, gensek v zunanjem ministrstvu; Atenski trgovinski zbor- 
nici - predsedniku Kryiazisu s sodelavci in poslovneži; preda- 
vanje na Inštitutu za mednarodno politiko grškega zunanjega 
ministrstva. 

Vsebina: Predstavitev slovenskih stališč in dogovor za zače- 
tek gospodarskega sodelovanja. 

18. april 1991 
Luksemburg 

Podpredsednik Izvršnega sveta Skupščine Republike Slo- 
venije dr. Mencinger, skupaj s predstavniki Gospodarske 
zbornice Slovenije na obisku gospodarske narave v Luksem- 
burgu. 

24. - 28. aprila 1991 
Francija 

Obisk delegacije IS v Parizu; delegacijo je vodil predsednik 
IS L. Peterle, v njej so bili tudi republiški sekretar za kulturo 
dr. A. Capuder in namestnica republiškega sekretarja za med- 
narodno sodelovanje V. Ravbar. 

Delegacijo so sprejeli J. M. Rausch, minister za zunanjo 
trgovino, Alain Poher, predsednik senata, Loic Bouvard, pod- 
predsednik Parlamenta, Jean M. Ripert, diplomatski svetova- 
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lec premiera Rocarda, Jean Lecannet, predsednik senatne 
Komisije za zunanje zadeve, Jean Auroux, predsednik Sociali- 
stične skupine v Parlamentu, s predstavniki Socialistične 
stranke in V.D.F. in CDV. 

Vsebina obiska: predstavitev slovenskih stališč, vzpostavi- 
tev sodelovanja med francoskim in slovenskim parlamentom 
in dogovori o poglobitvi gospodarskega sodelovanja. 

ZVEZA SOVJETSKIH SOCIALISTIČNIH REPUBLIK 

11. — 13. december 1990 
Moskva 

Obisk dr. Dimitrija Rupla v ZSSR. 
Namen: Navezava stikov z zveznimi in republiškimi pred- 

stavniki. 
Razgovori na zveznem nivoju (ZSSR): 
- J. Kvicinski, namestnik zunanjega ministra, 
- K. Tereh, minister za notranjo trgovino. 
Razgovori na republiškem nivoju: 
RSFSR 
- Kolokolov, namestnik zunanjega ministra, 
Estonija 
- J. Kahn, stalni predstavnik v Moskvi, 
Litva 
- E. Bičkauskas, stalni predstavnik v Moskvi. 
Ocena: Sogovorniki, predvsem J. Kvicinski, so z zanima- 

njem in razumevanjem sprejeli oceno dogodkov v Sloveniji 
v luči plebiscita. 

12. — 14. februar 1991 
RSFSR 

Delovni obisk namestnice Republiškega sekretarja za med- 
narodno sodelovanje g. Vojke Ravbar od 12.do 14.02 1991. 

Razgovori so bili opravljeni z: 
- V. Kurjatčev, pomočnik predsednika Sovjeta ministrov za 

zunanje zadeve, 
- A. Komjakov poslanec ZSSR, prvi namestnik Državnega 

komiteja RSFSR za ekonomiko, 
- E. Škurenkov, direktor Uprave zunanje ekonomskih 

odnosov pri Državnem komiteju za ekonomiko RSFSR, 
- G.R. Taktarov, prvi sekretar Ministrstva za zunanje 

zadeve RSFSR, 
- razgovor z predstavniki slovenskih podjetij v Moskvi. 
Namen obiska: Priprava na obisk predsednika Izvršnega 

sveta Skupščine Republike Slovenije L.Peterleta v RSFSR, ki 
bo od 15. do 17. maja letos. Ob tej priliki je bil usklajen 
osnutek Sporazuma o gospodarskem sodelovanju med RS in 
RSFSR z konkretnimi predlogi podjetij za sodelovanje. 

ČEŠKA IN SLOVAŠKA FEDERATIVNA REPUBLIKA 

17. — 19. september 1990 
ČSFR, Češka in Slovaška republika 

Obisk delegacije Izvršnega sveta Skupščine Republike Slo- 
venije pod vodstvom predsednika Lojeta Peterleta v ČSFR, 
v Češki in v Slovaški republiki. 

Ostali člani delegacije: 
- Maks Basti, republiški sekretar za tržišče in splošne 

gospodarske zadeve, 
- dr. Andrej Capuder, republiški sekretar za kulturo, 

Valena, svetovalec predsednika Izvršnega sveta, 
- Ada Filip-Slivnik, sekretar delegacije. 
Obisk je bil realiziran na pobudo predsednika vlade Češke 

in predsednika vlade Slovaške. Namen obiska je obojestran- 
ska želja po utrditvi obstoječih oblik sodelovanja in po njihovi 
poglobitvi tako na gospodarskem, političnem in ostalih po- 
dročjih. 

Razgovori na zveznem nivoju (ČSFR): 
- Vaclav Havel, predsednik republike, 
- Kari Schvvanzenberg, osebni svetovalec predsednika 

ČSFR, 
- O. Hotmanj minister za strateško planiranje. 
Razgovori v Češki republiki: 
- dr. Peter Pithard, predsednik vlade, 
- Antonin Bandeys, podpredsednik vlade, 
- ing. Jan Kasal, podpredsednik parlamenta, 
- resorna ministra za gospodarstvo oz. kulturo. 
Razgovori v Slovaški republiki: 
- Vladimir Mečiar, predsednik vlade ter sodelavci. 

Ocena obiska: Češka in slovaška stran glede na lasten 
po-ložaj nista dali pričakovanega odziva našim prizadeva- 
njem za osamosvojitev. Kljub temu pa je bilo dano priznanje 
aktivni slovenski politiki, saj je delegacijo sprejel sam pred- 
sednik države. 

Predsednikoma vlad Češke in Slovaške je bil predan sez- 
nam predlogov slovenskih podjetij za sodelovanje z njihovimi. 
Niti češka niti slovaška stran pa še nista mogli dati adekvatnih 
informacij o tem, kako bo le-to potekalo v naslednjem letu. 

Kljub temu pa ocenjujemo, da je bil obisk uspešen, saj je bil 
z vladama navezan tesen stik. 

7. — 8. marec 1991 
Praga 

Udeležba in predavanje člana Izvršnega sveta Skupščine 
Republike Slovenije in republiškega sekretarja za medna- 
rodno sodelovanje g. dr. Dimitrija Rupla na mednarodni kon- 
ferenci na temo »Federalizem in regionalizem«, ki jo je orga- 
nizirala bavarska Hanns Seidel Stiftung. 

MULTILATERALNO SODELOVANJE 

11. - 12. junij 1990 
VVinchester 

Stalni komite Skupščine evropskih regij (AER) 
Delegacija Republike Slovenije v sestavi; dr. Dimitrij Rupel, 

republiški sekretar za mednarodno sodelovanje in Roman 
Kirn, pomočnik republiškega sekretarja za mednarodno sode- 
lovanje se je sestanka v VVinchestru udeležila kot opazovalec 
s statusom pridruženega člana AER. 

Težišče razprave na zasedanju Stalnega komiteja je bilo 
o vprašanjih nadaljne politične strategije aER, zlasti v odnosu 
na Evropsko skupnost, Svet Evrope, KEVS in organiziranost 
za delovanje AER. Slovenija je obrazložila svoj predlog za 
polnopravno članstvo v AER. 

Delegacija je imela ob sestanku bilateralne razgovore z J. 
Pujol-om, predsednikom Katalonije in B. Anselme-jem, 
ministrskim predsednikom Valonije. 

Ob tej priložnosti je imel dr. Dimitrij Rupel, republiški sekre- 
tar za mednarodno sodelovnaje razgovor z državnim mini- 
strom Waldegrave-om v zunanjem ministrstvu Velike Britna- 
ije v Londonu, katerega je seznanil z aktualnim po-ložajem 
v Sloveniji in Jugoslaviji. 
1. in 2. oktobra 1990 
New York 

Udeležba dr. D. Rupla, republiškega sekretarja za medna- 
rodno sodelovanje na 45. zasedanju Generalne skupščine 
Združenih narodov, v času Ministrskega sestanka držav članic 
KVSE v New Yorku. 

Udeležba v New Yorku je bila priložnost za seznanjanje 
z načrti in hotenji Slovenije, da v takšni ali drugačni obliki 
sodeluje na pariškem vrhu Konference o evropski varnosti in 
sodelovanju. 

19. — 21. novembra 1990 
Pariz 

Udeležba delegacije Republike Slovenije na sestanku šefov 
držav ali vlad udeleženk KVSE. 

Na pariškem vrhu (sodelovanje dr. Rupla v svojstvu člana 
jugoslovanske delegacije) je slovenska delegacija v Parizu 
ravnala v skladu z dogovorjenimi stališči v Skupščini, vladi in 
Predsedstvu. V stikih s predstavniki drugih delegacij in 
s tujimi novinarji so pojasnili slovenske poglede na jugoslo- 
vansko krizo in emancipacijske procese v Sloveniji. Članicam 
konference so razdelili Memorandum o stanju jugoslovanske 
krize in o namerah Republike Slovenije. 

24. - 25. oktober 1990 
Riva na Gardskem jezeru 
3. Konferenca »Evropa regij« 

Delegacija Republike Slovenije v sestavi: dr. Dimitrij Rupel, 
republiški sekretar za mednarodno sodelovanje in Roman 
Kirn, svetovalec Izvršnega sveta v Republiškem sekretaraitu 
za mednarodno sodleovnaje se je konference udeležila v sta- 
tusu opazovalca. 

Konferenca »Evropa regij« predstavlja neinstitucionalizi- 
rano obliko delovanja evropskih regij, kateremu posebno težo 
dajejo politično in ekonomsko močnejše regije. 
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Osnovna tema razprave na 3. Konferenci je bila instituci- 
onalizacija vpliva regij v procesih evropske integracije. 

Dr. Dimitrij Rupel, republiški sekretar za mednarodno sode- 
lovanje je udeležencem predstavil aktualno situacijo v Slove- 
niji in Jugoslaviji. 

5. — 6. decembra 1990 
Strasbourg 

Generalna konferenca Skupščine evropskih regij (AER) 
V delegaciji Izvršnega sveta sta bila: dr. Dimitrij Rupel, 

republiški sekretar za mednarodno sodelovanje in Roman 
Kirn, svetovalec Izvršnega sveta v Republiškem sekretariatu 
za mednarodno sodelovanje. 

Slovenija je bila sprejeta v AER kot polnopravni član. Dr. 
Dimitrij Rupel, republiški sekretar za mednarodno sodelova- 
nje je udeležencem predstavil aktualni položaj v Sloveniji in 
Jugoslaviji ter zunanje politične usmeritve Slovenije, zlasti 
v odnosu na evropski prostor. 

V času konference je imel dr. Dimitrij Rupel razgovor s C. 
Lalumire, generalno sekretarko Sveta Evrope. Opravljeni so 
bili tudi številni bilateralni razgovori na regionalni ravni. 

REPUBLIKA AVSTRIJA 
26.-28. junij 1990 
Dunaj 
obisk delegacije Skupščine pri avstrijskem parlamentu (dr. F. 
Bučar, L. Toplak, dr. C. Ribičič, Z. Thaler) 

14. julij 1990 
Dunaj 

L. Peterle, dr. Rupel, razgovor z zunanjim ministrom 
Mockom, 

Vsebina: predstavitev politične usmeritve Slovenije po voli- 
tvah, dogovor o sodelovanju med Slovenijo in Avstrijo v novih 
pogojih. 

Ocena: vzpostavitev neposrednih stikov, glede na prete- 
klost izredno pozitiven precedens v smislu neposrednega 
sodelovanja med Slovenijo in avstrijskimi zveznimi organi. 

23. julij 1990 
Gradec 

L. Peterle, dr. Rupel, razgovor z deželnim glavarjem dr. 
Krainerjem in predstavniki deželne vlade ZD Štajerske, 

Vsebina: dogovor o konkretnem sodelovanju, ustanovitev 
mešanih komisij za sodelovanje na področju gospodarstva, 
infrastrukture in kulture. 

Ocena: potrditev interesa Slovenije za razvoj neposrednega 
sodelovanja ob meji, oblikovanje pomembnih mešanih komi- 
sij za operacionalizacijo sodelovanja, odprje dialoga o sloven- 
ski manjšini na Štajerskem. 

5. september 1990 
Dunaj_ 

M. Šinkovec, Dr. K. Boh, Dr. J. Pučnik, razgovor s kancler- 
jem dr. Vranitzkym, državnim sekretarjem dr. Jankowitschem, 
sodelovanje na simpoziju Demokratična revolucija v Srednji 
in Vzhodni Evropi 

5.-7.september 1990 
Dunaj 

Dr.J.Mencinger,dr. D.Rupel, M.Kranjc, dr. M.Kranjec, I.Paš, 
V.Brezar, razgovor s kanclerjem, ministri za finance, gospo- 
darstvo, znanost ter predstavniki Avstrijske trgovinske zbor- 
nice, 

Vsebina: razgovori o konkretnem sodelovanju na ekonom- 
skem področju in pomoči Avstrije pri izgradnji nove ekomom- 
ske ureditve v Sloveniji. 

Ocena: obisk z pozitvnimi posledicami za zanimanje avstrij- 
skih firm in finančnih institucij za sodelovanje s Slovenijo, 
spoznavanje s problemi, dilemami in pozitvinimi izkušnjami 
avstrijskih državnih inštitucij na področju ekonomskega 
sistema. 

13. — 15. september 1990 
Gradec 

Lojze Peterle, predsednik IS S RS sodelovanje na medna- 
rodnem simpoziju Kultura, gospodarstvo in politika v spremi- 
njanju 

17. september 1990 
Gradec 

dr. Osterc in M.Jazbinšek, razgovor z deželnima svetnikoma 
za kmetijstvo in gospodarstvo, 

Vsebina: razgovor o sodelovanju pri sanaciji svinjske farme 
v Podgradu. 

Ocena: po dolgih letih neuspešnega dogovarjanja konkre- 
ten ogovor o sodelovanju in sofinanciranju pri rešitvi enega 
hujših ekoloških problemov ob meji. 

24. — 26. september 1990 
Dunaj 

dr. Rupel, sodelovanje na simpoziju Kulturno sosedstvo 
Avstrija-Slovenije 

29. in 30. september 1990 
Kittsee 

L.Peterle, sodelovanje na simpoziju Spremembe v Vzhodni 
Evropi, možnosti za nacionalne manjšine 

30. oktober 1990 
Dunaj 

dr. A.Capuder, dr. J.Dular, dr. P.Vencelj, razgovor z nekate- 
rimi avstrijskimi zveznimi ministri. 

Vsebina: razgovor o možnostih za sodelovanje na področju 
izobraževanja, posebno na področju strokovnih predmetov in 
tujih jezikov, razgovor o manjšinski problematiki. 

11. december 1990 
Dunaj 

L. Peterle, razgovor z dr. Vranitzkym in dr. Mockom, 
Vsebina: predstavitev namere Slovenije za izvedbo pebis- 

cita, plebiscitnih ciljev in predvidenih aktivnosti Izvršnega 
sveta v zvezi z uveljavitvijo pravice do samoodločbe sloven- 
skega naroda. 

Ocena: Avstrija javno podpre pravico Slovenije do samood- 
ločbe in napove spoštovanje odločitve. 

19. decembra 1990 
Dunaj 

dr. Dimitrij Rupel, dr. France Bučar, razgovor z zunanjim 
ministrom dr. Mockom. 

Vsebina: razgovor o odločitvi o plebiscitu in o avstrjskih 
stališčih do tega, razgovor o konkretini pomoči Avstrije slo- 
venski odločitvi. 

Ocena: pomemben obisk v smislu razlage vzrokov za odlo- 
čitev in predstavitev slovenskih stališč do jugoslovanske 
krize. 

22. januar 1991 
Dunaj 

Lojze Peterle, dr. Dimitrij Rupel, razgovor z zunanjim mini- 
strom dr. Mockom in državnim sekretarjam dr. Janko- 
vvitschem. 

Vsebina: predstavitev rezultatov plebiscita, zakona in plani- 
ranih aktivnosti IS glede razpleta jugoslovanske krize. 

Ocena: prezentacija avstrijskemu vodstvu plebiscitne odlo- 
čitve. 

20. in 21. februar 1991 
Dunaj 

dr. Miha Tomšič, razgovor z dr. Vranitzkim in predstavniki 
mininistrstva za gospodarstvo ter predstavniki parlamentar- 
nih strank. 

Vsebina: razgovor o sodelovanju pri prestrukturiranju ener- 
getike v Sloveniji, prošnja za konkretno pomoč pri realizaciji 
vzorčnega projekta, informiranje o obratovanju JE Krško. 

Ocena: avstrijsko vodstvo načelno pristane na finančno 
sodelovanje pri pripravi projekta ter sprejme argumet o nuj- 
nosti celovitega pristopa k prestrukturiranju. 

7. marec 1991 
Dunaj 

Lojze Peterle, udeležba na proslavi v spomin na Mikloščiča, 
(razgovor z dunajskim županom dr. Zilkom in zunanjim mini- 
strom dr. Mockom). 
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12. — 14. marec 1991 
Dunaj 

predsednik Presedstva Milan Kučan, razgovori z vodstvom 
parlamenta, kanclerjem dr. Vranitzkim, vicekanclerjem ing. 
Rieglerjem, zunanjim ministrom dr. Mockom in državnim 
sekretarjem za Evropo dr. Jankovvitschem. 

Vsebina: predstavitev slovenskih pogledov na krizo v Jugo- 
slaviji ter predlogov za razrešitev krize, razgovor o vzrokih in 
akativnostih Slovenije pri osamosvajanju ter stališčih medna- 
rodne skupnosti do situacije v Jugoslaviji. 

Ocena: izrede medijski odmev v Avstriji in tudi širše 
v Evropi, razgovori s praktično celotnim političnim vrhom 
Avstrije, prvaki avstrijske Socialistične stranke se prvič distan- 
cirajo od podpore enotni Jugoslaviji za vsako ceno. 

16. marec 1991 
Celovec 

Ingo Paš, otvoritev sejma GAST 91. 

25. marec 1991 
Dunaj 

Lojze Peterle, dr. Dimitrij Rupel, Ivan Oman, udeležba na 
mednarodnem simpoziju » Okrogla miza Evropa«,sprejem 
skupne izjave udeležencev iz Jugoslavije o razpletu krize. 

10,- 12. april 1991 
Dunaj 

dr. Dimitrij Rupel, razgovor z vodstvom parlamenta, kanc- 
lerjem dr. Vranitzkym, zunanjim ministrom dr. Mockom in 
državnim sekretarjem dr. Jankowitschem, predavanje 
v »Avstrijskem društvu za zunanje zadeve«. 

Vsebina: predstavitev aktivnosti Slovenije v zvezi z razple- 
tom jugoslovanske krize in slovensko osamosvojitvijo, razgo- 
vor o stališčih mednarodne skupnosti do Jugoslavije oz. Slo- 
venije, dogovor o razgovorih o ureditvi odnosov med Avstrijo 
in Slovenijo po osamosvojitvi. 

Ocena: Avstrija pristane na »uradniške« razgovore o uredi- 
tvi odnosov s Slovenijo po osamosvojitvi, avstrijski politični 
vrh zastopa enotno stališče, ki je naklonjeno Sloveniji. 

REPUBLIKA ITALIJA 

26.junij 1990 
Trst 

Predsednik IS L.Peterle in dr. D.Rupel, republiški sekretar 
za mednarodno sodelovanje sta se na povabilo udeležila 
zasedanja komisije za zunanje ekonomske odnose v Evropski 
skupnosti. 

Tema razgovorov je bila uspešnost regionalnega povezova- 
nja na primeru DS Alpe - Jadran in perspektive. 

Sodelovanje slovenskih predstavniov je bilo uspešno in 
pozitivno zlasti v smislu predstavitve možnosti in interesuv 
Republike Slovenije. 

30.julij 1990 
Benetke 

Republiški sekretar za mednarodno sodelovanje dr. Dimitrij 
Rupel se jena povabilo organizatorjev udeležil Kulturnega 
foruma držav članic Pentagonale. 

Vsebina: Razgovor predstavnikov članic Pentagonale o kul- 
turnih perspektivah v Evropi. Dr. Rupel je sodeloval z refe- 
ratom. 

Cilj: V okviru Pentagonale, katere članica je Jugoslavija, se 
je Slovenija predstavila samostojno. 

Udeležbo na srečanju ocenjujemo pozitivno. 

1. avgust 1990 
Benetke 

Predsedniški sestanek Pentagonalne iniciative. Dr.Dimitrij 
Rupel se je summita udeležil kot član jugoslovanske delega- 
cije. 

Na srečanju v Benetkah sta bila sprejeta dva temeljna doku- 
menta Petagonalne iniciative in sicer politični ter gospodar- 
ski, ki opredeljujeta to novo obliko reginalnega povezovanja 
v srednjeevropskem prostoru. 

24. in 25. oktober 1990 
Trento 

Sodelovanje na III. konferenci Evropa regij. Vodja delega- 

cije predsednik Izvršnega sveta Skupščine RS g. L.Peterle. 

23. november 1990 
Milano 

Predsedniški sestanek Delovne skupnosti Alpe-Jadran, ki 
sta se ga udeležila predsednik IS S SR L.Peterle in dr. D. 
Rupel. 

Vsebina: Strukturna reforma DS Alpe-Jadran, sprejem 
predlogov sklepov o delu komisij v obdobju 1989/90, sprejem 
dokumenta o vlogi DS v evropskih združevalnih procesih, 
rotacija predsedovanja komisij in delovne skupnosti. 

20. december 1990 
Trst (AD FJK) 

Srečanje republiškega sekretarja za mednarodno sodelova- 
nje dr. Rupla s predsednikom Deželnega odbora Furlanije 
Julijske krajine g. Adrianom Biasuttijem. 

Vsebina: Razgovor o odnosih med deželo Furlanijo Julijsko 
krajino in Republiko Slovenijo. 

Ocena: Srečanje je bilo predvsem informativne narave in 
posebej pomembno , ker je potekalo le nekaj dni pred izvedbo 
plebiscita. 

6. februar 1991 
Trst ( Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina ) 

Obisk uradne delegacije Izvršnega sveta Skupščine Repu- 
blike Slovenije pod vodstvom predsednika IS g. Lojzeta Peter- 
leta v Avtonomni deželi Furlaniji Julijski krajini ( na povabilo 
predsednika Biasuttija ). 

Člani delegacije: - dr. Dimitrij Rupel, sepubliški sekretar za 
mednarodno sodelovanje 

- g. Maks Bastl, republiški sekretar za tržišče in splošne 
ekonomske zadeve 

- g. Ingo paš, republiški sekretar za turizem in gostinstvo 
- g. Izidor Rejc, republiški sekretar za industrijo in gradbe- 

ništvo 
- g. Peter Tancig, republiški sekretar za raziskovalno dejav- 

nost in tehnologijo 
- dr. Janez Dular, član Izvršnega Skupščine R Slovenije 
Vsebina: Razgovor s predsednikom Deželnega odbora AD 

FJK g. Adrianom Biasuttijem in najvišjimi prestavniki Deželne 
vlade o dosedanjih in bodočih odnosih med Republiko Slove- 
nijo in Deželo Furlanijo Julijsko krajino ter o konkretnih 
oblikah sodelovanja na posameznih področjih ( energetika, 
turizem, varstvo okolja, prometne povezave ...). 

Ocena: Srečanje je bilo izjemno pomembno z več vidikov. 
To je bil prvi uradni obisk slovenske vlade po volitvah v sosed- 
nji italijanski deželi s katero najbolj konkretno in vsestransko 
sodelujemo. Sprejeti so bili pomembni dogovori o nadaljnjem 
sodelovanju. AD FJK je podprla demokratično usmeritev 
R Slovenije in zagotovila, da bo svoje stališče zelo odločno in 
jasno posredovala vladi v Rimu. 

22. marec 1991 
Trst 

G.Ingo Paš, republiški sekretar za turizem se je udeležil 
kongresa na temo »Sodelovanje med družbenimi dejavniki 
Delovne skupnosti Alpe-Jadran«, ki ga je organiziral CNEL. 

Vsebina: Vloga delodajalcev in sindikatov v prostoru Alpe- 
-Jadran in predlogi za reformo DS Alpe-Jadran na osnovi 
gradiva, ki ga je pripravil CNEL. 

Ocene nismo prejeli. 

21. april 1991 
Gorica ( Avtonomna dežela Furlanija Julijska krajina ) 
Vsebina: Predsednik Izvršnega sveta Skupščine Republike 

Slovenije g. Lojze Peterle se je udeležil mednarodne konfe- 
rence na temo: »Splošno letalstvo, manjša letališča, letalski 
klubi: vloga in perspektive v prostoru Alpe-Jadran« in vaje 
civilne zaščite na goriškem letališču. 

REPUBLIKA MADŽARSKA 

18. in 19. junij 1990 
Zalaegerszeg 

Predsednik IS S RS Lojze Peterle in republiški sekretar za 
mednarodno sodelovanje dr. Dimitrij Rupel sta obiskala župa- 
nijo Zala. 
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Vsebina: Razgovori s predsednikom županijskega sveta 
Laszlom Vargo o sodelovanju med obema deželama. 

29. in 30 junij 1990 
Budimpešta 

Predsednik IS S RS Lojze Peterle se je udeležil srečanja 
krščansko-demokratskih strank Evrope. Imel je tudi razgovor 
s predsednikom madžarske vlade g. Antalom. 

26. avgust 1990 
Pince — Tornyyiszentmiklos 

Predsednik IS S RS Lojze Peterle in republiški sekretarja 
mednarodno sodelovanje dr. Dimitrij Rupel sta se udeležila 
prireditve »Dan odprte meje«. Srečala sta se s predsednikom 
županijskega sveta Zale Laszlom Vargo. 

6. in 7. september 1990 
Szombathely, Budimpešta 

Predsednik Predsedstva RS Milan Kučan je obiskal vodstvo 
županije Vas in se v Budimpešti srečal s predsednikom Repu- 
blike Madžarske Arpad Gnczem. 

20. do 23. september 1990 
Budimpešta 

Dr.Dimitrij Rupel, republiški sekretar za mednarodno sode- 
lovanje se je udeležil konference fondacije F.Naumann in 
Zveze svobodnih demokratov . 

Imel je tudi razgovor z državnim sekretarjem v zunanjem 
ministrstvu Tamas Katono. 

22. januar 1991 
Budimpešta 

Obisk delegacije Izvršnega sveta Skupščine Republike Slo- 
venije v sestavi predsednik IS S RS Lojze Peterle in republiški 
sekretar za menarodno soelovanje dr. Dimitrij Rupel. 

Vsebina: Razgovor s predsednikom madžarske vlade dr. 
Josefom Antallom in zunanjim ministrom dr. Gezo Jeszensz- 
kym o aktualnih dogajanjih v Republiki Sloveniji po plebis- 
citu. 

JUŽNO AFRIŠKA REPUBLIKA 
18. November 1990 
Bled i 

Na povabilo dr. Janeza Drnovška, člana predsedstva SFRJ 
je prišel na zasebni obisk Minister za zunanje zadeve JAR 
Roelof Botha. Ob tej priliki sta se srečala z njim g. Lojze 
Peterle, predsednik IS skupčine RS in g. dr. Dimitrij Rupel 
Republiški sekretar za mednarodno sodelovanje. 

Namen srečanja: vzpostavitev prvih kontaktov in razgovor 
o nadaljnem sodelovanju. 

MNENJE 
Republiškega sekretariata za mednarodno sode- 
lovanje o pobudi Julija Nemaniča, delegata 
v Družbenopolitičnem zboru, Jožeta Protnerja in 
Slavka Dragovana, delegatov v Zboru občin in 
Boža Kočevarja, delegata v Zboru združenega 
dela, v zvezi s članstvom Slovenije v Mednarod- 
nem uradu za trto in vino 

V zvezi s pobudo k predlagani strategiji zunanje politike 
Republike Slovenije ESA 229, Poročevalec št. 11, da se pod 
poglavjem Mednarodne organizacije doda, da Slovenija 
zaprosi za članstvo v O.I. V. (Mednarodni urad za trto in vino), 
Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje in Repu- 
bliški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
menita naslednje: 
Pobudo v zvezi s članstvom Slovenije v O.I. V. pozdravljamo in 
sprejemamo ter jo bomo vključili v operativne aktivnosti 
Republiškega sekretariata za mednarodno sodelovanje 
v sodelovanju z Republiškim sekretariatom za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano. Z ozirom na pomen vinogradništva za 
Slovenijo in v skladu z usmeritvijo po čim tesnejših stikih tako 

s sosednjimi državami kot z državami zahodne in vzhodne 
Evrope smo zainteresirani,, da se vključimo v vse nadaljnje 
dejavnosti te pomembne medvladne mednarodne organiza- 
cije. Vino predstavlja tudi pomemben izvozni produkt za Slo- 
venijo in predstavlja vir zaslužka za številne vinogradnike. 
Zavedamo se tudi, da ima ta organizacija velik vpliv tudi na 
politiko ES na področju vinogradništva in vinarstva, predvsem 
na področju zakonodaje s tega področja. 

Strategija zunanje politike Republike Slovenije po svoji naravi 
ne vključuje podrobnosti glede operacionalizacije. Podrobne 
naloge so vključene in že pripravljene v delovnih gradivih 
Republiškega sekretariata za mednarodno sodelovanje in 
Republiškega sekretariata za kmetijstvo, gozdarstvo^ in pre- 
hrano. Iz tega razloga članstvo Slovenije v tej in številnih 
drugih vladnih in nevladnih mednarodnih organizacijah ni 
navedeno v omenjeni strategiji zunanje politike Republike 
Slovenije. 

Pripominjamo, da bo s stališča mednarodnega uveljavljanja 
Slovenije v bližnji prihodnosti potrebno iskati vse možnosti za 
čimprejšnje včlanjenje Slovenije tudi v to mednarodno orga- 
nizacijo, s katero Slovenija že sedaj aktivno sodeluje preko 
svojih strokovnjakov, ki zastopajo Jugoslavijo. Tesnejše sode- 
lovanje je omejevalo samo pomanjkanje finančnih sredstev, 
previđenih za te namene. 

Republiški sekretariat za mednarodno sodelovanje in še 
posebej Republiški sekretariat za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano že v tem času proučujeta možnosti za vključitev v O. 
I. V. vendar so po pravilih poslovanja te organizacije polno- 
pravni člani te organizacije lahko le države. Zato je 
pomembno upoštevati, da je potrebno najprej pridobiti priz- 
nanje slovenske države s strani posameznih držav in šele 
zatem prositi za članstvo v posameznih mednarodnih organi- 
zacijah. 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za zdravstvo in soci- 
alno varstvo na pobudo Janeza Lampreta, dele- 
gata v Družbenopolitičnem zboru ter Janeza 
Crneja, Antona Rojca in Antona Žunterja, dele- 
gatov v Zboru občin, za upoštevanje strokovnih 
stališč zdravnikov in zobozdravnikov pri pripravi 
zakona o zdravstvu 

Delegati so predlagali, da Republiški sekretariat za zdravstvo 
in socialno varstvo Izvršnega sveta Skupščine Republike Slo- 
venije pri pripravi osnutka zakona o zdravstvu upošteva stro- 
kovna stališča in predloge šestanajstih strokovnjakov 
s področja zdravstva z območja celjske regije. 

V zvezi z delegatsko pobudo skupine delegatov Zbora občin 
in Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije 
za upoštevanje strokovnih stališč zdravnikov in zobozdravni- 
kov pri pripravi zakona o zdravstvu vam sporočamo: 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije bo posredoval 
Skupščini Republike Slovenije v mesecu maju tri zakone 
s področja zdravstvenega varstva: 
- predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu in zdrav- 
stvenem zavarovanju z osnutkom zakona; 
- predlog za izdajo zakona o zdravstveni dejavnosti z osnut- 
kom zakona; 
- predlog za izdajo zakona o lekarniški dejavnosti z osnut- 
kom zakona. 

Pri pripravi predloga za izdajo zakonov smo v večini upošte- 
vali pobude skupine delegatov Zbora občin in Družbenopoli- 
tičnega zbora Skupščine Republike Slovenije. V razpravi na 
zborih Skupščine Republike Slovenije bodo lahko dali kon- 
kretne pripombe na člene. Glede na nadaljnji postopek spre- 
jemanja Zakona bo Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije proučil vse pripombe, mnenja in stališča ter pripravil 
predloge zakonov. 
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ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za kulturo na pobudo 
Franca Jurija in Roberta Battellija, delegatov 
v Družbenopolitičnem zboru, v zvezi z arheolo- 
škim najdiščem na Serminu pri Kopru oziroma 
da se zlasti mestnim jedrom na Obali prizna 
poseben status* 

1.) Delegata Franco Juri in Roberto Battelli sta dala delegat- 
sko pobudo, da Izvršni svet s posebnim republiškim odlokom 
takoj ukrepa in zagotovi vse pogoje za hitro in nemoteno 
strokovno ugotavljanje domneve, da je Sermin pri Kopru 
pomembno arheološko najdišče in to z udeležbo najvišjih 
arheoloških institucij. 

Odgovor: 
Arheološko najdišče Sermin pri Kopru je predmet sondiranj in 
arheoloških raziskav že več let, nazadnje je zavarovalna arhe- 
ološka izkopavanja v novembru 1990 vodil pristojni Medob- 
činski zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine Piran. 
Ob obvestilu, da je v letošnji zimi na najdišču prišlo do 
nekaterih nepravilnosti, je Republiški sekretariat za kulturo 
pozval pristojni zavod za varstvo naravne in kulturne dediš- 
čine, da ukrepe vse potrebno, da se eventualna škoda ne 
nadaljuje, kar je ta tudi naredil. Najdišče je bilo zavarovano, 
da ne bi prišlo do odnašanja izkopanin, dela pa so potekala 
po navodilih zavoda. 
Nadalje sta Republiški sekretariat za kulturo in Medobčinski 
zavod za varstvo naravne in kulturne dediščine zaprosila za 
strokovno mnenje o zadevi tudi komisija za arheološka izko- 
pavanja pri Zavodu Republike Slovenije za varstvo naravne in 
kulturne dediščine, v kateri sodelujejo naši najuglednejši stro- 
kovnjaki s področja arheologije. Komisija je zasedala 1. 4. 
1991 in ugotovila, da bi arheološki ekipi piranskega zavoda za 
varstvo naravne in kulturne dediščine bilo mogoče očitati 
edino to, da svojih odločitev ni verifikacija s strokovno komi- 
sijo, ki je o smereh za nadaljnja dela v Serminu odločala že 
leta 1987. Komisija je nadalje predlagala, da piranski zavod 
skliče ponovni sestanek komisije na najdbišču, kar je ta tudi 
storil dne 18. 4. 1991, vendar do sestanka ni prišlo zaradi 
snežne ujme in neprevoznosti cest proti Primorski. Sestanek 
bo sklican v bližnji prihodnosti. Tako bo mogoče tudi na 
strokovno najvišji ravni odgovoriti na vprašanje, ki ga zastav- 
ljata delegata, zato menimo, da ni potrebe za poseben repu- 
bliški odlok, saj veljavni sistem nudi vse možnosti za stro- 
kovno korektno ugotavljanje lastnosti oziroma pomembnosti 
kulturnih spomenikov, med katere serminsko arheološko naj- 
dišče brez dvoma sodi. O tem priča tudi dejstvo, da je v teku 
postopek za razglasitev tega najdišča za kulturni spomenik in 
da je Medobčinski zavod za varstvo naravne in kulturne dediš- 
čine Piran v ta namen že pripravil strokovne osnove. 
2.) Delegat družbenopolitičnega zbora Roberto Batteli je dal 
nadalje pobudo, da se celotnemu obalnemu območju, pred- 
vsem pa mestnim jedrom prizna posebni status glede na 
število in bogastvo arheološko in spomeniško pomembnih 
točk in sklopov. 
V načelu se strinjamo z njegovim predlogom, da se kadrovsko 
še zlasti finančno ojača nenadomestljiva vloga Medobčin- 
skega zavoda za varstvo naravne in kulturne dediščine in 
Pokrajinskega muzeja Koper in ostalih institucij s tega 
področja, kakor tudi ostalih regionalnih zavodov za varstvo 
naravne in kulturne dediščine, ki jih je v Republiki Sloveniji 
sedem. Težko pa bi se odločali za poseben, ugodnejši status 
za katerokoli območje v Republiki Sloveniji, saj so vsaka po 
svoje značilna in dragocena tako po številu kot bogastvu 

i kulturne dediščine. 
Seveda pa je to možno le v okviru razpoložljivih finančnih 
sredstev, ki so na razpolago v republiškem proračunu in na 

l podlagi kriterijev, ki veljajo za vso Slovenijo. Finančna sred- 
stva, namenjena obnovi kulturnih spomenikov, pa znašajo 

★ OPOMBA: Odgovor Republiškega sekretariata za varstvo 
okolja in urejanje prostora na to pobudo je bil že objavljen 
v Poročevalcu št. 14, ki je izšel 9. maja 1991 

v letošnjem proračunu 106,000.000,00 din (medtem ko so bile 
ugotovljene potrebe kar 280,000.000,00 din in bo treba akcije 
oziroma načrte na tem področju pač prilagoditi finančnim 
okvirom, kakršne je ob razpravi o proračunu sprejela republi- 
ška skupščina. 

ZBOR OBČIN 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo dr. Ljuba Jaklja, delegata v Zboru 
občin, za spremembo zakonodaje s področja 
borčevskega varstva 

Delegat Zbora občin Skupščine Republike Slovenije dr. Ljubo 
Jakelj je na 16. seji Zbora občin 28. 3. 1991 dal pobudo za 
spremembo zakonodaje s področja borčevskega varstva. 
V njej se sklicuje na razpravo v Zboru krajevnih skupnosti 
Skupščine občine Ljutomer ob obravnavi posameznih pravic, 
ki jih ureja zakon o varstvu udeležencev vojne (Ur. I. RS, št. 14/ 
90). Ta zakon ureja občinske priznavalnine. Delegat ugotavlja, 
da so nekatere pravice določene preveč široko ter da je treba 
proučiti omenjeni zakon in zaostriti kriterije za pridobitev 
posameznih pravic in celo ukiniti pravice, ki se nanašajo na 
družinske člane udeležencev NOV. Spremembe naj bi se 
nanašale tudi na mejni datum 15/5-1945, ker je bil uradno 
konec 2. svetovne vojne 9/5-1945. Višji naj bi bil tudi cenzus, 
ki se upošteva pri prevedbi priznavalnin, kot je znesek naj- 
nižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, ki ga določi SPIZ 
v RS za tekoče leto. Prav tako bi bilo treba zaostriti določila, ki 
se nanašajo na oprostitev praticipacije za zdravstvene sto- 
ritve. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v načelu pobudo 
sprejema, ker je tudi v skladu z njegovim programom dela za 
leto 1991. Predvideno je, da bo Republiški sekretariat za 
borce in vojaške invalide v mesecu juniju 1991 pripravil Poro- 
čilo o izvajanju zakona o varstvu udeležencev vojne. Namen 
poročila je analizirati uresničevanje omenjenega zakoria 
v praksi ter ob ugotovljenih pomanjkljivostih predložiti 
ustrezne zakonske spremembe. Tudi sicer bo Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije moral po osamosvojitvi Repu- 
blike Slovenije in po prevzemu temeljne borčevsko-invalidske 
zakonodaje, ki je zdaj v pristojnosti federacije, pripraviti 
v drugi polovici leta 1991 lastno republiško zakonodajo za to 
področje. 
Ob tej priložnosti pa bo treba celovito proučiti varstvo udele- 
žencev NOV in drugih vojn, vojaških invalidov, civilnih invali- 
dov vojne in drugih oseb, ki jih urejata zvezna in republiška 
zakonodaja, sredstva zanje pa se zagotavljajo v zveznem, 
republiškem in občinskih proračunih. 
Vprašanja, ki jih dr. Ljubo Jakelj navaja, in druga odprta 
vprašanja bodo proučena ter ob nespornih ugotovitvah, da je 
mogoče socialna vprašanja udeležencev NOV reševati tudi 
drugače, predlagane ustrezne zakonske spremembe. Pri tem 
se bo treba zgledovati tudi po rešitvah, ki jih poznajo druge, 
predvsem evropske države za varstvo udeležencev vojne. 
Glede nakaterih vprašanj, ki so v pobudi sprožena, pa že ob 
tej priložnosti pojasnjujemo naslednje: 
Zakon o varstvu udeležencev vojne ureja občinske priznaval- 
nine in nekatere druge oblike varstva, kot so: enkratne in 
občasne denarne pomoči, žepnine za oskrbovance v domo- 
vih, zimska pomoč, prispevki za sosedsko pomoč in prispevki 
k stroškom zdravljenja. Občinske priznavalnine se v občinah 
podeljujejo udeležencem NOV, ki so slabše materialno pre- 
skrbljeni, že več kot 30 let. Prvotno se je ta oblika pomoči 
urejala povsem samostojno po posameznih občinah in 
odvisno od njihove materialne moči. Čeprav nosijo naziv 
priznavalnine, so to v bistvu socialne pomoči za udeležence 
NOV. Zaradi velike neenotnosti in raznovrstnosti se je poka- 
zala potreba po minimalnem poenotenju, kar je bilo doseženo 
z družbenim dogovorom o skupnih osnovah in merilih za 
podeljevanje priznavalnin udeležencev NOV in drugih vojn, ki 
jih urejajo občinske skupščine s svojimi predpisi iz leta 1977. 
Ker pa so kljub temu še vedno prevelike razlike v občinskih 
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ureditvah, ki so bile določene s posameznimi občinskimi 
odloki, je bil v smislu enotnega urejanja tega področja sprejet 
zakon. 
Zakon uresničujejo občinski upravni organi. Pri tem pa nasta- 
jajo določene napake, ki jih ugotavlja Republiški sekretariat 
za borce in vojaške invalide, ki je po sprejetju zakona opravil 
revizijo že v 30 občinah ter jo še nadaljuje. V reviziji je treba 
pregledati približno 15.000 zadev. Tako je bila tudi v občini 
Ljutomer dne 29. in 30. januarja 1991 revizija. Med drugim je 
bilo ugotovljeno, da prejema v občini Ljutomer priznavalnino 
8 vdov, ki niso upravičenke po 3. členu zakona, ker družinski 
člani padlega ali umrlega udeleženca NOV, ki je vstopil v NOV 
po 1. 1. 1945, ali sploh ni imel priznane posebne dobe, niso 
upravičenci po zakonu. Občinski upravni organi sc dolžni 
v reviziji ugotovljene nepravilnosti odpraviti običajno v dveh 
mesecih, v konkretnem primeru pa do 31. 3. 1991. 
Glede cenzusa je treba pojasniti, da najnižja pokojnina za 
polno pokojninsko dobo, ki pomeni cenzus in se upošteva 
v višini, ki velja za tekoče leto, trenutno znaša 4.150,11 din. Ta 
znesek je vse leto enak, ker se tudi pri odmeri višine priznaval- 
nine vse leto upoštevajo prejemki upravičenca iz decembra 
preteklega leta. Med letom pa se priznavalnine le usklajujejo 
ob upoštevanju sklepov SPIZ-a v Republiki Sloveniji o medlet- 
nem usklajevanju pokojnin. 
Oprostitve plačila participacije pa ne ureja zakon o varstvu 
udeležencev vojne, ampak je to urejeno v zakonu o zdravstve- 
nem varstvu. Nova zakonodaja s tega področja je že v pripravi 
in v osnutku predvideva bistvene zaostritve pri ureditvi tega 
vprašanja, ki se nanašajo tudi na udeležence NOV. 
Glede datuma 15/5-1945 pa je treba ugotoviti, da je to uradno 
priznan dan konca druge svetovne vojne na območju SFRJ, 
zato ta datum vsebujejo tudi določbe drugih predpisov, npr. iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, na podlagi kate- 
rih se je priznavala posebna doba za čas med NOV. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil odgovor Republiški sekretariat za borce in 
vojaške invalide. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude Vitomira Grosa, Aurelia Jurija in 
Jožeta Protnerja, delegatov v Zboru občin, o pro- 
blematiki financiranja cestnega gospodarstva 
oziroma prioritet v razvoju cest   

Pobude vseh teh delegatov, ki so jih dali na 12. seji zbora 20. 
2. 1991., se nanašajo na dve najpomembnejši in trenutno še 
vedno odprti vprašanji razvoja slovenskega cestnega 
omrežja. To sta: 
a) strategija graditve in vzdrževanja cest v obdobju 
1991-1995 z določitvijo prednostnih nalog; 
b) obseg aktivnosti na cestah v letu 1991, odvisno od zagoto- 
vitve namenske uporabe izvirnih virov njihovega financiranja. 
Podan pa je bil tudi predlog, da se poveča obseg sredstev za 
c) financiranje lokalnih cest, s katerimi gospodarijo občine. 
K a) Graditev in vzdrževanje cest sta dejavnosti, ki zahtevata 
dolgoročno in kontinuirano planiranje. Tako se povsod 
v svetu in tudi pri nas prejemajo dolgoročni in srednjeročni 
plani, s katerimi se določijo strategija razvoja cest in ukrepi za 
ohranitev obstoječega cestnega omrežja. Hkrati je tudi samo 
planiranje razvoja cest postopek, ki traja od ideje do planske 
opredelitve gradenj posameznih cest po več let. Zato so nujno 
potrebne dolgoročne in srednjeročne opredelitve, s katerimi 
se predvsem usmerjajo predhodna in pripravljalna dela za 
novogradnje cest (študije, raziskave, projekti, usklajevanje 
v prostoru, upravni postopki in pridobivanje zemljišč) ter 
politika vzdrževanja cestne mreže. 
Republiška uprava za ceste je že v letu 1989 pričela izdelovati 
strokovne podlage za program razvoja in vzdrževanja republi- 
ških cest v obdobju 1991-1995 (Analiza razvojnih možnosti). 
V letu 1990 pa je bilo pripravljenih več variant programa za 
obdobje 1991-1995, s katerimi so bili opredeljeni: 
- razmerje med vlaganji v posamezne skupine ukrepov na 
cestah (novogradnje, rekonstrukcije, obnavljanje, vzdrževa- 
nje itd.); 

- konkretni posegi na posameznih odsekih republiških cest 
in 
- prednost oziroma dinamika novogradenj in rekonstrukcij. 
Strokovne podlage so bile pripravljene v takšni obliki, da bi jih 
bilo možno predstaviti tudi republiškim delegatom (in širši 
javnosti), ki bi sprejeli, dopolnili ali zavrnili program. Na 
podlagi tako sprejetega programa bi bilo nato možno pripra- 
viti detajlne programe posameznih aktivnosti za naslednja 
leta, ki bi jih vključevali v letne republiške proračune. 
Ker do danes tovrstne verifikacije strokovnih osnov za bodoče 
programe ni bilo, je bil pripravljen program za leto 1991 ob 
upoštevanju predvsem naslednjega: 
- nadaljevati dela, opredeljena v planu 1986-1990 (predor 
Karavanke, AC Hrušica-Vrba, AC Melnce - Šmarje, osimske 
ceste, nekatere najnujnejše rekonstrukcije itd.); 
- začeti tista dela, za katera so že odobrena tuja posojila (AC 
Šentilj-Pesnica, AC Višnja gora-Bič, rekonstrukcija ceste 
preko Trojan in Črnega kala ter Počehova-Lendava) in 
- opravljati po strokovnih opredelitvah najnujnejša dela. 
Pri tem je treba poudariti, da strokovne opredelitve temeljijo 
izključno na sedanjih prometnih razmerah in napovedih tega 
prometa v bodočnosti. Strokovne usmeritve ne upoštevajo 
širšega razvojnega vpliva neke novogradnje na republiko ali 
posamezno regijo. Te vplive je zaradi objektivnih pogojev zelo 
težko strokovno vrednotiti, zato je končna verifikacija stro- 
kovnih programov vedno prepuščena odločanju v republiški 
skupščini in njenih organih. S to verifikacijo je možno vredno- 
titi tudi širši pomen neke ceste za splošen gospodarski razvoj 
okolja, skozi katerega potekajo. 
K b) Obseg aktivnosti na cestah v letu 1991 je bij pripravljen 
kot predlog Izvršnemu sevtu in republiški skupščini v dveh 
variantah: 
- prva varianta je predlog Republiške uprave za ceste, upo- 
števajoč ocenjena sredstva iz namenskih virov za ceste; 
- druga varianta pa je program aktivnosti na cestah, omejen 
z višino sredstev, ki jih za ceste predvideva predlog republi- 
škega proračuna. 
V obeh variantah je predlagan obseg novogradenj in rekon- 
strukcij z navedbo cestnih odsekov. Modernizacije (makadam 
v asfalt) in obnove cest (zgornji ustroj) pa so prikazane le kot 
skupna vrednost predvidenih del. 
Po prvi varianti bi na Gorenjskem poleg predora Karavanke 
zgradili še AC Hrušica-Vrba in rekonstruirali nekatere regi- 
onalne ceste (npr. v Kranju, Škofji Loki, Obrnah itd.). Moderni- 
zirali bi tudi nekatere makadamske regionalne ceste in obno- 
vili najbolj kritične magistralne in regionalne ceste. V tej 
varianti so predvidena tudi sredstva za odpravo posledic 
lanskih poplav. 
Druga varianta pa je bistveno skrčen program novogradenj. 
Rekonstruirali, modernizirali in obnovili bi le odseke, na kate- 
rih smo z deli pričeli že v letu 1990. Po tej varianti so tudi 
bistveno skrčena sredstva za odpravo posledic novembrskih 
poplav, tako da ne bi mogli pričeti z deli postopne, vendar 
dokončne odprave poškodb prometnic in cestnih objektov. 
Prva varianta je obseg del, ki omogoča: 
- nadaljevanje gradnje avtocestnega sistema v Sloveniji, 
- postopno odpravljanje neustreznih elementov obstoječih 
cest, 
- postopno modernizacijo makadamskih vozišč, 
- nadaljnja vlaganja v ukrepe za povečanje prometne varno- 
sti in 
- postopno odpravljanje zaostanka pri obnavljanju cest in 
s tem preprečevanja nadaljnjega propadanja cestne mreže. 
Druga varianta, ki upošteva višino sredstev po sedanjem pred- 
logu republiškega proračuna, vsega tega ne omogoča in 
pomeni za slovenske ceste še večje zaostajanje in propadanje 
kot v preteklih desetih letih. 

K c) Do leta 1990 smo financirali vzdrževanje lokalnih cest iz 
deleža bencinskega dinarja, namenjenega za enostavno 
reprodukcijo (10 - 20%), in deleža taks pri registraciji vozil 
(10 - 20%). Zaradi zelo različnega obsega zbranih sredstev iz 
teh dveh virov, ki ni v sorazmerju z dolžino in zahtevnostjo 
vzdrževanja lokalnega cestnega omrežja v posameznih obči- 
nah, je bilo dogovorjeno, da bomo denar zbirali na enem 
računu in ga delili v razmerju normativnih stroškov za vzdrže- 
vanje lokalnih cest. Vpeljani sistem je bil razmeroma pravičen, 
čeprav je bil deležen številnih pripomb k normativom. Poleg 
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tega pa so občine predlagale v razvrstitev vedno nove in nove 
lokalne ceste. 
Predvsem večja mesta in območja z visoko stopnjo motoriza- 
cije in veliko prodanega goriva so pogosto predlagala domi- 
cilno zbiranje sredstev za lokalne ceste. Takšna rešitev bi zelo 
prizadela območja z za vzdrževanje zahtevnimi (gorskimi) 
lokalnimi cestami in majhno stopnjo motorizacije (manj raz- 
viti). 
V letu 1990 je bilo financiranje vzdrževanja lokalnih cest 
vključeno v integralni proračun Republike Slovenije. Republi- 
ška uprava za ceste pa je po enakih kriterijih kot leto prej 
razporedila sredstva za lokalne ceste med posamezne občine. 
Tudi za leto 1991 je Republiška uprava za ceste v okviru vseh 
sredstev za ceste v republiškem proračunu predvidela sred- 
stva za financiranje vzdrževanja lokalnih cest. Ta sredstva so 
glede na leto 1990 nominalno enako povečana kot sredstva za 
vzdrževanje magistralnih in regionalnih cest, med občine pa 
bodo razporejena po enakih kriterijih kot v preteklih letih. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor na pobude pripravil Republiški sekretariat za 
promet in zveze. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Petra Jamnikarja, delegata v Zboru 
občin, za oblikovanje sklada za izdelavo dosto- 
pov za invalide v visokošolske objekte 

Delegat Peter Jamnikar v svoji pobudi predlaga, da se pri 
Izvršnem svetu Skupšine Republike Slovenije oblikuje pose- 
ben sklad, ki bi že v letu 1991 omogočil izdelavo dostopov za 
invalide na vozičkih v stavbe fakultet. V pobudi ugotavlja, da 
se pojavlja problem, ker je invalidom na vozičkih pogosto 
onemogočen visokošolski študij zaradi nemogočega dostopa 
v prostore različnih fakultet. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije se zaveda pro- 
blema, ki ga je v svoji pobudi opisal delegat Peter Jamnikar in 
bo pri projektiranju novih visokošolskih objektov zahteval od 
izvajalcev, da se ravnajo po pravilniku o projektiranju objek- 
tov brez arhitektonskih ovir (Ur. I. SRS, št. 46/87), teže pa bo 
pri odpravljanju takih ovir pri že obstoječih objektih. Sredstva 
za investicijsko vzdrževanje visokošolskih objektov, ki jih je 
mogoče zagotoviti v proračunu Republike Slovenije, so ome- 
jena. Možnost za oblikovanje skladov v zakonu o financiranju 
javne porabe ni predvidena, ker bi ustanavljanje posebnih 
mehanizmov upravljanja v teh skladih in odločanje o uporabi 
tako zbranih sredstev za posamezne ožje namene pomenili 
dejansko razdrobitev javnih financ in onemogočali spremlja- 
nje celotne javne porabe v republiki. V proračunu Republike 
Slovenije za leto 1991 je bil določen znesek za investicijsko 
vzdrževanje v okviru sredstev Republiškega sekretariata za 
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo. Sektor za plan in 
finance tega sekretariata bo obravnaval vloge za izdelavo 
najbolj nujnih dostopov za invalide na vozičkih v stavbe fakul- 
tet ter jih skušal rešiti v okviru 5% sredstev investicijskega 
vzdrževanja za šole (750.000 din sredstev). 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravil odgovor Republiški sekretariat za vzgojo in 
izobraževanje ter telesno kulturo. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude Tomaža Pavšiča, delegata v Zboru 
občin, za pripravo novega zakona o pokojnin- 
skem zavarovanju 

Delegat Tomaž Pavšič je dal pobudo, naj se v novem zakonu 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je v pripravi, 
določi, da se v pokojninsko dobo vštejeta čas služenja voja- 
škega roka in čas rednega visokošolskega študija. Predlaga 
tudi, naj se ponovno prouči predlog za ukinitev možnosti za 

predčasno upokojevanje, saj se s tem ženskam, ki bi se lahko 
predčasno upokojile s 50. leti starosti, možnost upokojitve 
odmakne za osem let, to je do dopolnitve nove minimalne 
starosti za starostno upokojitev. Misliti je treba tudi na velik 
pritisk novih generacij, ki bodo iskale delo, pa ga jim ne bo 
možno zagotoviti, ker se zaradi odloženih upokojitev ne bodo 
izpraznila delovna mesta. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je do navedene 
delegatske pobude sprejel naslednja stališča: 
1. V delovnem besedilu osnutka zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju je predloženo, naj bi zavarovancem 
omogočili dokup časa služenja vojaškega roka in časa red- 
nega študija na višjih oziroma visokih šolah. Za takšen dokup 
pokojninske dobe so predvideni ugodnejši pogoji, kot veljajo 
za preostale oblike dokupa. 
2. V delovnem besedilu osnutka zakona je možnost za pred- 
časno upokojitev omejena na delavce, ki so izgubili zaposlitev 
zaradi stečaja ali likvidacije podjetja oziroma so bili uvrščeni 
med presežne delavce. Predčasno bi se lahko upokojevali 
tudi delovni invalidi, ki delajo s skrajšanim delovnim časom ali 
na delovnem mestu, na katero so bili prerazporejeni zaradi 
invalidnosti. Pravice do predčasne pokojnine bi lahko pridobil 
tudi delavec, ki je bil v zadnjih dveh letih najmanj 12 mesecev 
prijavljen kot iskalec zaposlitve. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije meni, da ni možno 
obdržati sedanje ureditve, po kateri se lahko predčasno upo- 
koji ženska že pri 50 letih starosti oziroma moški pri 55 letih, 
ne da bi poleg pogoja dopolnitve 30 oziroma 35 let izpolnje- 
vala še kakšen dodaten pogoj. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je stališče pripravil Republiški sekretariat za delo. 

ODGOVOR 
Republiškega sekretariata za kmetijstvo, gozdar- 
stvo in prehrano oziroma Republiške veterinar- 
ske uprave na pobudo Janeza Černeja, delegata 
v Zboru občin in še nekaterih delegatov, za pri- 
pravo nove zakonodaje za področje zdravstve- 
nega varstva živali 

Naša nova zakonodaja upošteva veterinarsko zakonodajo raz- 
vitih evropskih držav, pripravljena pa je tudi v smislu seda- 
njega trenutka slovenske samostojnosti. Na zastavljena vpra- 
šanja odgovarjamo skupini delegatov naslednje: 
1. Novi osnutek zakona je prilagojen privatni lastnini v kmetij- 
stvu, ker v celoti obvezuje stroko za služnostno dejavnost, ne 
glede na vrsto lastnine. 
2. V osnutku novega zakona o veterinarski službi je oprede- 
ljen tudi državni pomen nadzora nad meddržavnim in notra- 
njim prometom živali in njihovih proizvodov, ker to predvi- 
deva osnutek zakona o spremembah in dopolnitvah glede 
organiziranja veterinarske inšpekcije in glede trajnega ;n 
nemotenega opravljanja veterinarskih dejavnosti, ki so nave- 
dene v tezah zakona o spremembah in dopolnitvah zakona 
o zdravstvenem varstvu živali. Navedene teze so obravnavale 
vse veterinarske organizacije in društva v Sloveniji. V zadnjem 
konceptu tez so pripombe upoštevane. Zato menimo, da bo 
novi zakon racionalno opredelil državni pomen nadzora. 
3. Glede poslovenitve in opredelitve pojmov pa naslednje: 
Skušali bomo uporabiti knjižno izrazoslovje ne da bi pri tem 
okrnili posamezne pojme veterinarske dejavnosti, ki so se 
v strokovnih krogih uveljavile, kot npr.: nikakor ne moremo 
pojem veterinarstva zamenjati s pojmom živinozdravstva, ker 
je po našem mnenju živinozdravstvo le del veterinarstva. Tudi 
zakon o naslovih določa naziv diplomirani veterinar. 
4. Novi zakon o zdravstvenem varstvu obravnava samo veteri- 
narski del. S tem je podana tudi opredelitev, ki ne posega 
v druge stroke, kot je npr. živinorejski del živinorejcev agro- 
nomske smeri. 
5. Novi zakon odpira veterinarsko službo v smislu privatiza- 
cije in samostojnosti strokovnjakov. V tezah za novi zakon je 
namreč jasno razvidno, da je zasebna veterinarska dejavnost 
opredeljena v smislu kot jo imajo razvite evropske države. 
S tem je po našem mnenju zasnovana tudi racionalnost orga- 
niziranosti veterinarske službe za vnaprej. 
6. V dosedanji zakonodaji so kužne in zajedalske bolezni 
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ustrezno izpostavljene. Zato menimo, da ni treba pripraviti 
novega predpisa o teh boleznih kot tudi o načinih zatiranja na 
račun države. 
7. Menimo, da je diagnostična dejavnost že določena z verifi- 
ciranimi laboratoriji, ki so narodno-državnega pomena in jih 
bo država denarno podprla. V postopku ureditve te službe so 
že izdelani osnutki pogodb za izvajanje diagnostične službe, 
ki je po našem mnenju upravičena in strokovno utemeljena. 
Zato se ne pridružujemo predlogu o treh laboratorijih, ker 
zagovarjamo obstoječo organiziranost, ki ustreza dejanskim 
potrebam stroke. 
8. V tezah zakona so podana osnovna izhodišča za Veterinar- 
sko zbornico. Menimo, da bo Poslovna skupnost za veterinar- 
stvo pripravila predlog nove zakonodaje, ker bo, enostavno 
rečeno, prešla v Veterinarsko zbornico, seveda z nalogami, ki 
ustrezajo današnjim zahtevam stroke. 
Iz navedenih odgovorov na postavljena vprašanja logično 
sledi, da naše usmeritve ustrezajo pobudi skupine delegatov 
za pripravo nove zakonodaje za področje zdravstvenega var- 
stva živali. 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude Toneta Kramariča, delegata v Zboru 
občin, v zvezi z obdavčevanjem regresa za 
redni letni dopust 

Delegat Zbora občin Skupščine Republike Slovenije Tone 
Kramarič v svojem predlogu navaja, naj bi Republiški sekreta- 
riat za finance proučil možnost, da bi se vsem delavcem, ki 
bodo v letu 1991 prejeli regres za letni dopust, izplačal brez 
odtegljajev. Delegat je bil namreč obveščen, da bo regres, 
izplačan po 1. aprilu 1991, zapadel obveznosti plačila 3% 
davka iz naslova dohodnine. 
Stališče Izvršnega sveta do pobude je: 
Skladno z določbo prve alinee prvega odstavka 14. člena 
zakona o dohodnini (ur. I. RS, št. 48/90) je osnova za davek od 
osebnih prejemkov osebni dohodek, nadomestilo osebnega 
dohodka in drugi prejemki iz delovnega razmerja, razen nado- 
mestil materialnih stroškov, ki jih je imel delavec v zvezi 
z delom. Med druge prejemke iz delovnega razmerja sodi tudi 
regres za letni dopust, ki se med letom obdavčuje z davkom 
od osebnih prejemkov, in sicer po stopnjah iz 15. člena 
navedenega zakona, po katerih se obdavčujejo med letom 
tudi osebni dohodki. Davčne osnove iz navedenega člena se 
mesečno spreminjajo, odvisno od višine povprečnega oseb- 
nega bruto osebnega dohodka predpreteklega meseca zapo- 
slenih delavcev v Republiki Sloveniji. Davek od regresa za 
letni dopust morajo po navedeni lestvici plačati vsi delavci, ki 
jim je bil regres izplačan od 1. januarja 1991 dalje. Stopnje 
davka se gibljejo v razponu od 12% do 30%. 
Med dohodke, ki se letno obdavčujejo z dohodnino, je vklju- 
čen tudi regres za letni dopust. Ob poračunu davčne obvez- 
nosti za koledarsko leto pa se od obračunane dohodnine 
odštejejo vsi med letom izplačani davki, torej tudi plačani 
davek od regresa za letni dopust. 

Pojasnjujemo, da informacija o 3% obremenitvi zneska za 
regres od 1. aprila 1991 dalje ni točna. Iz predhodne obrazlo- 
žitve namreč izhaja, da morajo vsi prejemniki regresa od 1. 
januarja 1991 dalje plačati davek od regresa za letni dopust. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je stališče do pobude pripravila Republiška uprava za 
družbene prihodke. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude dr. Jožeta Arzenška, delegata 
v Zboru združenega dela, v zvezi s sredstvi za 
zdravstvo in zaposlovanje 

Delegat prim. dr. Jože Arzenšek je ob razpravi o proračunu 
Republike Slovenije za leto 1991 dal pobudo za ukinitev 
zakona o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarova- 
nje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predlagane 
pobude ne sprejema. Razlogi za navedeno stališče so na- 
slednji: 
Z letom 1991 se je v Republiki Sloveniji spremenil sistem 
javnih dajatev v delu, ki se nanaša na neposredno obdavčitev 
pravnih oseb in posameznikov. S spremembo sistema je bil 
odpravljen sistem destiniranih virov, ko je bila praktično 
vsaka dajatev namenjena posamezni vrsti porabe. To je v pre- 
teklosti povzročalo medsebojno neusklajen in tudi nekritičen 
razvoj posameznih delov javne porabe. Kot prispevki so dolo- 
čeni le še prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zdravstveno varstvo in zaposlovanje. Tak sistem omogoča 
uvedbo »splošnega, nacionalnega« zavarovanja na teh treh 
področjih. Podoben je tudi sistemom v drugih državah in je 
usklajen z določili mednarodnih konvencij. 
Ureditev zdravstvenega zavarovanja, ki bi bila komplemen- 
tarna s sistemom dajatev, še ni sprejeta. Zaradi tega se pri- 
spevki za zdravstveno varstvo vključujejo v proračun kot 
instrument javnega financiranja, saj drugih oblik upravljanja 
še ni. Vključevanje v proračun narekuje ravnanje po pravilih, 
določenih z zakonom o financiranju javne porabe, ki pa 
v načelu določa integralnost proračuna, to je nenamenskost 
virov prihodkov. 
Zakon o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zdravstveno varstvo in zaposlovanje (Ur. I. RS, št. 48/90) je 
eden od temeljev urejenega sistema javnih financ in ga ni 
mogoče ukiniti. Treba je pospešiti urejanje področij socialne 
varnosti tako, da bo sistem financiranja skladen s sistemom 
upravljanja. Na ta način bo možno tudi preseči sedanje stanje. 

Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je stališče do pobude pripravil Republiški sekretariat za 
finance. 
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