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Osnutek zakona o POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU 

- ESA 374 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 118. seji 
19. 9. 1991 določil besedilo: 
- OSNUTKA ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALID- 
SKEM ZAVAROVANJU, 
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 Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovali: 
- Jožica PUHAR, članica Izvršnega sveta in ministrica za 
delo, 
- Nataša BELOPAVLOVIČ, namestnica ministrice za 
delo, 
- Marko ŠTROVS, pomočnik ministrice za delo. 

Osnutek zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor 
združenega dela ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravna- 
val ga bo tudi Odbor za delo, zaposlovanje in socialno politiko 
kot matično delovno telo. 

OSNUTEK ZAKONA o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

POVZETEK 
V osnutku Zakona o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju je obsežena celotna ureditev sistema pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, ki je zdaj urejen 
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 starostne 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. 
Vsebina osnutka zakona je usklajena z mednarodnimi 
konvencijami, ki jih je ratificirala Jugoslavija. 

Prvi del 
SPLOŠNE DOLOČBE 

1. člen 

S tem zakonom se ureja sistem pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja v Republiki Sloveniji. 

2. člen 

Z obveznim zavarovanjem se zavarovancem na podlagi dela 
ter po načelih vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo pravice 
za primer starosti, zmanjšanja ali izgube delovne zmožnosti, 
smrti, telesne okvare ter potrebe po stalni pomoči in po- 
strežbi. 
V skladu s tem zakonom se lahko v zavarovanje prostovoljno 
vključijo tudi osebe, ki niso obvezno zavarovane. 
Poleg zavarovanja po tem zakonu se lahko v Republiki Slove- 
niji uvedejo tudi različne oblike dodatnih zavarovanj v podjet- 
jih in zavarovalnih organizacijah skladno z zakonom. 

3. člen 

Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja so: 
- 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 invalid- 
nine;- 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, pra- 
vica do poklicne rehabilitacije, z ustreznimi denarnimi nado- 
mestili; 

4. člen 

Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja so 
neodtujljive osebne materialne pravice in jih ni mogoče pre- 
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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 ome- 
jiti, razen v primerih, določenih s tem zakonom. 

5. člen 

Sredstva za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zagotav- 
ljajo zavarovanci, delodajalci in Republika Slovenija. 
Sredstva za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se skladno 
z zakonom zagotavljajo tudi iz kapitalskih skladov in drugih 
virov. 

6. člen 

Nosilec in izvajalec pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja po tem zakonu je Zavod za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: zavod), ki ima 
status javnega zavoda. 

7. člen 

Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja se uve- 
ljavljajo po zakonu o splošnem upravnem postopku, razen če 
s tem zakonom ni določeno drugače. 
Sodno varstvo pravic je zagotovljeno po zakonu. 

Drugi del 
ZAVAROVANCI 

I. poglavje 
OBVEZNO ZAVAROVANJE 

1. oddelek 

Zavarovanci za vse primere zavarovanja 

8. člen 

Obvgzno se zavarujejo delavci, zaposleni v Republiki Slove- 
niji. 
Obvezno se zavarujejo izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali 
druge družbene funkcije v Republiki Sloveniji, če prejemajo 
za svoje delo plačo oziroma, če uveljavljajo nadomestilo plače 
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, če z mednarodno 
pogodbo ni določeno drugače. 

9. člen 

Obvezno se zavarujejo državljani Republike Slovenije, ki so: 
1. na ozemlju Republike Slovenije zaposleni pri tujih ali med- 
narodnih organizacijah in zavodih, tujih konzularnih in diplo- 
matskih predstavništvih ali so pri tujih državljanih, če medna- 
rodna pogodba ne določa drugače; 
2. zaposleni v tujini, če so bili neposredno pred odhodom 
v tujino zavarovani na ozemlju Republike Slovenije oziroma 
so imeli pred odhodom v tujino stalno prebivališče na ozemlju 
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, ker z njo ni sklenjena konvencija o soci- 
alnem zavarovanju, vendar v njej ne morejo uveljavljati pravic 
do pokojnin oziroma do invalidnin določenih s tem zakonom, 
ali jih ne morejo uživati izven navedene države, če so bili 
neposredno pred odhodom v tujino zavarovani v Republiki 
Sloveniji. 

10. člen 

Obvezno se zavarujejo tuji državljani in osebe brez državljan- 
stva, ki so v Republiki Sloveniji: 

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 zava- 
rovanje določeno z mednarodno pogodbo. 

11. člen 

Obvezno se zavarujejo osebe, ki v Republiki. Sloveniji: 
1. z osebnim delom samostojno opravljajo obrtniško, prevoz- 
niško, 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, 
opravljajo odvetniško oziroma drugo samostojno dejavnost in 
so skladno z zakonom vključeni v register samostojnih dejav- 
nosti; 
3. opravljajo duhovniško oziroma drugo versko službo kot 
edini ali glavni poklic. 

12. člen 

Ne glede na državljanstvo se obvezno zavarujejo lastniki 
zasebnih podjetij in zavodov v Republiki Sloveniji, če jih 
osebno vodijo, in če niso obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovani na drugi podlagi ali niso uživalci pokojnine. 

13. člen 

Kmetje in člani njihovih gospodarstev ter druge osebe, 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 sposob- 
nost za opravljanje kmetijske dejavnosti, ki jo ugotavlja služba 
medicine dela in 
- na zavarovanega člana dosegajo najmanj tolikšen katastr- 
ski dohodek ali drug dohodek, ki ustreza znesku zajamče- 
nega osebnega dohodka, zmanjšanega za prispevke in davke, 
ki se obračunavajo od zajamčenega osebnega dohodka. 
Republiški upravni organ, pristojen za delo s soglasjem pri- 
stojnega republiškega upravnega organa za kmetijstvo določi 
katastrski dohodek oziroma drug dohodek na kmetiji, ki 
ustreza znesku iz druge alinee prejšnjega odstavka. 

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, ne opravljajo druge dejavnosti, ha pod- 
lagi katere so zavarovani, ali niso na rednem šolanju. 
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se šteje, da zavaro- 
vanci opravljajo samostojno dejavnost kot glavni poklic, če so 
v delovnem razmerju s polovico ali manj kot polovico delov- 
nega časa in niso na rednem šolanju. 

15. člen 

Zavarovanci, ki so zavarovani na podlagi delovnega razmerja 
z več kot polovico delovnega časa, vendar manj kot polni 
delovni čas, se lahko za preostali delovni čas do polnega 
delovnega časa zavarujejo tudi na podlagi opravljanja samo- 
stojne kmetijske dejavnosti. 

16. člen 

Obvezno se zavarujejo vrhunski športniki - člani telesnokul- 
turnih organizacij v Republiki Sloveniji, če niso obvezno zava- 
rovani na drugi podlagi. 

17. člen 

Osebe, ki prejemajo denarno nadomestilo za primer brezpo- 
selnosti in osebe, ki opravljajo javna dela v skladu s predpisi 
o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, se 
obvezno zavarujejo za čas prejemanja takega nadomestila 
oziroma za čas opravljanja javnih del. 
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18. člen 

Obvezno se zavarujejo osebe, ki med prestajanjem kazni 
zapora delajo s polnim delovnim časom. 

2. oddelek 
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 229. 
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 invalidnine,dodatka za 
pomoč in postrežbo in do dodatka za rekreacijo upokojencev. 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka 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 za ožji 
obseg pravic, se pravice odmerijo po tistem svojstvu, v kate- 
rem so bili zavarovani pretežni del (nad polovico) skupne 
zavarovalne dobe. 
Ne glede na določbo prejšnjih dveh odstavkov se zavarovan- 
cem, ki so izpolnili minimalne pogoje za priznanje pravice 
zgolj z doseženo dobo zavarovanja za vse primere zavarova- 
nja ali, ki so bili najmanj 15 let zavarovani za vse primere 
zavarovanja, pravice odmerijo na način in v obsegu kot je 
določen za delavce. 

3. oddelek 
Posebni primeri zavarovanja 

21. člen 

Za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, so zavarovani: 
1. dijaki in študenti 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. dijaki ter študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela 
prek pooblaščenih organizacij, 
8. osebe na prestajanju kazni zapora, ki niso obvezno zavaro- 
vane po 18. členu tega zakona ter mladoletniki, proti katerim 
se izvršuje vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, pri delu, 
poklicnem izobraževanju in pri opravljanju dovoljenih dejav- 
nosti v skladu z zakonom. 
Osebe iz 8. točke prejšnjega odstavka so zavarovane tudi za 
primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe izven dela, 
nastale zaradi višje sile. 

22. člen 

Osebe, ki niso zavarovane na drugi podlagi, so zavarovane za 
invalidnost, telesno okvaro ali smrt 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. kot udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji 
sodelujejo pri opravljanju del oziroma nalog na mladinskem 
taboru, 
3. 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, 
4. 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, in pri varovanju pred kršitvami nedo- 
takljivosti državne meje, 
5. opravljajo naloge organov za notranje zadeve kot osebe 
v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve, 
6. opravljajo na poziv državnih in drugih pooblaščenih orga- 
nov javno in drugo družbeno funkcijo ali državljansko dolž- 
nost, 
7. kot športniki, trenerji ali organizatorji v okviru organizirane 
športne dejavnosti sodelujejo pri športnih akcijah, 
8. kot člani operativnih sestavov prostovoljnih gasilskih orga- 
nizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in reše- 
vanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarovanju na 
požarno nevarnih mestih in pri javnih-prireditvah, naloge pri 
javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem demon- 
strativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni varnosti, 
9. kot člani gorske reševalne službe ali potapljači opravljajo 
naloge reševanja življenj ali odvrnitve oziroma preprečitve 
nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenja ali premoženje. 

23. člen 

Osebe, ki so bile obvezno zavarovane za vse primere zavaro- 
vanja, 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. 

11. 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 podi- 
plomskem študiju,- služijo vojaški rok oziroma opravljajo 
naloge nadomestne civilne službe,- skrbijo za otroka, mlaj- 
šega od 7 let oziroma za invalidno osebo, ki je nezmožna za 
samostojno življenje in delo,- opravljajo samostojno kmetij- 
sko dejavnost in ne izpolnjujejo pogojev iz 13. člena tega 
zakona,- so prijavljeni kot iskalci zaposlitve pri zavodu za 
zaposlovanje,- bivajo v tujini kot zakonci oziroma kot izven- 
zakonski partnerji zavarovancev iz tretjega odstavka 8. 
člena,- so kot invalidi zaposleni v varstvenih delavnicah,- so 
na strokovnem izpopolnjevanju ali na specializaciji po prene- 
hanju obveznega zavarovanja.- so lastniki zasebnih podjetij 
ali zavodov v Republiki Sloveniji in ne izpolnjujejo pogojev iz 
12. člena teaa zakona 
- so zaposleni s krajšim delovnim časom od polnega, vendar 
le za razliko do polnega delovnega časa. 

Tretji del 
PRIDOBITEV IN ODMERA PRAVIC 

I. poglavje 

SPLOŠNI POJMI 
25. člen 

Pogoji za pridobitev pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja so: 
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1. starost, 
2. invalidnost, 
3. neposredna nevarnost za invalidnost v zvezi z delom na 
določenem delovnem mestu, 
4. telesna okvara, 
5. potreba po stalni pomoči in negi, 
6. smrt. 

26. člen 

Invalidnost po tem zakonu je podana, če nastane pri zavaro- 
vancu zmanjšanje ali izguba delovne zmožnosti za delo na 
delovnem mestu, na katerega je bil zavarovanec trajno razpo- 
rejen pred nastankom teh sprememb zaradi trajnih sprememb 
v zdravstvenem stanju, ki so posledica poškodbe pri delu, 
poklicne bolezni, poškodbe izven dela ali bolezni, ki jih ni 
mogoče odvrniti z zdravljenjem ali z ukrepi medicinske reha- 
bilitacije. 
Zmanjšanje delovne zmožnosti je podano, če zavarovanec ni 
več zmožen z normalnim delovnim učinkom, ki ne ogroža 
njegovega zdravstvenega stanja, poln delovni čas opravljati 
dela na delovnem mestu, po katerem se po prejšnjem 
odstavku ocenjuje invalidnost. 
Izguba delovne zmožnosti je podana, če zavarovanec ni več 
zmožen opravljati organiziranega pridobitnega dela vsaj 
s polovičnim delovnim časom. 

27. člen 

Zmanjšanje delovne zmožnosti je pri zavarovancu iz 11., 12., 
13. in 16. člena tega zakona podano, če zavarovanec ni več 
zmožen poln delovni čas opravljati dejavnosti, na podlagi 
katere je zavarovan. 

28. člen 

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

29. 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 prejšnjega odstavka, ki jo pretrpi zavarovanec na 
redni poti od stanovanja do delovnega mesta 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 nesrečnega naključja ali 
višje sile med opravljanjem dela oziroma dejavnosti, na pod- 
lagi 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 21. in 22. členu tega zakona. 

> 30. člen 

Za poškodbo pri delu po tem zakonu se šteje tudi poškodba, 
povzročena na način, določen v prvem odstavku 29. 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 pre- 
gledu 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. 

31. člen 

Poklicne bolezni po tem zakonu so določene bolezni, povzro- 
čene 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 
upravni organ, pristojen za delo. 

32. člen 

Zavarovanci, pri katerih nastane invalidnost, pridobijo pravice 
glede na preostalo delovno zmožnost in starost ob nastanku 
invalidnosti. 

33. člen 

Zavarovanci, pri katerih nastane invalidnost, se glede na preo- 
stalo 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. 

34. člen 

Preostala delovna zmožnost je podana, če lahko zavarovanec, 
pri katerem je ugotovljena zmanjšana delovna zmožnost, naj- 
manj 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. 

35. člen 

Za svoje delo se po tem zakonu šteje delo na delovnem mestu, 
na katerega je bil zavarovanec trajno razporejen pred nastan- 
kom invalidnosti. 

36. člen 

Za drugo ustrezno delo se po tem zakonu šteje delo na 
delovnem mestu, na katerem 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 se upoštevajo stro- 
kovna in splošna izobrazba, delovne izkušnje in osebne last- 
nosti delovnega invalida ter objektivne možnosti za zaposli- 
tev. 
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37. člen 

Delovni invalid po tem zakonu je zavarovanec, ki je na podlagi 
invalidnosti pridobil pravice iz invalidskega zavarovanja. 

II. poglavje 

STAROSTNA POKOJNINA 

1. oddelek 

Pogoji za pridobitev pravice do starostne 
pokojnine 

38. člen 

Zavarovanec iz 8. do 13., 16., 17., 18. in 24. člena tega zakona 
pridobi pravico do starostne pokojnine, ko dopolni starost 63 
let (moški) oziroma 58 let (ženska) in pokojninsko dobo 20 let. 
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka je v prehodnem 
obdobju od 1.1.1992 do 31.12.1996 starostna meja za pridobi- 
tev pravice do starostne pokojnine: 

Obdobje Moški Ženske 
od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1992 60,5 55,5 
od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1993 61,0 56,0 
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1994 61,5 56,5 
od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1995 62,0 57,0 
od 1. 1. 1996 do 31. 12. 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 
dobe. 

* Zavarovanec pridobi pravico do starostne pokojnine, ko 
dopolni pokojninsko dobo 40 oziroma zavarovanka 35 let in 
starost 58 let (moški) oziroma 53 let (ženska). 
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka je v prehodnem 
obdobju od 1. 1. 1992 do 1. 1. 1997 starostna meja: 

Obdobje Moški Ženske 
od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1992 55,5 50.5 
od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1993 56,0 51,0 
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1994 56,5 51,5 
od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1995 57,0 52,0 
od 1. 1. 1996 do 31. 12. 1996 57,5 52,5 
od 1.1. 1997 58,0 53,0 

2. oddelek 
Predčasna pokojnina 

39. 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 nezaposlen in je bil v zadnjih 24 mesecih najmanj 12 
mesecev prijavljen na zavodu za zaposlovanje kot iskalec 
zaposlitve. 
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 prvega odstavka 38. člena tega zakona, zmanjša za 
1 %. 
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka se bo v obdobju od 

1.1. 1992 do 1. 1. 1997 starostna meja iz prejšnjega odstavka 
povečevala tako kot je določeno v petem odstavku 38. člena 
tega zakona. 

3. oddelek 
Delna pokojnina 

40. 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 delov- 
nem razmerju in dela s polovico polnega delovnega časa in za 
to delo pridobiva plačo. Hkrati se mu izplačuje polovica 
pokojnine. 
Pri ponovni odmeri pokojnine se upošteva le dejanska zavaro- 
valna doba, dosežena v času uživanja delne pokojnine, ne 
upošteva pa se plača, prejeta v času uživanja delne pokojnine. 

4. oddelek 
Znižanje starostne meje 

41. člen 

Zavarovancu, kateremu se po tem zakonu šteje zavarovalna 
doba s povečanjem, se starostna meja za pridobitev pravice 
do starostne pokojnine zniža za toliko mesecev, kolikor znaša 
skupno povečanje zavarovalne dobe. 

5. oddelek 
Odmera starostne pokojnine 
1. pododdelek 
Pokojninska osnova 

42. člen 

Starostna pokojnina se odmerja od mesečnega povprečja 
plač, 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 plača za odmero 
pokojnine, se vzame koledarsko leto, v katerem je zavarova- 
nec prejemal plačo oziroma nadomestilo plače najmanj za 
šest mesecev zavarovalne dobe. 
Ne glede na prejšnji odstavek se za izračun pokojninske 
osnove ne vzame plače oziroma nadomestila plače, ki jo je 
zavarovanec prejemal v letu, v katerem uveljavlja pravico do 
starostne pokojnine. 

43. člen 

Za izračun pokojninske osnove po tem zakonu se vzamejo 
plače oziroma osnove, od katerih so bili plačani prispevki, 
zmanjšani za davke in prispevke, ki se obračunavajo in plaču- 
jejo iz plače po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji. 
Povprečne stopnje davkov in prispevkov iz prejšnjega 
odstavka določi republiški upravni organ, pristojen za fi- 
nance. 
Za izračun pokojninske osnove se ne upoštevajo osnove za 
dokup pokojninske dobe. 

44. člen 

Za izračun pokojninske osnove se štejejo tudi: 
- nadomestila plače, izplačana po predpisih o delovnih raz- 
merjih in predpisih o zaposlovanju in zavarovanju za primer 
brezposelnosti, 
- nadomestila plače zaradi dela s skrajšanim delovnim 
časom oziroma zaradi manjše plače na drugem ustreznem 
delu. 
Zavarovancem, ki so prejemali nadomestilo plače po predpi- 
sih o zdravstvenem in otroškem varstvu, nadomestilo plače za 
čas čakanja na poklicno rehabilitacijo oziroma zaposlitev in 
za čas poklicne rehabilitacije, nadomestilo plače po predpisih 
o delovnih razmerjih za delavce, katerih delo ni več potrebno, 

6 poročevalec 



se za čas prejemanja nadomestila, za izračun pokojninske 
osnove upošteva plača oziroma osnova, od katere so bili 
plačani prispevki, iz koledarskega leta pred začetkom preje- 
manja nadomestila. 
Kadar se v plačo za izračun pokojninske osnove všteva plača 
iz preteklega leta ali osnove za odmero nadomestila za čas 
čakanja na poklicno rehabilitacijo in za čas poklicne rehabili- 
tacije, se ta plača oziroma osnova za odmero teh nadomestil 
valorizira z istim valorizacijskim količnikom, kot bi se sicer 
plača, ki je bila podlaga za izračun osnove za odmero nado- 
mestila. 
Zavarovancu, ki v koledarskem letu pred začetkom prejema- 
nja nadomestila ni imel plače, nadomestila plače iz invalid- 
skega zavarovanja oziroma nadomestila iz drugega odstavka 
tega člena, se za izračun pokojninske osnove upošteva plača 
iz tekočega leta. 

45. člen 

Za izračun pokojninske osnove se ne štejejo: 
1. posamične nagrade za dela, ki jih je delavec opravil izven 
okvira svojega rednega dela (npr. delo prek polnega delov- 
nega časa, ki se ne šteje kot posebni delovni pogoj, sodelova- 
nje v izpitni komisiji, za predavanja izven redne zaposlitve) ter 
nagrade ob delovnih jubilejih, 
2. prejemki, ki pomenijo povračilo materialnih stroškov (dnev- 
nice, kilometrine, terenski dodatki, dodatek za ločeno življe- 
nje, regres za letni dopust, dodatek za prehrano, potni stroški, 
prevoz na delo idr.), 
3. prejemki v naravi, razen kadar pomenijo sestavni del plače, 
4. prejemki, izplačani delavcu mimo osnov in meril, ki sicer 
veljajo za delitev plač. 

46. člen 

Skupna plača, ki jo doseže delavec z delom v času, krajšem 
od polnega delovnega časa v posameznem letu zavarovanja, 
se za ugotovitev pokojninske osnove preračuna na povprečni 
znesek, ki ustreza plači za poln delovni čas. 
Znesek, ki ustreza plači za poln delovni čas, se izračuna tako, 
da se skupni znesek plače, ki se upošteva za izračun pokoj- 
ninske osnove in ga je delavec prejel za leto zavarovanja, 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. Preračunani znesek se vzame kot 
plača za izračun pokojninske osnove. 
Plača za delo preko polnega delovnega časa, ki se šteje kot 
poseben delovni pogoj, se za ugotovitev pokojninske osnove 
upošteva v celoti, če so bili od nje plačani prispevki za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Plača, ki jo je delavec prejel za delo v drugi organizaciji ali pri 
drugem delodajalcu, opravljeno v skladu s predpisi o delovnih 
razmerjih, se za ugotovitev pokojninske osnove upošteva 
v celoti, če so bili od nje plačani prispevki. 

47. člen 

Za zavarovance, ki ne prejemajo plače, in ki jim osnova ni 
določena po prejšnjih členih, niti niso prejemali nadomestila 
plače, se upošteva za izračun pokojninske osnove znesek, ki 
je bil podlaga za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje, zmanjšan za davke in prispevke, ki se obra- 
čunavajo in plačujejo iz plač, po povprečni stopnji v Republiki 
Sloveniji, če ni s tem zakonom določeno drugače. 

48. člen 

Zavarovancu, ki po 1. 1. 1970 ni imel najmanj enega leta 
zavarovanja, iz katerega se vzamejo plače za izračun pokoj- 
ninske osnove, se starostna pokojnina odmeri od najnižje 
pokojninske osnove. 

49. člen 

Plače iz prejšnjih let, po katerih se odmerja pokojnina, se 
valorizirajo s količniki, ki se določijo vsako leto tako, da se 
primerja povprečna plača vseh zaposlenih v republiki v zad- 
njem koledarskem letu pred letom, v katerem zavarovanec 

uveljavi pravico do pokojnine, s povprečnimi plačami na 
zaposlenega v koledarskih letih, iz katerih se vzamejo plače 
za izračun pokojninske osnove. 

50. 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 plača, od katere so bili 
plačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
zmanjšani za davke in prispevke, ki se obračunavajo in plaču- 
jejo iz plače po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji. 

2. pododdelek 
Določitev odstotka za odmero starostne pokojnine 

51. 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 % pokojninske 
osnove, nato se za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe 
poveča za 2 %, vendar največ do 85 % pokojninske osnove. 
2. Za zavarovanko z zavarovalno dobo 15 let 40% pokojninske 
osnove, nato se za vsako nadaljnje dopolnjeno leto pokojnin- 
ske 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 
šestmesecev, se pri odmeri pokojnine upošteva ta doba 
s polovico 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 mesecv 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 
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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 
Zavarovancu, ki je ostal v zavarovanju po dopolnitvi polne 
pokojninske dobe, ker še ni dopolnil starosti iz četrtega 
odstavka 38. člena tega zakona, se odmerjena pokojnina 
poveča za vsako dopolnjeno leto, ki presega polno pokojnin- 
sko dobo,za 1 %. 
VARIANTA: 
Besedilo prvega odstavka se nadomesti z naslednjim besedi- 
lom:»Starostna pokojnina se odmeri zavarovancu oziroma 
zavarovanki s 15 leti pokojninske dobe v višini 35 % pokojnin- 
ske osnove, nato se za vsako nadaljnje leto pokojninske dobe 
poveča za 2 %, vendar največ do 85 %«. 
VARIANTNI DODATEK: 
Doda se nov 51.a člen, ki se glasi:»Zavarovanki-materi 
z manj kot 40 leti pokojninske dobe se za vsakega otroka 
doda k odstotku za odmero pokojnine, določenem po prvem 
odstavku 51. člena, po 5 %, vendar največ 15 %. 
Pokojnina skupno z dodatkom iz prvega odstavka tega člena 
ne more presegati 85 %, razen v primerih iz četrtega odstavka 
51. člena tega zakona 

3. pododdelek 
Najnižja pokojnina 

52. člen 

Pokojnino se odmeri od najnižje pokojninske osnove, kadar 
pokojninska osnova, izračunana na podlagi plač oziroma 
osnov, od katerih so bili obračunani in plačani prispevki, ne 
dosega zneska najnižje pokojninske osnove. 
Najnižja pokojninska osnova znaša 73 % povprečne plače 
vseh delavcev, zmanjšane za povprečne davke in prispevke iz 
43. člena tega zakona. 
Ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo in plače oziroma 
zavarovalne osnove, od katerih so bili plačani prispevki, se 
pokojnina odmeri najmanj v višini 35 % najnižje pokojninske 
osnove. 
Pokojnina, odmerjena od najnižje pokojninske osnove, se 
usklajuje enako kot ostale pokojnine. 

4. pododdelek 
Najvišja pokojnina 

53. člen 

Pokojnina se odmeri od najvišje pokojninske osnove, kadar 
pokojninska osnova, izračunana na podlagi plač oziroma 
osnov, od katerih so bili plačani prispevki, presega znesek 
najvišje pokojninske osnove. 
Najvišja pokojnina se odmeri glede na dopolnjeno pokojnin- 
sko dobo od najvišje pokojninske osnove, ki znaša 3,5 kratni 
znesek povprečne plače na zaposlenega v republiki v zad- 
njem koledarskem letu pred uveljavitvijo pravice do pokoj- 
nine, zmanjšane za povprečne davke in prispevke iz 43. člena 
tega zakona. 
Pokojnina, odmerjena od najvišje pokojninske osnove, se 
usklajuje enako kot ostale pokojnine. 

3. poglavje 

INVALIDSKA POKOJNINA 

1. oddelek 

Pogoji za pridobitev invalidske pokojnine 

54. 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 38. 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. 

55. člen 

Zavarovanec iz prejšnjega člena pridobi pravico do invalidske 
pokojnine, če je invalidnost posledica: 
1. poškodbe pri delu ali poklicne bolezni - ne glede na 
pokojninsko dobo; 

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 starosti do 
nastanka invalidnosti (delovna leta),-šteto delovna leta kot 
polna leta. 

56. člen 

Ne glede na pogoje iz 2. točke prejšnjega člena pridobi 
pravico do invalidske pokojnine: 
- zavarovanec, ki je postal invalid pred dopolnjenim 21. letom 
starosti, če je ob nastanku invalidnosti obvezno zavarovan, 
- zavarovanec, ki je postal invalid po dopolnjenemu 21. letu 
starosti, pa pred dopolnjenim 30. letom starosti pod pogojem, 
da je pred nastankom invalidnosti dopolnil pokojninsko dobo, 
ki pokriva najmanj eno četrtino delovnih let. 

57. 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 55. člena tega 
zakona. 

58. 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 55., 56. in 57. člena tega zakona. 
Zavarovanec, vojaški invalid, pri katerem je po vstopu v zava- 
rovanje nastala invalidnost, na katero vpliva tudi vojaška 
invalidnost, pridobi pravice tudi tedaj, če je kot invalid dopol- 
nil dobo iz 55., 56. in 57. člena tega zakona v zavarovanju 
z delovnim časom, ki je ustrezal njegovi preostali delovni 

m zmožnosti. 

59. člen 

Če 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. 

Zavarovaneč-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. 
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60. člen 65. 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 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 prejšnjega odstavka nezaposlenim zavarovan- 
cem s preostalo delovno zmožnostjo v delovna leta ne všte- 
vajo obdobja, ko so prejemali nadomestilo plače za čas čaka- 
nja 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 invalidnosti, v pri- 
merih iz prvega odstavka tega člena, pravico do invalidske 
pokojnine ne glede na dopolnjeno pokojninsko oziroma zava- 
rovalno dobo. 

3. oddelek 
Osnove za odmero invalidske pokojnine 

61. 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 
plače za izračun pokojninske osnove, se pokojninska osnova 
izračuna po plačah, doseženih v času, kolikor je trajalo zava- 
rovanje, razen v koledarskem letu, v katerem je uveljavljena 
pravica do invalidske pokojnine. 

62. člen 

Zavarovancu iz 17., 18., 21., 22. in 23. člena tega zakona se 
odmeri invalidska pokojnina od pokojninske osnove dolo- 
čene v prejšnjem členu. 
Če se zavarovancu ne more določiti pokojninske osnova po 
prejšnjem odstavku, je osnova za odmero invalidske pokoj- 
nine najnižja pokojninska osnova, veljavna na dan nastanka 
invalidnosti. 

4. oddelek 
Odmera invalidske pokojnine 

63. 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. 

64. člen 

Invalidska pokojnina za invalidnost, ki je posledica bolezni ali 
poškodbe izven dela, se odmeri od pokojninske osnove 
v odstotku, določenem v 51. členu tega zakona. 
Invalidska pokojnina iz prejšnjega odstavka se odmeri zavaro- 
vancu, ki je postal invalid pred dopolnitvijo starosti iz prvega 
in drugega odstavka 38. člena tega zakona, najmanj v višini 45 
% pokojninske osnove; zavarovanki, ki je postala invalid pred 
dopolnitvijo starosti iz prvega in drugega odstavka 38. člena 
tega zakona pa v višini 55 % pokojninske osnove. 
Če je invalidnoSt zaradi bolezni ali poškodbe izven dela nasto- 
pila po dopolnitvi starosti iz prvega in drugega odstavka 38. 
člena tega zakona, se invalidska pokojnina odmeri najmanj 
v višini 35 % oziroma 40 % pokojninske osnove. 

Zavarovanec, ki je pridobil pravico do invalidske pokojnine 
pred dopolnitvijo starosti iz prvega in drugega odstavka 38. 
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 
zavarovančeve starosti ob nastanku invalidnosti ter od raz- 
merja med delovnimi leti in zavarovančevo pokojninsko dobo. 
Dodatek na invalidnost znaša: 
Če je nastala invalidnost 
pred dopol- po dopol- 
njenim letom njenem letu 
starosti 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 prejšnjem odstavku, se poveču- 
jejo skladno s 5. odstavkom 38. 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. 

66. 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 
pokojnina, ki je sestavljena iz sorazmernega dela invalidske 
pokojnine, obračunane za poškodbo pri delu ali poklicno 
bolezen, in iz sorazmernega dela invalidske pokojnine, obra- 
čunane za bolezen ali poškodbo izven dela. 
Sorazmerna dela za odmero invalidske pokojnine po prejš- 
njem odstavku 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. 

67. člen 

Invalidska pokojnina, ki gre delovnemu invalidu po prejšnjem 
členu, se odmeri tako, da se posebej odmeri invalidska pokoj- 
nina, kot če bi bila skupna invalidnost posledica poškodbe pri 
delu ali poklicne bolezni in posebej invalidska 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. 

68. člen 

Zavarovanec, ki ob nastanku invalidnosti izpolnjuje pogoje za 
invalidsko pokojnino in pogoje za starostno pokojnino, lahko 
uveljavi po svoji izbiri pravico do invalidske pokojnine ali 
pravico do starostne pokojnine. 
Uživalec invalidske pokojnine, ki ob upokojitvi ni izpolnjeval 
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. 
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IV. poglavje 

DRUŽINSKA POKOJNINA 

1. oddelek 
Pogoji za pridobitev družinske pokojnine 

69. člen 

Družinsko pokojnino lahko uveljavijo naslednji družinski 
člani: 
- zakonec, 
- otroci (zakonski ali nezakonski, 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 posvojitelji, ki jih je 
zavarovanec preživljal. 
- bratje in sestre, ki jih je zavarovanec preživljal do svoje 
smrti in nimajo lastnih sredstev za preživljanje. 
Zavod s sklepom določi, kdaj se šteje, da je zavarovanec 
preživljal družinskega člana. 

70. člen 

Družinski člani pridobijo pravico do družinske pokojnine, če 
je umrli zavarovanec: 
- dopolnil najmanj pet let zavarovalne dobe ali najmanj deset 
let pokojninske dobe ali, 
- izpolnil pogoje za starostno oziroma invalidsko pokojnino 
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 družin- 
ske pokojnine ne glede na pokojninsko dobo zavarovanca. 

1. pododdelek 
Zakonec 

71. 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 let starosti, obdrži pravico do družinske 
pokojnine trajno. Če ji ta pravica preneha pred dopolnjenim 
50. ietom, toda po dopolnjenem 45. letu, jo lahko znova 
uveljavi, ko dopolni 50 let starosti. 

72. 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, 
pridobljene po 2. in 3. točki prvega odstavka tega člena, 
dopolni 55 let starosti, obdrii to pravico trajno. Če mu ta 
pravica preneha pred dopolnjenim 55. letom, toda po dopol- 
njenem 50. letu, jo lahko znova uveljavi, ko dopolni 55 let 
starosti. 

73. 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. 

74. člen 

Vdova oziroma vdovec ima pravico do družinske pokojnine 
ob pogojih iz 3. točke 71. oziroma 72. člena tega zakona tudi 
v času, ko se otroku, ki je upravičen do družinske pokojnine, 
zaradi služenja vojaškega roka, družinska pokojnina ne izpla- 
čuje. 

75. člen 

Pravico do družinske pokojnine ima ob pogojih iz 71. ali 72. 
člena tega zakona tudi zakonec, čigar zakon je bil razvezan, 
če ima po sodni odločbi pravico do preživnine. 
Če ima zakonec iz poznejšega zakona pravico do družinske 
pokojnine, pridobi razvezani zakonec pod pogoji iz 71. ali 72. 
člena tega zakona pravico do družinske pokojnine kot souži- 
valec. 

76. člen 

Ob pogojih iz 71. ali 72. člena tega zakona pridobi ob zavaro- 
vančevi smrti pravico do družinske pokojnine tudi oseba, ki je 
zadnja tri leta pred smrtjo zavarovanca živela z zavarovancem 
v življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakon- 
sko zvezo. 

2. pododdelek 
Otroci 

77. 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. 

78. člen 

Otroku, ki izgubi oba roditelja - zavarovanca, pripada poleg 
družinske pokojnine po enem roditelju tudi del družinske 
pokojnine po drugem roditelju. 
Skupen znesek družinske pokojnine, ugotovljen po prejšnjem 
odstavku, ne more preseči zneska družinske pokojnine, 
odmerjene od zneska najvišje pokojnine za polno pokojnin- 
sko dobo. 
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79. člen 

Odstotek za odmero družinske pokojnine po drugem roditelju 
v skladu z 78. členom tega zakona znaša za vsakega otroka 10 
% od osnove za odmero družinske pokojnine po drugem 
roditelju. 

80. člen 

Otrok dokazuje redno šolanje vsako leto s potrdilom šole. Kot 
redno šolanje se ne šteje čas služenja vojaškega roka. 

81. 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 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 toliko časa, za 
kolikor je prekinil redno šolanje zaradi služenja vojaškega 
roka. 

3. pododdelek 
Starši 

82. člen 

Starši, ki jih je zavarovanec oziroma uživalec pravice preživljal 
do svoje smrti, pridobijo pravico do družinske pokojnine: 
1. če je do smrti zavarovanca oziroma uživalca pravice dopol- 
nila 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 
prejšnjega odstavka dopolni mati starost 50 let oziroma oče 
55 let starosti, trajno obdrži pokojnino. 

83. člen 

Za popolno nezmožnost za delo oziroma pridobivanje, ki je 
pogoj za pridobitev pravice do družinske pokojnine, velja pri 
otrocih nezmožnost za samostojno življenje in delo, pri dru- 
gih osebah pa izguba delovne zmožnosti. 

2. oddelek 
Odmera družinske pokojnine 

84. člen 

Družinska pokojnina se odmeri od starostne ali invalidske 
pokojnine, ki bi jo imel zavarovanec ob smrti, oziroma od 
pokojnine, ki jo je uživalec 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; 

j 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 pokojnina, 
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. 

85. 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 za dva za tri za štiri 
člana % člana % člane % člane ali več 
70 80 90 100 
2. če imajo pravico do pokojnine člani ožje družine in člani 
širše družine, se odmeri članom ožje družine družinska pokoj- 
nina po prejšnji točki, 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. 

86. člen 

Določbe tega zakona o najnižji in najvišji pokojninski osnovi 
se upoštevajo tudi za odmero družinske pokojnine. 

3. oddelek 

Odpravnina in oskrbnina 

87. člen 

Vdova ali vdovec, ki po zakončevi smrti ni pridobil pravice do 
družinske pokojnine, ker ni izpolnjeval posebnih pogojev iz 
prvega odstavka 71. ali 72. člena tega zakona, pridobi pravico 
do odpravnine oziroma oskrbnine, če izpolnjuje pogoje, ki jih 
določa ta zakon. 

88. člen 

Pravico do odpravnine ima vdova ali vdovec, ki ni v delovnem 
razmerju in ne opravlja dejavnosti, na podlagi katere je 
obvezno zavarovan. 
Odpravnina gre vdovi ali vdovcu v višini šestmesečnega zne- 
ska družinske pokojnine, ki bi ji šla, če bi imela pravico do 
družinske pokojnine. 
Odpravnina se prične izplačevati od prvega dne naslednjega 
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 družin- 
sko pokojnino, oziroma z dnem, ko sklene delovno razmerje, 
začne opravljati dejavnost, na podlagi katere je obvezno zava- 
rovana ali sklene novo zakonsko zvezo. 

89. 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. 
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90. člen 

Oskrbnina znaša toliko, kolikor bi znašala pokojnina za vdovo 
ali vdovca po umrlem zakoncu, če bi imela pravico do družin- 
ske 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 88. 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. 

91. člen 

Odpravnina in oskrbnina se usklajujeta in izplačujeta na enak 
način kot pokojnine. 

V. poglavje 
PRAVICE DELOVNIH INVALIDOV II. IN III. KATEGORIJE 
INVALIDNOSTI 

92. 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 denarnega nadomestila, 
če izpolnjuje s tem zakonom določene pogoje. 

93. člen 

Zavarovancem s preostalo delovno zmožnostjo so v zvezi 
z uživanjem pravic iz prejšnjega člena zagotovljena naslednja 
denarna nadomestila: 
1. nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja na poklicno 
rehabilitacijo, 
2. nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja na razpore- 
ditev oziroma zaposlitev na drugem ustreznem delu oziroma 
na delo s skrajšanim delovnim časom, 
3. nadomestilo osebnega dohodka za čas poklicne rehabilita- 
cije, 
4. nadomestilo osebnega dohodka zaradi dela s skrajšanim 
delovnim časom, 
5. nadomestilo zaradi manjšega osebnega dohodka na dru- 
gem ustreznem delu. 

1. oddelek 
Pogoji za pridobitev pravic 

94. člen 

Zavarovanec s preostalo delovno zmožnostjo pridobi pravico: 
1) do dela s skrajšanim delovnim časom in pravico do razpo- 
reditve ali do zaposlitve na drugem ustreznem delu, če 
nastane invalidnost pred dopolnitvijo starosti iz prvega in 
drugega odstavka 38. člena 2) do poklicne rehabilitacije, če 
nastane invalidnost pred dopolnjenim 50 (zavarovanec) ozi- 
roma 45 (zavarovanka) letom starosti. 

95. člen 

Zavarovanec, ki je ob nastanku invalidnosti v delovnem raz- 
merju ali je zavarovan po 11., 12., 13., 16. in 17. členu tega 
zakona pridobi pravice iz 92. člena tega zakona ne glede na 
dopolnjeno pokojninsko oziroma zavarovalno dobo. 
Zavarovanec, ki ob nastanku invalidnosti ni v delovnem raz- 
merju ali ni zavarovan na kakšni drugi podlagi, pridobi pra- 
vice iz 92. člena tega zakona, če ob nastanku invalidnosti 
izpolnjuje tudi pogoj pokojninske oziroma zavarovalne dobe, 
določene za pridobitev pravice do invalidske pokojnine. 
Če zavarovanec iz prejšnjega odstavka ob nastanku invalid- 

nosti ne izpolnjuje pogoja pokojninske oziroma zavarovalne 
dobe, pridobi pravice iz 92. člena tega zakona, ko dopolni 
predpisano pokojninsko oziroria zavarovalno dobo v zavaro- 
vanju z delovnim časom, ki ustreza njegovi preostali delovni 
zmožnosti. 
Čas zaposlitve s skrajšanim delovnim časom, ki ustreza zava- 
rovančevi preostali delovni zmožnosti, se v primeru iz prejš- 
njega odstavka šteje delovnemu invalidu II. kategorije invalid- 
nosti kot poln delovni čas. 
Za izpolnitev pogoja pokojninske oziroma zavarovalne dobe 
po tretjem odstavku tega člena se računajo delovna leta do 
dneva nastanka invalidnosti. 

1. pododdelek 
Pravica do poklicne rehabilitacije 

96. člen 

S poklicno rehabilitacijo se delovni invalid strokovno, fizično 
in psihosocialno usposobi za drug poklic ali delo tako, da se 
lahko ustrezno razporedi oziroma zaposli in uspešno vključi 
v normalno delovno okolje. 
Če je za poklicno rehabilitacijo zavarovanca s preostalo 
delovno zmožnostjo na ustreznem delovnem mestu potrebno, 
da se prilagodijo prostori in delovna sredstva, stroški za 
ustrezno prireditev pa bi bili za organizacijo oziroma deloda- 
jalca previsoki, lahko zavod prevzame del teh stroškov. 
Kriterije in merila za določanje višine sredstev iz prejšnjega 
odstavka določi zavod. 

97. člen 

Pravico do poklicne rehabilitacije ima zavarovanec, razvrščen 
v III. kategorijo invalidnosti, če se glede na invalidnost in 
preostalo delovno zmožnost lahko usposobi za drugo 
ustrezno delo, ki ga bo opravljal poln delovni čas. 

98. člen 

Izjemoma ima pravico do poklicne rehabilitacije, če tako 
zahteva, tudi zavarovanec, razvrščen v: 
- II. kategorijo invalidnosti, ki še ni dopolnil starosti iz 94. 
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 94. 
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. 

99. člen 

Zavarovanec, delovni invalid iz 1., 2. in 7. točke 21. člena in 2. 
točke 22. člena tega zakona se s poklicno rehabilitacijo pravi- 
loma usposobi za delo, za katero se zahteva strokovna izo- 
brazba, za katero se je pripravljal s šolanjem. 

100. 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. 

101. člen 

Poklicna rehabilitacija se v skladu z oceno sposobnosti zava- 
rovanca praviloma opravi s praktičnim delom na ustreznih 
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. 
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102. 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 zaposlovanje 
delovnih invalidov pri organizacijah, 
- s praktičnim delom oziroma izučitvijo določenega poklica 
v posebnih organizacijah za strokovno usposabljanje in zapo- 
slovanje invalidnih oseb (zavodi za usposabljanje invalidnih 
oseb, podjetja za zaposlovanje invalidov, zavodi za zaposlova- 
nje invalidnih oseb pod posebnimi pogoji), 
- s šolanjem v rednem sistemu izobraževanja za pridobitev 
ustrezne kvalifikacije, ki bo invalidu omogočala opravljanje 
poklic, za katerega se je usposobil. 

103. člen 

Za poklicno rehabilitacijo se šteje tudi čas privajanja zavaro- 
vancev 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 rehabi- 
litaciji zavarovancev s preostalo delovno zmožnostjo, ki so 
sicer zmožni za ustrezna dela in naloge oziroma za delo brez 
poklicne rehabilitacije. 

104. 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., 21., 22. in 24. člena 
tega zakona, določijo v pogodbi, ki jo sklene zavod z organi- 
zacijo oziroma delodajalcem in z delovnim invalidom, ko 
postane odločba o priznanju pravice do poklicne rehabilita- 
cije dokončna. 
S pogodbo iz prejšnjih dveh odstavkov se določijo tudi med- 
sebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank. 
Pri poklicni rehabilitaciji, usposabljanju in zaposlitvi delovnih 
invalidov sodelujejo zavodi za usposabljanje in zaposlovanje 
invalidnih oseb, način oziroma oblika poklicne rehabilitacije 
pa mora biti v skladu z mnenjem ustreznega strokovnega 
organa. 

105. člen 

Če je glede na oddaljenost invalidovega stalnega ali začas- 
nega bivališča od organizacije oziroma zavoda, v katerem bi 

) bil lahko na poklicni rehabilitaciji, nujno potrebna vožnja 
j s prevoznimi sredstvi, delovni invalid pa se glede na stanje 
/ invalidnosti ne more voziti z javnimi prevoznimi sredstvi in mu 
; tudi ni preskrbljen poseben prevoz, ima delovni invalid pra- 

i vico do nastanitve. 
' Obveznosti zavoda in organizacije oziroma delodajalca 

o vprašanjih iz prejšnjega odstavka se uredijo s pogodbo. 

106. člen 

Delovni invalid je dolžan nastopiti poklicno rehabilitacijo 
v roku, določenem s pogodbo iz prvega oziroma drugega 
odstavka 104. člena tega zakona in izpolnjevati vse obvezno- 
sti v zvezi z poklicno rehabilitacijo. 
Zavod spremlja izvajanje poklicne rehabilitacije in zaposlitve 

po sklenjenih pogodbah in v ta namen lahko zahteva ustrezna 
poročila in podatke. 

2. pododdelek 
Denarna nadomestila v zvezi s pravico do poklicne rehabili- 
tacije 

107. 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. 

108. člen 

Osnova za odmero denarnega nadomestila iz prejšnjega 
člena je pokojninska osnova, od katere bi se delovnemu 
invalidu odmerila invalidska pokojnina na dan nastanka inva- 
lidnosti. 

109. člen 

Delovnemu invalidu, zavarovancu iz 8. do 16. člena se odmeri 
nadomestilo osebnega dohodka: 
- za čas čakanja na poklicno rehabilitacijo v višini 80 % os- 
nove, 
- za čas poklicne rehabilitacije v višini 100 % osnove. 

110. člen 

Delovnemu invalidu, zavarovancu iz 21., 22. in 23. člena tega 
zakona se odmeri nadomestilo osebnega dohodka za čas: 
- čakanja na poklicno rehabilitacijo v višini 50 % osnove, 
- poklicne rehabilitacije v višini 80 % osnove. 

111. 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 druge alinee 109. člena oziroma 
druge alinee 110. člena tega zakona. 
Nadomestilo osebnega dohodka za čas poklicne rehabilita- 
cije, odmerjena po 109. in 110. členu tega zakona se v prime- 
rih iz prejšnjega odstavka ne zmanjša, če delovni invalid 
preživlja vsaj enega družinskega člana. 
Natančnejše pogoje, kdaj se šteje, da delovni invalid preživlja 
družinskega člana, določi zavod. 

112. člen 

Nadomestila plače za čas čakanja na poklicno rehabilitacijo 
in za čas poklicne rehabilitacije se usklajujejo enako, kot se 
usklajujejo pokojnine. 

113. člen 

Delovni invalid, ki je pridobil pravico do poklicne rehabilita- 
cije in se usposablja z izobraževanjem ob delu ter prejema 
plačo, nima pravice do nadomestila plače za čas poklicne 
rehabilitacije. 

114. člen 

Kadar mora delovni invalid na poklicno rehabilitacijo izven 
kraja zadnje zaposlitve in bivališča, pa mu ni mogoče zagoto- 
viti stalnega prevoza do kraja poklicne rehabilitacijein v tem 
kraju nima zagotovljenega stanovanja, mu gre poleg nadome- 
stila osebnega dohodka za čas poklicne rehabilitacije še 
dodatek k nadomestilu za čas poklicne rehabilitacije. 
Dodatek k nadomestilu iz prejšnjega odstavka je enak znesku 
najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo za zavaro- 
vanca, ki preživlja vsaj enega družinskega člana in 70 % tega 
zneska, če ne preživlja družinskih članov. 
VARIANTA: Člen se črta. Vprašanja stroškov bivanja ali pre- 
voza se uredi s pogodbo za vsak konkreten primer posebej. 
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3. pododdelek 
Pravica do razporeditve oziroma zaposlitve na drugem 
ustreznem delu in pravica do dela s skrajšanim delovnim 
časom 

115. člen 

Pravico do razporeditve oziroma zaposlitve na drugem ustrez- 
nem delu s polnim delovnim časom ima zavarovanec, razvrš- 
čen v III. kategorijo invalidnosti, če: 
- je za tako delo zmožen brez poklicne rehabilitacije, 
- se je za tako delo usposobil s poklicno rehabilitacijo. 

116. 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 ima pravico do dela 
s skrajšanim delovnim časom na drugem ustreznem delu tudi 
če se je za tako delo usposobil s poklicno rehabilitacijo. 

117. člen 

Zavarovanec iz 1., 2. in 7. točke 21. in 2. točke 22. člena tega 
zakona ima pravico do zaposlitve na drugem ustreznem delu 
samo, če se je s poklicno rehabilitacijo usposobil za tako 
delo. 

118. člen 

Zavarovanec, delovni invalid II. ali III. kategorije invalidnosti, 
ki se je v skladu s 94. in 98. 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. 

119. 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. 
Delovni invalid 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 usposablja- 
nje in zaposlovanje invalidnih oseb. 
Delovnemu invalidu II. ali III. kategorije invalidnosti se zago- 
tovi ustrezno delo tudi tako, da doma opravlja delo, če je to 
glede na njegovo invalidnost potrebno ter glede na vrsto in 
organizacijo dela mogoče. 

120. člen 

Delovni invalid II. ali III. kategorije invalidnosti začne opravljati 
delo na drugem ustreznem delu oziroma delo s skrajšanim 
delovnim časom v roku, določenem s sklepom organizacije ali 
delodajalca o razporeditvi na tako delo. (s pogodbo o zapo- 
slitvi) 
Delovni invalid II. ali III. kategorije invalidnosti je dolžan nasto- 
piti delo na drugem ustreznem delu oziroma delo s skrajša- 
nim 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 
določen v pogodbi iz prvega in drugega odstavka 104. člena 
tega zakona oziroma s sklepom organizacije ali delodajalca 
o razporeditvi na tako delo (s pogodbo o zaposlitvi). 

2. oddelek 
Denarna nadomestila v zvezi z zaposlitvijo 

121. člen 

Delovni invalid, ki mu je bila priznana pravico do razporeditve 
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 
uštreznem delu, 
- zaradi dela s skrajšanim delovnim časom, 
- zaradi manjšega osebnega dohodka na drugem ustreznem 
delu. 

Nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja na razpore- 
ditev oziroma zaposlitev na drugem ustreznem delu 

122. 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 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 skrajšanim delov- 
nim časom, prijavi zavodu za zaposlovanje. 

123. 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 oziroma 
mu je bilo preskrbljeno po nastanku invalidnosti, če se v 30 
dneh po prenehanju delovnega razmerja prijavi pri zavodu za 
zaposlovanje. 

124. 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. 

125. člen 

Nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja na razporedi- 
tev oziroma na zaposlitev na drugem delu, se odmeri v višini: 
- 80 % osnove za zavarovanca iz 8. do 13., 16. in 123. člena, 
- 50 % osnove za zavarovanca iz 21., 22. in 23. člena tega 
zakona. 

126. člen 

Nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja na ustrezno 
zaposlitev, odmerjeno po drugi alinei prejšnjega člena, se 
poveča za 50 %, če zavarovanec preživlja vsaj enega družin- 
skega člana in če glede na premoženjske razmere in dohodke 
izpolnjuje pogoje za uveljavitev pravice do varstvenega do- 
datka. 
Natančnejše pogoje, kdaj se šteje, da delovni invalid preživlja 
družinskega člana, določi republiški upravni organ, pristojen 
za delo. 

127. člen 

Nadomestila za čas čakanja na razporeditev oziroma zaposli- 
tev na ustrezno delo se usklajuje enako, kot se usklajujejo 
pokojnine. 
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Nadomestilo osebnega dohodka zaradi dela s skrajšanim 
delovnim časom 

128. člen 

Pravico do nadomestila osebnega dohodka zaradi dela 
s skrajšanim delovnim časom ima delovni invalid II. katego- 
rije, ki na podlagi priznane pravice do dela s skrajšanim 
delovnim časom, opravlja preostali delovni zmožnosti 
ustrezno delo tolikšen čas, ki ustreza njegovi preostali delovni 
zmožnosti. 

129. člen 

Če delovni invalid II. kategorije dela dalj, kot je določeno 
s sklepom o uveljavitvi pravice, mu gre nadomestilo osebnega 
dohodka zaradi dela s skrajšanim delovnim časom samo za 
tisti delovni čas, ko dejansko ne dela, vendar največ do 
polnega delovnega časa. 

130. 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 zaposlitve s skrajša- 
nim delovnim časom se odmeri v višini razlike med dohod- 
kom, določenim v individualni pogodbi o zaposlitvi 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 pokoj- 
nine. 

131. člen 

Delovnemu invalidu II. kategorije, zavarovancu iz 11., 12., 13. 
in 16. člena, se nadomestilo plače zaradi dela s skrajšanim 
delovnim časom odmeri v odstotku, glede na skrajšanje 
delovnega časa, od pokojninske osnove, od katere bi se mu 
odmerila invalidska pokojnina ob nastanku invalidnosti. 
Nadomestilo, odmerjeno po prejšnjem odstavku, se usklajuje- 
joenako, kot se usklajujejo pokojnine. 
VARIANTA: 
Če bo sprejeta varianta k 130. členu, se ta člen črta. 

Nadomestilo zaradi manjšega osebnega dohodka na dru- 
gem ustreznem delu 

132. člen 

Pravico do nadomestila zaradi manjšega osebnega dohodka 
r na drugem ustreznem delu lahko ima delovni invalid II. ali III. 
j kategorije invalidnosti, ki na podlagi priznane pravice do 
j razporeditve oziroma zaposlitve, opravlja preostali delovni 

i zmožnosti ustrezno delo. 

133. člen 

/ Nadomestilo zaradi manjšega osebnega dohodka na drugem 
ustreznem delu je enako razliki med pokojninsko osnovo, od 
katere bi se delovnemu invalidu odmerila invalidska 

I 
i 

{ 

j 

pokojnina ob nastopu zaposlitve na drugem ustreznem delu 
in osnovo, za katero je zavarovan ob nastanku invalidnosti, 
s tem, da se le-ta za odmero nadomestila upošteva najmanj 
v znesku najnižje pokojninske osnove. 

135. člen 

Nadomestila zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu, 
odmerjena po 133. in 134. členu tega zakona, se usklajujejo 
enako kot pokojnine. 

136. člen 

Za ugotovitev osnove za izračun nadomestil iz 93. člena tega 
zakona in za odmero teh nadomestil se smiselno uporabljajo 
določbe o oblikovanju pokojninske osnove in o najvišji in 
najnižji pokojninski osnovi. 

3. oddelek 
Uveljavljanje in uresničevanje pravic zavarovancev s preo- 
stalo delovno zmožnostjo 

137. člen 

Zavarovanci s preostalo delovno zmožnostjo uveljavljajo pra- 
vice na podlagi invalidnosti v zavodu. 
Zavarovanci iz prejšnjega odstavka uresničujejo te pravice 
v organizacijah in pri delodajalcih. 

138. 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 nadome- 
stila osebnega dohodka iz 1. in 2. točke 93. člena tega zakona; 
4. v skladu z zakonom usklajevati in izplačevati nadomestila 
osebnega dohodka iz četrte točke 93. člena tega zakona. 

139. 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 prejšnjega odstavka zagotavlja delovnemu inva- 
lidu II. ali III. kategorije, ki je ob nastanku invalidnosti v delov- 
nem razmerju v organizaciji ali pri delodajalcu z manj kot 
petimi zaposlenimi delavci in zavarovancu iz 123. člena tega 
zakona pravice iz 2. točke 138. člena tega zakona zavod za 
zaposlovanje, pravico do nadomestila osebnega dohodka iz 
prve in druge točke 93. člena zakona pa zavod. 
Zavarovancu iz prejšnjega odstavka se te pravice zagotavljajo 
pod pogojem, da se prijavi zavodu za zaposlovanje v 30 dneh 
po dokončnosti sklepa o pravici, priznani na podlagi preo- 
stale delovne zmožnosti. 

Pod pogojem, določenim v prejšnjem odstavku, se zavaro- 
vancu iz prvega odstavka tega člena všteva v pokojninsko 
dobo ves čas, dokler je redno prijavljen zavodu za zaposlo- 
vanje. 

nina 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. 

134. člen 

Nadomestilo zaradi manjšega osebnega dohodka na drugem 
ustreznem delu se delovnemu invalidu, zavarovancu iz 11. do 
13. in 16. člena tega zakona, odmeri v višini razlike med 
pokojninsko osnovo, od katere bi se mu odmerila invalidska 

140. člen 

Natančnejše pogoje in način za uresničevanje pravic oziroma 
obveznosti iz 137., 138. in 139. 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 prejšnjem odstavku, 
se za zaščito interesov delovnih invalidov neposredno upo- 
rabljajo določbe tega zakona. 
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141. člen 

Sredstva, ki so potrebna za nadomestila osebnega dohodka, 
iz 3., 4. in 5. točke 93. člena tega zakona ter sredstva za 
izvajanje poklicne rehabilitacije, se zagotavljajo iz sredstev, 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. 

142. člen 

Zavod zagotavlja sredstva ter odmerja in izplačuje nadome- 
stila iz tretje in pete točke 93. člena. 
Delovnemu invalidu II. ali III. kategorije - zavarovancu iz 11., 
12., 13., 16., 21., 22. in 23. člena tega zakona nadomestila 
osebnega dohodka iz 1. in 2. točke 93. člena tega zakona 
odmeri in izplačuje zavod. 
Delovnemu invalidu iz prejšnjega odstavka tega člena zavod 
zagotavlja tudi pravico do poklicne rehabilitacije; pravico do 
dela, ki ustreza njihovi preostali delovni zmožnosti pa uveljav- 
ljajo preko zavoda za zaposlovanje. 

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

143. 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 razpore- 
jen, v tolikšni meri vplivajo na zavarovančevo zdravstveno 
stanje in delovne zmožnosti, da mora zamenjati delo, ker bi 
sicer postal invalid. 

144. 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 deio. 
Zavarovanci iz prejšnjega odstavka imajo ob pogojih, ki jih za 
delovne invalide določa ta zakon, tudi pravico do ustreznega 
denarnega nadomestila iz 1., 2., 3. in 5. točke 93. člena tega 
zakona. 

145. 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 splošnimi akti organizacije oziroma s kolektivno pogodbo. 

V. poglavje 

DODATEK ZA POMOČ IN POSTREŽBO 

146. 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 zavaro- 
vanci, ki so sklenili delovno razmerje ali začeli opravljati 
samostojno poklicno dejavnost kot slepi, dokler so v delov- 
nem razmerju ali opravljajo samostojno poklicno dejavnosti 
in zavarovanci, ki postanejo med delovnim razmerjem 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 pokojnine ali pravico do 
ustrezne zaposlitve oziroma do poklicne rehabilitacije. 
Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo imajo tudi nepo- 
kretni 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 najmanj 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. 

147. člen 

Pomoč in postrežba je uživalcu pokojnine neogibno potrebna 
za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb, kadar le-ta 
zaradi trajnih sprememb v zdravstvene stanju ne more zado- 
voljevati osnovnih življenjskih potreb, ker se niti ob osebnih 
prizadevanjih in ob pomoči ortopedskih pripomočkov ne 
more samostojno gibati v stanovanju in izven njega, samo- 
stojno hraniti, oblačiti in slačiti, se obuvati in sezuvati, skrbeti 
za osebno higieno, kakor tudi ne opravljati drugih življenjskih 
opravil, neogibno potrebnih za ohranjanje življenja. 
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 prejš- 
njega odstavka ali potrebuje stalni nadzor. 

148. 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. 

149. 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 70,0 % naj- 
nižje pokojnine za polno dobo. 
Dodatek za pomoč in postrežbo v višini iz prejšnjega odstavka 
pripada tudi slepim in nepokretnim osebam iz drugega in 
tretjega odstavka 146. člena tega zakona. 
Dodatek za pomoč in postrežbo pri opravljanju večine osnov- 
nih življenjskih potreb se odmeri v višini polovice zneska iz 
prvega odstavka tega člena. 

150. 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, ki si 
josam izbere. 

VI. poglavje 

INVALIDNINA 
151. člen 

Telesna okvara je podana, če nastane pri zavarovancu izguba, 
bistvenejša poškodovanost ali znatnejša onesposobljenost 
posameznih organov ali dela telesa, kar otežuje aktivnost 
organizma in zahteva večje napore pri zadovoljevanju življenj- 
skih potreb, ne glede na to, ali ta okvara povzroča invalidnost 
ali ne. 
Zavarovanec, pri katerem nastane telesna okvara med zavaro- 
vanjem, 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 ustrezne 
strokovne organizacije. 
Določbe tega zakona o usklajevanju starostne pokojnine 
veljajo tudi za invalidnine za telesno okvaro. 
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152. člen 

Pravico do invalidnine za telesno okvaro pridobi zavarovanec 
za telesno okvaro, ki je posledica: 
- poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, če znaša telesna 
okvara najmanj 30 %, ne glede na pokojninsko dobo, 
- bolezni ali poškodbe izven dela, če znaša telesna okvara 
najmanj 50 %, 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 zavarovanec 
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 zavarovanja, 
se odmeri invalidnina samo za telesno okvaro, ki jo predstav- 
lja 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 organov. 

153. člen 
Telesne okvare se glede na težo razvrščajo v naslednjih osem 
stopenj: 

Stopnja Telesna okvara 
% 

1. stopnja 
2. stopnja 
3. stopnja 
4. stopnja 
5. stofftija 
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. 

154. 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 

i Invalidnina za telesno okvaro, ki je posledica bolezni ali 
poškodbe izven dela, znaša 70 % zneska, določenega za 

i telesno okvaro iste stopnje, ki je posledica poškodbe pri delu 
! ali poklicne bolezni. 

155. 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 invalidnina za telesno 

: okvaro odmeri v skupnem znesku glede na ugotovljeno 
j skupno stopnjo telesne okvare. Znesek invalidnine za telesno 

/ okvaro se določi sorazmerno glede na vpliv posameznega 
vzroka na skupen odstotek telesne okvare. 

\ 156. člen 
i 
i Uživalcu invalidnine za telesno okvaro se upošteva poznejše 

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 za prizna- 
nje te pravice. 
Nova stopnja telesne okvare se v primerih iz prejšnjih odstav- 
kov določi na podlagi skupne telesne okvare. 

157. 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. 

VII. poglavje 

USKLAJEVANJE POKOJNIN 

158. člen 

Skupščina Republike Slovenije v začetku vsakega leta določi 
razmerje med poprečno plačo na zaposlenega v republiki in 
poprečno starostno pokojnino za polno pokojninsko dobo. 
To razmerje ne more biti nižje od 85 %. 
V povprečju starostnih pokojnin, glede na katero se ugotavlja 
razmerje iz prejšnjega odstavka, se upoštevajo vse starostne 
pokojnine, ki so bile izplačane za mesec, glede na katerega se 
ugotavljajo pogoji za uskladitev pokojnin, razen izjemnih 
pokojnin in pokojnin po Zakonu o starostnem zavarovanju 
kmetov (Ur. I. SRS, št. 30/79 in 1/82). V povprečju starostnih 
pokojnin se ne upoštevajo varstveni dodatki, dodatki k pokoj- 
ninam borcev NOV, dodatki za dobo daljšo od polne pokoj- 
ninske dobe. Pri preračunu povprečnega zneska starostne 
pokojnine na znesek za polno pokojninsko dobo se upošte- 
vajo posebne lestvice za odmero starostne pokojnine za žen- 
ske, borce NOV, delavce organov za notranje zadeve in za 
druge posebne skupine zavarovancev. V povprečju plač se 
upoštevajo plače, ki se na podlagi tega zakona vzamejo za 
izračun pokojninske osnove. Upoštevajo se uradni statistični 
podatki o plačah, izplačanih za določen mesec zmanjšani za 
prispevke in davke po povprečni stopnji iz 43. člena tega 
zakona. 

159. člen 

Pokojnine se usklajujejo na podlagi uradnih statističnih 
podatkov o mesečnem gibanju povprečnih plač vseh zaposle- 
nih delavcev na območju republike. 
Upokojencem pripada usklajena pokojnina od prvega dne 
meseca, za katerega je ugotovljen porast plač, ki še ni bil 
upoštevan pri prejšnjih uskladitvah pokojnin. 

160. člen 

Pokojnina, uveljavljena v tekočem letu, se najprej uskladi za 
odstotek porasta povprečne pokojnine za polno pokojninsko 
dobo, ki upravičencem pripada za december preteklega leta, 
glede na povprečje te pokojnine za celo preteklo leto in za 
odstotek uskladitev pokojnin v tekočem letu do vključno 
meseca, v katerem je le-ta pokojnina uveljavljena. 

161. člen 

Na podlagi razlik, ki nastajajo v ravneh pokojnin, uveljavljenih 
v posameznih obdobjih, se v primerih in na način, ki ga določi 
zavod, opravi usklajevanje pokojnin, uveljavljenih v določe- 
nem obdobju. 

VIII. poglavje 

VARSTVENI DODATEK 

162. člen 

Zaradi zagotovitve socialne varnosti imajo uživalci starostne, 
invalidske in družinske pokojnine, ki ne dosega zneska naj- 
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nižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, pravico do var- 
stvenega dodatka, če skupaj z družinskimi člani nimajo dru- 
gih dohodkov, ki bi zadoščali za preživljanje. 
Višina varstvenega dodatka k starostni in invalidski pokojnini 
je odvisna od dopolnjene pokojninske dobe, višina varstve- 
nega dodatka k družinski pokojnini pa je odvisna tudi od 
števila uživalcev. 

163. člen 

Med skupne dohodke uživalca pokojnine in družinskih članov 
se v smislu prejšnjega člena vštevajo vsi dohodki, ki jih ima 
uživalec pokojnine in družinski člani iz delovnega razmerja 
(plača), nadomestila zaradi začasne zadržanosti z dela, doho- 
dek iz samostojne kmetijske dejavnosti, obdavčeni dohodek 
od premoženja in drugi dohodki, od katerih se plačuje davek, 
pokojnine in dodatki k pokojnini (dodatek za borce, pokojnin- 
ski dodatek in drugo), ter vojaška invalidnina iz tujine, znesek 
pravic iz prostovljnega zavarovanja, invalidnina, priznana na 
podlagi tega zakona, prejemki iz starostnega zavarovanja 
kmetov, preživnine, štipendije, dodeljene socialnovarstvene 
pomoči ter drugi prejemki, razen tistih za katere je s poseb- 
nimi predpisi določeno, da se pri ugotavljanju premoženj- 
skega stanja ne upoštevajo. 
Med skupne dohodke uživalca pokojnine in družinskih članov 
se ne všteva dodatek za pomoč in postrežbo ter invalidnine in 
druge 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. 

164. člen 

Družinski člani, katerih dohodki sestavljajo skupni dohodek 
družine, so ob pogoju stalnega skupnega bivališča uživalec 
pokojnine, njegov zakonec ali oseba, ki živi z zavarovancem 
v izvenzakonski zvezi in otroci, pri katerih obstaja dolžnost 
preživljanja, po predpisih o zakonski zvezi in družinskih raz- 
merjih. 
Če gre za družinsko pokojnino, se ob pogoju stalnega skup- 
nega bivališča med družinske člane poleg oseb iz prejšnjega 
odstavka štejejo tudi vsi souživalci družinske pokojnine in 
starši otroka - uživalca družinske pokojnine. 
Ne glede na določbi prejšnjih dveh odstavkov, se med družin- 
ske člane, katerih dohodki sestavljajo skupni dohodek dru- 
žine, ki se upošteva pri ugotavljanju pogojev za pridobitev 
pravice do varstvenega dodatka, šteje tudi prevzemnik kme- 
tije, na kateri ima upokojenec stalno bivališče. 

165. 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 višina 
varstvenega dodatka poveča za 2 %, s tem, da ne presega 
100% navedene razlike. 

Odstotek varstvenega dodatka od osnove 
Pokojninska doba Za zavarovance Za zavarovanke 

O/l 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 

166. člen 

Varstveni dodatek k invalidski pokojnini, priznani zaradi 
bolezni ali poškodbe izven dela, znaša za uživalca pokojnine 
najmanj 70 % osnove za odmero varstvenega dodatka, za 
uživalko pokojnine pa najmanj 80 % osnove, za pokojninsko 
dobo do 20 let. Za vsako nadaljnje dopolnjeno leto pokojnin- 
ske dobe, se poveča višina varstvenega dodatka za 2 %, s tem, 
da ne presega 100 % osnove. 
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 pokojninsko 
dobo. Skupen znesek varstvenega dodatka ne sme presegati 
zneska razlike med odmerjeno pokojnino in najnižjo pokoj- 
nino za polno pokojninsko dobo. 
Varstveni dodatek k družinski pokojnini se odmeri od razlike 
med družinsko pokojnino in zneskom najnižje pokojnine za 
polno pokojninsko dobo in znaša 70 % za enega, 80 % za dva, 
90 % za tri in 100 % razlike za štiri ali več uživaJcev družinske 
pokojnine. 
Otroku, ki uživa poleg družinske pokojnine po enem roditelju 
tudi del družinske pokojnine po drugem roditelju, se odmeri 
varstveni dodatek po prejšnjem odstavku. Del družinske 
pokojnine po drugem roditelju pa se upošteva le med skupne 
dohodke uživalca pokojnine in družinskih članov, ki vplivajo 
na pravico do varstvenega dodatka. 
Če uživajo družinsko pokojnino člani ožje in člani širše dru- 
žine, pa vsi izpolnjujejo pogoje za varstveni dodatek, se 
odmeri tisti del varstvenega dodatka, ki pripada članom ožje 
družine po tretjem odstavku tega člena, članom širše družine 
pa gre ostanek do zneska najnižje pokojnine za polno pokoj- 
ninsko dobo. 

167. člen 

Varstveni dodatek k družinski pokojnini zavarovanca, ki ima 
poleg pravice do družinske pokojnine tudi pravico do sta- 
rostne ali invalidske pokojnine, se odmeri v višini 100 %os- 
nove. 
Varstveni dodatek k starostni ali invalidski pokojnini zavaro- 
vanca, ki ima poleg te pravice tudi pravico do družinske 
pokojnine po umrlem zakoncu, se odmeri v višini 100 % os- 
nove. 

168. člen 

Če nekateri od uživalcev družinske pokojnine, ki skupaj uži- 
vajo družinsko pokojnino, izpolnjujejo pogoje za varstveni 
dodatek, drugi pa ne, se varstveni dodatek določi in razdeli, 
kot da bi vsi izpolnjevali pogoje, nato pa se tako določeni deli 
varstvenega dodatka izplačujejo samo tistim, ki izpolnjujejo 
pogoje zanj. 

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 pod posebnimipogoji, 
zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna. 
Ta sredstva se določijo v višini razlike med dajatvijo, priznano 
in odmerjeno po splošnih predpisih, ter dajatvijo, priznano in 
odmerjeno po posebnih oziroma ugodnejših pogojih; v to 
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f, 

razliko se vštevajo tudi vsi prispevki od teh dajatev in soraz- 
merni del stroškov odmere in izplačevanja dajatev. 

Peti del 

PRIDOBITEV, UŽIVANJE IN IZGUBA PRAVIC 
170. člen 

Zavarovanec pridobi pravico iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja z dnem, ko so izpolnjeni pogoji za pridobitev 
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 pokoj- 
nine po uživalcu starostne ali invalidske pokojnine, se izpla- 
čuje pokojnina pod pogoji iz 171. člena tega zakona od 
prvega dne naslednjega meseca po prenehanju izplačevanja 
starostne ali invalidske pokojnine umrlemu. 

173. člen 

Če imajo pravico do družinske pokojnine samo člani ožje 
družine ali samo člani širše družine, pa nekateri od njih živijo 
ločeno, se na zahtevo upravičencev družinska pokojnina deli 
na enake dele. 
Če imajo pravico do družinske pokojnine tako člani ožje 
družine kot tudi člani širše družine, nekateri od njih pa živijo 
ločeno, se družinska pokojnina naprej razdeli na del, ki gre 
članom ožje družine, in na del, ki gre članom širše družine, 
nato pa se vsak del razdeli naprej na enake del glede na 
število družinskih članov. 

174. člen 

Če uživa družinsko pokojnino dvoje ali več družinskih članov, 
pa kateremu od njih ta pravica preneha oziroma se muizpla- 
čilo družinske pokojnine ustavi, se ostalim članom odmeri 
nova pokojnina. Tako odmerjena pokojnina gre upravičen- 
cem od dneva, od katerega nekomu od njih preneha pravica 
do pokojnine. 

175. 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 prejšnjega odstavka tega člena ne velja za invalid- 
nino. 

176. 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 prejš- 
njega 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 
naslednjega meseca po prenehanju pogojev za uživanje pra- 
vice do varstvenega dodatka. 

177. člen 

Če živijo uživalci družinske pokojnine, ki so upravičeni do 
varstvenega dodatka ločeno, se razdeli varstveni dodatek 
enako, kot se razdeli družinska pokojnina. 

178. 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 sklenil 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 prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo tudi za 
nepokretne zavarovance, ki jim je po tem zakonu zagotovljen 
dodatek za pomoč in postrežbo. 
Vse spremembe, ki vplivajo na višino oziroma obseg pravice 
do dodatka za pomoč in postrežbo, učinkujejo od prvega dne 
naslednjega meseca po nastanku spremembe, vendar se nov 
znesek izpISča največ od prvega dne naslednjega meseca po 
vložitvi zahteve in še za šest mesecev nazaj. 
Dodatek za pomoč in postrežbo se ne izplačuje upravičencu 
za tisti čas, ko je v bolnišnici ali kakšnem drugem stacionar- 
nem zdravstvenem zavodu in sicer za čas nad šest mesecev 
take oskrbe. 

179. člen 

Invalidnina se izplačuje od prvega dne naslednjega meseca 
po vložitvi zahteve in največ za šest mesecev nazaj. 

180. člen 

Pokojnina se odmerja v mesečnem znesku in izplačuje na 
zadnji delovni dan vsakega meseca, pri čemer se sobota 
nešteje kot delovni dan. Varstveni dodatek se odmerja in 
izplačuje v mesečnem znesku skupaj s pokojnino. 
Dodatek za pomoč in postrežbo oziroma invalidnina se 
odmerja in izplačuje v mesečnem znesku za nazaj. 

181. člen 

Zapadli mesečni zneski dajatev iz prejšnjega člena, ki niso 
mogli biti izplačani zaradi okoliščin, ki jih je povzročil uživa- 
lec, se izplačujejo največ za tri leta nazaj, računano od dneva 
vložitve zahteve za izplačilo. 

182. 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. 

183. člen 

Uživalec pokojnine, ki na območju republike oziroma v tujini 
ponovno sklene delovno razmerje, je izvoljen ali imenovan za 
nosilca javne ali druge funkcije, za katero prejema plačo 
oziroma če uveljavlja nadomestilo plače za opravljanje te 
funkcije, ali začne opravljati dejavnost, na podlagi katere je 
zavarovan, pridobi lastnost zavarovanca in se mu pokojnina 
v tem času ne izplačuje. 

184. člen 

Zavarovancu iz 183. člena tega zakona, ki nima polne pokoj- 
ninske dobe, se čas ponovnega zavarovanja šteje za odstotno 

poročevalec 19 



povečanje že uveljavljene starostne pokojnine ali za novo 
odmero starostne pokojnine. 
V primeru naknadnega priznanja določenega obdobja pokoj- 
ninske dobe, dopolnjene pred uveljavitvijo pravice do pokoj- 
nine, se taka doba upošteva samo za odstotno povečanje že 
uveljavljene pokojnine. 
Zavarovancu iz 183. člena tega zakona, ki ima polno pokojnin- 
sko dobo, se plača 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 zavarovanja 
iz 183. člena tega zakona ne šteje za odstotno povečanje ali za 
novo odmero predčasne pokojnine. 

185. člen 
Na podlagi invalidnosti ali telesne okvare pridobljene pravice 
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 ali omejitve uživanja pravic, določenih s tem zakonom. 
Če nastanejo v stanju invalidnosti in preostale delovne zmož- 
nosti 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 invalid- 
ske pokojnine, ki se mu je zdravstveno stanje toliko izboljšalo, 
da je po mnenju invalidske komisije postal znova zmožen za 
delo, preneha izplačevati invalidska pokojnina z drrem, ko mu 
je zagotovljena ustrezna zaposlitev. 

186. člen 

Nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja na poklicno 
rehabilitacijo in za čas čakanja na razporeditev oziroma zapo- 
slitev na drugem ustreznem delu se izplačuje zavarovancem: 
- iz 8. do 10. člena tega zakona od dneva pridobitve ustrezne 
pravice 
- iz 11. do 12. in 16. člena tega zakona od prvega naslednjega 
dne po prenehanju opravljanja dejavnosti, na podlagi katere 
so zavarovani, vendar največ od dneva pridobitve ustrezne 
pravice 
- iz 17. člena tega zakona od prvega naslednjega dne po 
prenehanju izplačevanja nadomestila za čas brezposelnosti, 
vendar največ od dneva pridobitve ustrezne pravice 
- iz 21., 22. in 23. člena tega zakona od prvega dne nasled- 
njega meseca po vložitvi zahteve za uveljavitev pravic iz 
invalidskega zavarovanja in še za šest mesecev nazaj, vendar 
največ od dneva pridobitve pravice. 

187. člen 

Nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja na poklicno 
rehabilitacijo se izplačuje do dneva nastopa poklicne rehabili- 
tacije, nadomestilo osebnega dohodka za čas čakanja na 
razporeditev oziroma na zaposlitev na drugem ustreznem 
delu, pa do dneva nastopa dela na drugem ustreznem delu, 
oziroma do dneva pričetka dela z delovnim časom, ki ustreza 
zavarovančevi preostali delovni zmožnosti. 
Nadomestila iz prejšnjega odstavka se nezaposlenim zavaro- 
vancem izplačuje za mesece, v katerih so se redno javljali 
zavodu za zaposlovanje in za mesece, v katerih se niso mogli 
javiti iz opravičljivih razlogov. 

188. člen 
Nadomestilo osebnega dohodka za čas poklicne rehabilita- 
cije se izplačuje od dneva nastopa poklicne rehabilitacije, do 
dneva končane poklicne rehabilitacije. 
Nadomestilo iz prejšnjega odstavka se izplačuje tudi za čas, 
ko mora zavarovanec zaradi bolezni ali kakšnega drugega 
vzroka, zaradi katerega se po predpisih o zdravstvenem in 
otroškem varstvu prizna pravica do nadomestila plače, preki- 
niti začeto poklicno rehabilitacijo. 

18S. člen 

Nadomestilo plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom 

in nadomestilo zaradi manjše plače na drugem ustreznem 
delu se izplačujeta od dneva začetka dela s skrajšanim delov- 
nim časom oziroma na drugem ustreznem delu vse dokler 
zavarovanec opravlja delo z delovnim časom, ki ustreza nje- 
govi preostali delovni zmožnosti oziroma drugo ustrezno 
delo. 

Nadomestili iz prejšnjega odstavka se izplačujeta za dneve 
dela ter za druge dneve, za katere imajo delavci po posebnih 
predpisih pravico do nadomestila plače. 

190. člen 

Denarna nadomestila v zvezi s pravico do poklicne rehabilita- 
cije in nadomestila plače za čas čakanja na zaposlitev na 
drugem ustreznem delu, izplačuje zavod v mesečnem znesku 
za nazaj. 
Denarna nadomestila, ki jih po 138. členu tega zakona izpla- 
čuje organizacija oziroma delodajalec, se izplačujejo 
v mesečnem znesku skupaj s plačo. 

191. člen 

Zavarovanci s preostalo delovno zmožnostjo, ki so uveljavili- 
pravice na podlagi preostale delovne zmožnosti, ne uživajo 
denarnih nadomestil na podlagi tega zakona, če brez opravi- 
čenega razloga: 
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 prejšnjem 
odstavku traja, dokler zavarovanci ravnajo v smislu prejšnjega 
odstavka. 

192. 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. 

193. člen 

Zapadli mesečni zneski prejemkov, pridobljeni iz invalidskega 
zavarovanja, se ne izplačajo uživalcu, ki brez opravičenega 
razloga ne pride v določenem roku na pregled, na katerem naj 
bi se znova ugotovilo stanje invalidnosti ali stopnja telesne 
okvare. 
Po prejšnjem odstavku zadržani mesečni zneski se izplačajo 
uživalcu, ki pride na pregled v enem mesecu od dneva, ki je bil 
določen za pregled. 
Uživalcu, ki pride na pregled po preteku enomesečnega roka, 
se zadržani mesečni zneski prejemkov ne izplačajo, novi 
prejemki pa se mu izplačujejo od prvega dne naslednjega 
meseca po tem zakonu. 

194. člen 

Uživalcu pokojnine, ki prične ali nadaljuje s samostojno umet- 
niško ali drugo kulturno dejavnostjo, dejavnostjo izumitelja 
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. 

195. 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, 
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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 rednega šolanja in nista zavarovanca po tem 
zakonu. 
Ob pogojih iz prejšnjega odstavka izgubi pravico do družin- 
ske pokojnine tudi upravičenec, ki vstopi v življenjsko skup- 
nost, ki je po zakonu v pravnih posledicah izenačena z zakon- 
sko zvezo. 

196. člen 

Vdovi oziroma vdovcu, ki 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. 

197. člen 

Družinski član ne more pridobiti pravice do družinske pokoj- 
nine oziroma jo izgubi, če je s pravnomočno sodno odločbo 
obsojen za naklepno kaznivo dejanje uboja zavarovanca. 

198. člen 

Zavarovanec, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do dveh 
ali več pokojnin iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
lahko uživa le eno od njih po lastni izbiri. 

199. 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. 

200. člen 

Uživalcu pravic, ki se kot tuj državljan za stalno izseli v tujino, 
se izplačujejo denarni prejemki iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja v tujino, če je s to državo sklenjen tak 
sporazum ali če ta država priznava takšno pravico državlja- 
nom Republike Slovenije. 

Uživalcu pravic - državljanu Republike Slovenije, ki se za 
stalno izseli, se pokojnina, invalidnina ali dodatek za pomoč 
in postrežbo izplačuje v tujino. 

Šesti del 

POKOJNINSKA DOBA 

Splošna določba 

201. člen 

Pokojninska doba, na podlagi katere se pridobijo in uveljavijo 
pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ob- 
sega: 

1. čas, prebit v zavarovanju, 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 drugače določeno. 

I. poglavje 

ZAVAROVALNA DOBA, KI SE ŠTEJE Z DEJANSKIM TRAJA- 
NJEM 

202. člen 

V zavarovalno dobo se všteva čas, ki ga zavarovanec prebije 
po dopolnjenem 15. letu starosti: 
- v obveznem zavarovanju, 
— v prostovoljnem zavarovanju. 

203. 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 obvez- 
nem zavarovanju s skrajšanim delovnim časom: 
1. invalid, če dela s tolikšnim časom, kolikor ustreza njegovi 
delovni zmnožnosti; 
2. vojaški zavarovanec-uživalec invalidske pokojnine, če dela 
najmanj s polovico delovnega časa; 
3. zavarovanec - zaradi nege otroka starega do sedmih let ter 
zaradi nege in varstva težje telesno ali zmerno, težje ali težko 
duševno prizadete osebe, v skladu s predpisi o delovnih 
razmerjih. 
V zavarovalno dobo se šteje tudi obdobje, prebito v delovnem 
razmerju z nepolnim delovnim časom, razen v primerih iz 
prejšnjega odstavka, v trajanju, ki ustreza skupnemu številu 
ur takšnega dela v posameznem letu, preračunanem 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. 

204. člen 

V zavarovalno dobo se všteva tudi čas, ki ga je zavarovanec 
prebil: 
1. v bolniškem staležu ali na porodniškem dopustu po prene- 
hanju delovnega razmerja ali drugega dela, na podlagi kate- 
rega je bil obvezno zavarovan, če je za ta čas prejemal 
nadomestilo osebnega dohodka; 
2. na poklicni medicinski ali socialni rehabilitaciji, na katero je 
bil poslan kot delovni invalid ali kot vojaški invalid, kot slep, 
kot oboleli za distrofijo in sorodnimi mišičnimi in nevromišič- 
nimi boleznimi, oboleli za paraplegijo, cerebralno in otroško 
paralizo ter multiplo sklerozo ali kot civilni vojni invalid, ne 
glede na to, ali je bil pred tem zavarovan. 

205. člen 

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

206. 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. 

II. poglavje 

ZAVAROVALNA DOBA, KI SE ŠTEJE S POVEČANJEM 

207. člen 

Zavarovancem, ki opravljajo posebno težka in za zdravje 
škodljiva dela oziroma delovne naloge, in zavarovancem, ki 
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opravljajo dela oziroma delovne naloge, Ki jih po določeni 
starosti ni moč uspešno poklicno opravljati, se šteje zavaro- 
valna doba s povečanjem. Stopnja povečanja zavarovalne 
dobe je odvisna od teže in škodljivosti dela oziroma od narave 
dela in sme znašati največ 50 %. 

208. člen 

Delovna mesta, na katerih se šteje zavarovalna doba s pove- 
čanjem zato, ker so izredno težka in škodljiva za zdravje, je 
mogoče določiti, če so izpolnjeni naslednji pogoji: 
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 pogojev. 
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 tfeže dela 
v toliki meri pešajo, da delavcu onemogočajo nadaljnje 
uspešno opravljanje iste poklicne dejavnosti po dopolnitvi 
določene starosti. 

209. člen 

Delovna mesta, na katerih se šteje zavarovalna doba s pove- 
čanjem, so zavezana reviziji. 

210. 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. 

211. člen 

Zavarovalna doba se šteje s povečanjem tudi zavarovancem, 
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, slepi, oboleli 
za distrofijo in sorodnimi mišičnimi in nevromišičnimi bolez- 
nimi in za paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo ter 
multiplo sklerozo. 
Zavarovancem iz prejšnjega odstavka se šteje vsakih 12 mese- 
cev, dejansko prebitih v delovnem razmerju, na podlagi kate- 
rega 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. 

212. člen 

Zavarovancem iz drugega odstavka 207. člena tega zakona, ki 
delajo na delovnih mestih, na katerih se zavarovalna doba 
šteje s povečanjem, se zavarovalna doba poveča samo za tisti 
čas, ki so ga dejansko prebili na delu. 

Ne glede na prejšnji odstavek se zavarovancem, ki se jim šteje 
zavarovalna doba s povečanjem po 211. členu tega zakona, ta 
doba poveča, četudi so delali s skrajšanim delovnim časom, 
kot da so delali s polnim delovnim časom. 

213. člen 

V zavarovalno dobo s povečanjem se šteje tudi čas, ko so bili 
zavarovanci zavarovani v pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju 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. 

III. poglavje 

DOKUP POKOJNINSKE DOBE 

214. člen 

Zavarovancu, katerega delo ni več potrebno zaradi operativ- 
nih 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) ter starost iz petega odstavka 38. 
člena tega zakona; 
- je dopolnil starost iz prvega oziroma drugega odstavka 38. 
člena tega zakona in 15 let pokojninske dobe ali 
- je dopolnil starost iz petega odstavka 38. člena tega zakona 

*in 30 let (moški) oziroma 25 let (ženska) pokojninske dobe. 
- je dopolnil 65 let starosti (moški) oziroma 60 let (ženska) in 
10 let zavarovalne dobe, 
- je delovni invalid I. II. ali III. kategorije in nima zavarovalne 
dobe, potrebne za pridobitev pravice do invalidske pokojnine 
se lahko dokupi največ pet let zavarovalne dobe za izpolnitev 
pogojev za pridobitev pravice do pokojnine. 

215. člen 

Do pet let zavarovalne dobe lahko dokupi tudi zavarovanec 
oziroma upokojencev, ki je že izpolnil pogoje za priznanje 
pravice do starostne pokojnine. 

216. člen 

Zavarovancu oziroma uživalcu starostne, invalidske ali pred- 
časne pokojnine se ob pogoju, da plača prispevke za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje, upošteva v zavarovalno 
dobo čas zaključenega rednega šolanja na višji in visoki 
stopnji in čas služenja vojaškega roka. 

Sedmi del 

MATIČNA EVIDENCA IN DOLŽNOST OBVEŠČANJA 

217. 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 pokojnin- 
skega zavarovanja in se vključuje v skupen sistem družbe- 
nega informiranja v Republiki Sloveniji. 
Matična evidenca se uredi s posebnim zakonom. 

Osmi del 

ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV 

I. poglavje 

Splošne določbe 
218. člen 

Sredstva za uresničevanje pravic iz pokojninskega in invalid- 
skega 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- 
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blika Slovenija iz proračuna. 
Sredstva za uresničevanje pravic iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja so skladno z zakonom tudi delež iz sred- 
stev lastninskega preoblikovanja podjetij, iz lastninjenja in 
gospodarjenja s stanovanji, vrnitve premoženja in denaciona- 
lizacije in iz drugih virov. 
Za izplačevanje preživnin kmetov se v zavod stekajo kupnine 
za zemljo na osnovi posebnega zakona. 

219. člen 

Zavod ima obvezna sredstva rezerv, ki jih oblikuje v višini 
najmanj enomesečnih odhodkov zavoda. 
S sredstvi rezerv se krijejo nekriti odhodki, ki se ugotovijo ob 
zaključnih računih, sicer pa se ta sredstva začasno uporab- 
ljajo za tekoče poslovanje. 

220. člen 

Zavod opredeljuje svoje finančno poslovanje v naprej 
s finančnimi načrti, ki se praviloma sestavljajo in sprejemajo 
za vsako koledarsko leto posebej, ločeno za sredstva iz pri- 
spevkov in iz kapitalskega sklada. 

221. člen 

Zavod spremlja svoje finančno poslovanje med letom s peri- 
odičnimi obračuni, na koncu leta pa z zaključnim računom, 
v skladu s posebnimi ustreznimi predpisi. 

II. poglavje 
PRISPEVKI 

222. 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 opravljajo dejavnost ozi- 
roma imajo poslovno enoto na območju Republike Slovenije. 

223. 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 delo po pogodbi o delu in za opravljanje 
popoldanske obrti. 

224. člen 

Stopnje oziroma višine prispevkov iz prejšnjega člena določa 
Skupščina Republike Slovenije na predlog skupščine zavoda 
v višini, ki skupaj z drugimi viri iz 218. člena tega zakona 
zagotavlja uresničevanje pravic iz tega zakona. 
Stopnje prispevka iz 3. točke 223. člena tega zakona se 
določajo na osnovi prispevnih stopenj in prispevkov iz 1. in 2. 
točke 223. člena tega zakona v sorazmerju s stopnjami pove- 
čanja zavarovalne dobe. 
Pri določanju prispevnih stopenj za zavarovance iz 19. člena 
tega zakona se upošteva ožji obseg pravic. 

225. člen 

Z zakonom se lahko določijo primeri, kriteriji in pogoji, pod 
katerimi se določenim zavarovancem zmanjšani ali odpisani 
prispevki iz 223. člena tega zakona štejejo za plačane. 
Osebam iz 21. in 22. člena tega zakona se pravice iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja priznajo brez plačila pri- 
spevkov. 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka zavarovanci iz 21. 
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 203., 211. in 213. 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. 

226. člen 

Kadar je zavarovanec in delodajalec ena in ista oseba, plačuje 
le-ta poleg prispevka zavarovanca tudi prispevek deloda- 
jalca, 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. 

227. člen 

Osnova za obračunavanje prispevkov iz 1., 2. in 3. točke 223. 
člena tega zakona je plača oziroma bruto zavarovalna osnova. 
V osnovo za obračunavanje prispevkov po prejšnjem 
odstavku vštevajo tudi nadomestila plače 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 plače in so 
razporejeni na delo v tujino, je plača, od katere se po poseb- 
nem zakonu plačuje davek od osebnih prejemkov. 
Osnova za obračunavanje prispevka iz 3. točke 223. člena 
tega zakona so samo plače tistih zavarovancev, ki se jim 
zavarovalna doba šteje s povečanjem. 

228. člen 

V osnovo za obračunavanje prispevkov iz 1., 2. in 3. točke 223. 
člena tega zakona se ne vštejejo prejemki iz naslova socialnih 
pomoči. 

V osnovo za obračunavanje prispevkov iz 1., 2. in 3. točke 223. 
člena tega zakona se ne vštevajo materialni stroški in pre- 
jemki izplačani za neposredno skupno porabo, nadomestila iz 
invalidskega zavarovanja, delnice, obveznice, prejemki 
v naravi, če niso del plače in drugi prejemki iz 32. člena tega 
zakona. 

229. člen 

Zavarovanci iz 9., 11., 12, 13., 16. in 24. člena tega zakona 
obračunavajo in plačujejo prispevke iz 223. člena tega zakona 
od osnove, ki si jo sami izberejo, povečane za davek in 
prispevke iz osebnega dohodka, ki veljajo na dan zapadlosti 
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 plač, ki veljajo na dan zapadlosti prispevkov. 

230. člen 

Zavarovanci iz 9. člena tega zakona plačujejo prispevke za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz 3. točke 223. člena 
od osnove iz 229. člena tega zakona. 

231. člen 

Zavarovanci, ki se zavarujejo za ožji obseg pravic v smislu 19. 
člena tega zakona, obračunavajo prispevke, ki so navedeni 
pod 1., 2. in 3. točko 223. člena tega zakona, od bruto 
zavarovalnih osnov, ki si jih sami izberejo, in ki ne morejo biti 
nižje od najnižjega zneska, ki ustreza znesku zajamčenega 
osebnega dohodka. 

232. člen 

Osnova za obračunavanje prispevkov za zavarovance iz 17. 
člena tega zakona je znesek nadomestila za čas brezposel- 
nosti. 
Osnova za obračunavanje prispevkov za zavarovance iz 18. 
člena tega zakona je znesek najnižje zavarovalne osnove iz 
drugega odstavka 229. člena tega zakona. 
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Prispevki se obračunavajo po stopnjah določenih v skladu 
z 224. členom tega zakona. 

233. člen 

V primerih iz 205. in 206. člena tega zakona se prispevek iz 1. 
in 2. točke 223. člena tega zakona obračuna in plača od 
osnove plače zavarovanca, ki jo je imel v zadnjem mesecu 
pred nastopom teh primerov, valoriziranega z odstotkom 
tekočega gibanja povprečnih mesečnih plač na zaposlenega 
pri delodajalcu, pri katerem ima zavarovanec sklenjeno 
delovno razmerje. 

234. člen 

Osnova za obračun in plačilo prispevka za vštevanje obdobij 
iz 305., 306., 307. in 308. člena tega zakona v pokojninsko 
dobo je enaka znesku povprečne mesečne plače zavarovanca 
iz koledarskega leta pred vložitvijo zahteve, povečane za 
odstotek porasta pokojnin do zadnjega dne v mesecu, v kate- 
rem je vložena zahteva za vštetje navedenih obdobij v zavaro- 
valno dobo. 
Osnova iz prejšnjega odstavka ne more biti nižja od zneska 
najnižje pokojninske osnove, za mesec, v katerem je vložena 
zahteva, povečane za povprečno stopnjo prispevkov in dav- 
kov, ki se obračunavajo iz osebnega dohodka v republiki. 
Prispevki se obračunavajo po stopnjah določenih v skladu 
z 224. členom tega zakona. 

235. člen 

Prispevek za štetje zavarovalne dobe iz 214. člena tega 
zakona se izračuna tako, da se izračunana pokojnina, 
vključno s pripadajočim prispevkom za zdravstveno zavarova- 
nje, ki bi šla zavarovancu z upoštevanjem dokupljene zavaro- 
valne dobe na dan izdaje sklepa o dokupu, pomnoži s koefici- 
entom, 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 prejšnjega odstavka se prišteje razlika 
med pokojnino, ki bi jo zavarovanec prejemal z upoštevanjem 
dejanske pokojninske osnove in pokojnine, ki bi jo prejemal 
na osnovi dokupa, pomnožena s koeficientom, ki izraža priča- 
kovano dobo uživanje pokojnine. 

236. člen 

Prispevek za dokup zavarovalne dobe iz 215. člena tega 
zakona se izračuna tako, da se izračuna pokojnina, ki bi šla 
zavarovancu z dokupljeno dobo ter pokojnina brez dokup- 
ljene dobe, njuna razlika pa se pomnoži s koeficientom, ki 
izraža pričakovano število mesecev uživanja pokojnine. 

237. člen 

Koeficiente iz prvega in drugega odstavka 235. člena in 236. 
člena tega zakona določi republiški upravni organ, pristojen 
za delo. 

238. člen 

Prispevek za dokup enega meseca zavarovalne dobe iz 216. 
člena tega zakona se določi od zneska najnižje pokojninske 
osnove, povečane za davke in prispevke, ki veljajo na dan 
zapadlosti prispevka in obračuna po stopnjah iz tretjega 
odstavka 224. člena tega zakona. 

239. člen 

Sredstva za plačilo prispevkov iz 1., 2. in 3. točke 223. člena 
tega zakona zagotavljajo: 
1. fizične osebe, ki so v delovnem razmerju, 
2. fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot edini 
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 prostovoljno zavarovanje po 24. členu 
tega zakona, 

5. pravne osebe, civilno pravne in fizične osebe, ki zaposlujejo 
delavce, 
6. zavod za zaposlovanje, 
7. Republika Slovenija za primere iz drugega odstavka 226. 
člena. 

240. člen 

Republika Slovenija zagotavlja sredstva za uresničevanje pra- 
vic, ki jih pod ugodnejšimi pogoji, določenimi v republiških 
predpisih, uveljavljajo: 
- vojaški zavarovanci, 
- delavci organov za notranje zadeve in zavodov za izvajanje 
kazenskih sankcij, 
- uživalci izjemnih pokojnin, 
- borci NOVJ, narodni heroji, nosilci Partizanske spomenice 
41, udeleženci španske oziroma grške državljanske vojne, 
- upokojenci brez pravice do odmere pokojnine od najnižje 
pokojninske osnove, ki jim je pokojnina odmerjena po tretjem 
odstavku 52. člena tega zakona. 
Poračunavanje finančnih obveznosti med Republiko Slove- 
nijo in zavodom ureja zakon. 

241. člen 

Osebe, ki se prostovoljno vključijo v zavarovanje po 24. členu 
tega zakona plačujejo prispevke iz 1. in 2. točke 223. člena 
tega zakona, od osnove, določene v 229. ali 231. členu tega 
zakona, po veljavnih prispevnih stopnjah. 

242. člen 

Za zavarovance, ki po 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. 

243. člen 

Podjetjem, zavodom in drugim organizacijam za zaposlovanje 
invalidov, ki so zavezanci iz 5. točke 239. člena in fizičnim 
osebam iz 1. točke 239. člena, ki so pri njih v delovnem 
razmerju, se vsi prispevki po tem zakonu obračunajo in odve- 
dejo na poseben račun in kot odstopljena sredstva uporab- 
ljajo za materialni razvoj teh podjetij oziroma organizacij 
v skladu z zakonom. 

244. člen 

V izjemnih primerih, ko se obveznost plačila prispevkov ugo- 
tavlja za nazaj, se prispevki odmerijo po prispevnih stopnjah 
oziroma v absolutnih zneskih, veljavnih na dan plačila. 
Prispevki iz prejšnjega odstavka 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. 

245. člen 

Dospetje plačil prispevkov, način izterjave zapadlih prispev- 
kov, nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov, 
zamudne obresti in sankcije za neplačevanje prispevkov se 
določijo z zakonom. 

III. poglavje 

KAPITALSKI SKLAD POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA 

246. člen 

Viri kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja so: 
1. delež delnic velikih in srednjih podjetij, pridobljenih 
v postopkih lastninskega preoblikovanja na podlagi predpi- 
sov o lastninskem preoblikovanju podjetij, 
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2. delež kupnin, ki jih dobi Sklad Republike Slovenije ob 
prodaji malih podjetij, 
3. neposredne vloge fizičnih oseb. 

247. člen 
ft 

Premoženje nosilcev obveznega pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, ki je bilo po 9. maju 1945 brez nadomestila 
podržavljeno ali preneseno na uporabnike izven sistema soci- 
alnega zavarovanja, se v skladu s tem zakonom prenese na 
kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Premoženje iz prejšnjega odstavka se prenese na sklad na 
način in po postopku, določenem s predpisi o denacionaliza- 
ciji. 

248. člen 

Prihodki kapitalskega sklada so obresti in dividende, ki izvi- 
rajo iz naložb kapitalskega sklada. 
Kapitalski sklad vlaga sredstva v investicijske naložbe skladno 
z zakonom. 
Prihodki kapitalskega sklada se uporabljajo za zagotavljanje 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja razen 
dela, ki se porabi za izplačilo dividend oziroma obresti indivi- 
dualnim vlagateljem iz 3. točke 246. člena. 

249. člen 

Kapitalski sklad upravlja upravni odbor, v katerega soraz- 
merno z deležem vlog imenujejo člane skupščina zavoda in 
drugi vlagatelji na način, ki ga predpiše skupščina zavoda. 
Vodenje kapitalskega sklada se lahko s pogodbo poveri 
družbi za upravljanje ali drugi pravni osebi, registrirani za 
upravljanje vzajemnih skladov. 

IV. poglavje 
STANOVANJSKI SKLAD 

250. člen 

V stanovanjskem skladu pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja so stanovanja in stanovanjske hiše, zgrajene s sred- 
stvi nosilcev pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
v Republiki Sloveniji, stanovanja, zgrajena namensko za upo- 
kojence in stanovanja, zgrajena namensko za potrebe borcev 
NOV. 

251. člen 

Stanovanjski sklad upravlja upravni odbor, ki ga imenuje 
skupščina zavoda. 
Število članov upravnega odbora, način njihove izvolitve, 
naloge in način dela določi skupščina zavoda. 

Deveti del 
POSTOPEK ZA UVELJAVLJANJE IN VARSTVO PRAVIC 

I. poglavje 
SPLOŠNE DOLOČBE 

252. člen 

Za odločanje o pravicah iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja se uporabljajo določbe zakona o splošnem 
upravnem postopku, če s tem zakonom ni drugače določeno. 
Sodno varstvo pravic se zagotovi pred sodiščem, skladno 
z zakonom. 
Sodno varstvo lahko zavarovanec uveljavi v roku 30 dni od 
prejema odločbe, izdane na drugi stopnji. 

II. poglavje 
PRISTOJNOST 

253. člen 

vana in to tudi tedaj, ko gre za pravice na podlagi mednarod- 
nih pogodb. 
Pravice do starostne, invalidske in družinske pokojnine lahko 
uveljavi pri zavodu tudi državljan Republike Slovenije, ki je 
pretežni del svoje zavarovalne dobe prebil na območju 
zavoda razen, če je drugače določeno z mednarodno po- 
godbo. 
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 zavarovan pri 
zavodu v času obolenja, oziroma če v tem času ni bil zavaro- 
van, vendar je bil nazadnje zavarovan pri zavodu. 
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. 

254. člen 

O pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja od- 
ločajo: 
1. na prvi stopnji - enota zavoda, na območju katere je bil 
zavarovanec nazadnje zavarovan; 
2. na drugi stopnji — enota na sedežu zavoda. 
Odločbe po 1. in 2. točki prejšnjega odstavka izdaja predstoj- 
nik pristojne enote zavoda. 
Organ druge stopnje odloča o pritožbah zoper odločbe 
organa prve stopnje in opravlja revizijo odločb organov prve 
stopnje. 
Enota na sedežu odloča na prvi stopnji tudi, kadar gre za 
uveljavljanje pravic na podlagi mednarodnih pogodb. 

255. člen 

Revizijo opravi enota na sedežu zavoda po uradni dolžnosti. 
Revizija ne odloži izvršitve odločbe. 
Če je zoper odločbo območne enote zavoda vložena pritožba, 
se odloči o reviziji in pritožbi z isto odločbo. 

256. člen 

Odločbe enote na sedežu o priznanju pravice do pokojnine po 
mednarodni pogodbi ni treba predložiti v revizijo. 

257. člen 

Če revizija odločbe, ki je postala dokončna, ker zoper njo ni 
bila vložena pritožba, ni opravljena v treh mesecih od dneva, 
ko preteče rok za pritožbo, se šteje, da je revizija opravljena in 
da je enota na sedežu zavoda odločbo potrdila. 

258. člen 

V reviziji lahko enota na sedežu zavoda izreče, da se odločba 
prve stopnje potrdi, lahko pa jo spremeni ali odpravi oziroma 
razveljavi. 
Območna enota zavoda, čigar odločba je bila v reviziji odprav- 
ljena ali razveljavljena, izda novo odločbo prve stopnje. 
Novo odločbo prve stopnje je treba predložiti v revizijo; v njej 
pa se preizkusi samo, ali je nova odločba v skladu z razlogi, 
zaradi katerih je bila prejšnja odločba odpravljena ali razve- 
ljavljena. 

259. člen 

Odločba, ki jo izda enota na sedežu zavoda in odločba, ki jo 
izda ta zavod v reviziji, če je z njo odločba prve stopnje 
spremenjena, je upravni akt, zoper katerega je zagotovljeno 
sodno varstvo. 
Zoper odločbo, s katero je bila v reviziji odločba prve stopnje 
odpravljena ali razveljavljena, ni mogoče sodno varstvo. 

III. poglavje 

Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja lahko 
uveljavi pri zavodu oseba, ki je bila pri njem nazadnje zavaro- UGOTAVLJANJE LASTNOSTI ZAVAROVANCA 
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260. člen 

Lastnost zavarovanca iz pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja se ugotavlja na podlagi predpisov o matični evidenci 
o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja. 
Za zavarovance za posebne primere zavarovanja iz 21. in 22. 
člena tega zakona se ugotavlja lastnost zavarovanca takrat, 
ko nastane zavarovalni primer, na podlagi katerega pridobijo 
pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

IV. poglavje 

UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ ZAVAROVANJA 

261. člen 

Postopek za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja se začne na zahtevo zavarovanca, posto- 
pek za uveljavitev pravice do družinske pokojnine pa na 
zahtevo družinskega člana ali zakonitega zastopnika. 
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 uveljavljanje 
pravice. 
Postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja 
je uveden, ko zavod prejme zahtevo s popolno medicinsko 
dokumentacijo o zavarovančevem zdravstvenem stanju in 
o njegovi delovni zmožnosti. 
Zahteva za uvedbo postopka za uveljavljanje ali varstvo pravic 
se poda s pisno vlogo, ali ustno na zapisnik pri katerikoli enoti 
zavoda. 
Če je za strokovno obdelavo zahtevka pristojna enota v dru- 
gem kraju, se zahtevek oziroma vloga takoj odstopi krajevno 
pristojni enoti. 
Krajevna pristojnost se določa po kraju zadnjega zavarovanja 
na območju zavoda. 

262. člen 

Kadar se v postopku ugotovi, da ima zavarovanec pravico do 
pokojnine, ni pa mogoče določiti njene višine ali ni mogoče 
takoj končati postopka zaradi kakšnega predhodnega vpraša- 
nja, se začasno izplačuje akontacija, ki se določi po zbranih 
podatkih. 
Akontacija se izplačuje praviloma na podlagi naloga, ki ga 
izda pooblaščeni delavec. Kopija naloga se izroči zavaro- 
vancu. 
Akontacije iz prejšnjega odstavka se usklajujejo pod enakimi 
pogoji kot pokojnine. 

263. člen 

Če je uveden postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega 
zavarovanja na predlog zdravnika ali konzilija zdravnikov, pa 
umakneta predlog, ni mogoče ustaviti postopka, če se zavaro- 
vanec z ustavitvijo ne strinja in zahteva, da se postopek 
nadaljuje. 
Če je bil postopek uveden na predlog zdravnika ali konzilija 
zdravnikov, zavarovanec ali njegov zakoniti zastopnik ne 
more predlagati umika predloga. 

V. poglavje 

IZVEDENSKI ORGANI 

264. člen 

Kadar je za ugotovitev pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, ki jih uveljavljajo zavarovanci in njihovi družinski 
člani, potrebno izvedensko mnenje, dajejo izvedenska mne- 
nja o invalidnosti, preostali delovni zmožnosti, telesni okvari, 
potrebi po pomoči in postrežbi drugega, o izgubi delovne 
zmožnosti oziroma pridobitne zmožnosti zavarovančevih dru- 
žinskih članov ter o okoliščinah iz 28. člena tega zakona, ki še 
niso ugotovljene in za ugotovitev ni pristojen kakšen drug 
organ, izvedenski organi zavoda. 

Izvedenski organi zavoda dajejo izvedenska mnenja tudi na 
zahtevo drugih zavodov pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja, tujih nosilcev zavarovanja in drugih organov, organi- 
zacij, skupnosti in oseb, če tako določajo posebni predpisi. 

' 265. člen 

Izvedenski organ zavoda so invalidske komisije ter zdravniki 
posamezniki, ki jih imenuje pristojni organ zavoda. 
V postopku pred izdajo izvedenskega mnenja sodelujejo izve- 
denski organi zavoda z zavarovančevim lečečim zdravnikom, 
službo medicine dela, specialistično službo oziroma z zavodi 
za usposabljanje invalidnih oseb. 
Vsako pozitivno izvedensko mnenje o delovni zmožnosti 
zavarovanca ali o kakšni drugi podlagi za uveljavljanje pravic 
iz invalidskega zavarovanja preveri revizijska invalidska komi- 
sija ali izvedenec - posameznik, ki ga imenuje zavod. 
Če revizija izvedenskega mnenja ni opravljena v treh mesecih 
od dneva, ko poteče rok za pritožbo zoper odločbo, izdano na 
podlagi tega izvedenskega mnenja, se šteje, da je revizija 
opravljena in izvedensko mnenje potrjeno. 

266. člen 

Republiški upravni organ, pristojen za delo skupaj z republi- 
škim upravnim organom, pristojnim za zdravstvo določi orga- 
nizacijo in način delovanja invalidskih komisij ter drugih izve- 
denskih organov ter kriterije za ocenjevanje okoliščin iz 264. 
člena tega zakona. 

VI. poglavje 

IZVRŠITEV ODLOČBE 

267. člen 

Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe o priznanju pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Odločba, s katero je priznana pravica do poklicne rehabilita- 
cije, pravica do prerazporeditve oziroma zaposlitve na ustrez- 
nem delovnem mestu, se izvrši, ko postane dokončna v uprav- 
nem postopku. 
Odločbe o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja izvrši zavod razen v primerih, ko je z zakonom dolo- 
čeno, da jih v določenem delu izvrši organizacija, delodajalec 
ali zavod za zaposlovanje. 

VII. poglavje 

RAZVELJAVITEV ALI SPREMEMBA DOKONČNE ODLOČBE 

268. člen 

Odločbo, zoper katero ni bila vložena pritožba, lahko razve- 
ljavi ali spremeni enota na sedežu zavoda: 
1. če je bilo o isti zadevi že prej drugače odločeno; 
2. če so bile z odločitvijo očitno kršene materialne določbe 
zakona ali splošnih aktov v škado zavoda. 

269. člen 

Dokončna odločba se razveljavi ali spremeni z novo odločbo: 
1. če se zve za nova dejstva, ki vplivajo na zavarovančevo 
pravico, ta dejstva pa so nastala po izdaji odločbe; 
2. če je bilo o kakšnem pravnem vprašanju kasneje zavzeto 
stališče, ki je ugodnejše za zavarovanca; 
3. če so s prejšnjo odločbo očitno kršene materialne določbe 
zakona ali splošnih aktov v zavarovančevo škodo. 
Pri izdaji odločbe po 1. točki prejšnjega odstavka se uporab- 
ljajo predpisi, ki veljajo ob vložitvi zahteve oziroma uvedbi 
postopka po uradni dolžnosti. 
Za postopek po prvem odstavku tega člena je pristojen organ, 
ki je odločbo izdal. 

270. člen 

Odločba, izdana po 268. in 269. členu tega zakona učinkuje 
od prvega dne naslednjega meseca po dani zahtevi oziroma 
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od prvega dne naslednjega meseca po izdaji odločbe, če je bil 
postopek uradno uveden. 
Če gre zavarovancu na podlagi odločbe iz prejšnjega 
odstavka pravica do višjega zneska denarnega prejemka, 
učinkuje odločba še za šest mesecev nazaj. 
Prejšnja dva odstavka se uporabljata tudi za odločbe, izdane 
v obnovi postopka. 

271. člen 

Stroške postopka uveljavljanja in varstva pravic iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, kot so potni stroški in 
nadomestilo izgubljenega zaslužka izvedencev, ki jih pokliče 
pristojni organ zavoda, nosi zavod. 

272. člen 

Za zahtevke, sklepe, pritožbe in druge vloge v postopku za 
uveljavljanje in varstvo pravic iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja se ne plačujejo takse. 

Deseti del 

ORGANIZACIJA POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZA- 
VAROVANJA 

273. člen 

Zavod upravlja skupščina. 
Skupščino sestavlja 40 članov, od tega 20 predstavnikov, ki jih 
imenujejo organizacije in delodajalci, organizirani v gospo- 
darski zbornici ter v drugih združenjih delodajalcev in20 pred- 
stavnikov zavarovancev in uživalcev pravic, ki jih imenujejo 
sindikati, organizacije upokojencev in delovnih invalidov. 
Člani skupščine izvolijo predsednika in namestnika. 

274. člen 

Skupščina zavoda zlasti: 
- predlaga stopnje prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje; 
- spremlja gmotni položaj upokojencev in delovnih invalidov 
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 invalid- 
sko zavarovanje; 
- odloča o ukrepih, s katerimi se zagotavlja materialna pod- 
laga in možnosti za poklicno rehabilitacijo in zaposlovanje 
delovnih invalidov; 
- sprejema statut zavoda, splošne akte za izvajanje zavarova- 
nja in druge splošne akte zavoda; 
- določa politiko dela kapitalskega in stanovanjskega sklada; 
- določa višino dodatka za rekreacijo upokojencev. 
Skupščina zavoda ureja vprašanja, ki so potrebna za izvedbo 
posameznih določil zakona, za katera ni izrecno določena 
pristojnost državnih organov. 

275. 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 in zavaro- 
vancev. Tri člane upravnega odbora zavoda izvolijo delavci 
zavoda. 
Upravni odbor zavoda izvoli izmed svojih članov predsednika 
in dva namestnika predsednika. 
Upravni odbor zavoda odloča o vseh vprašanjih izvajanja 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, za katera ni po 
zakonu ali statutu zavoda pristojna skupščina zavoda. 

276. člen 

Sestavo, način izvolitve članov upravnega odbora zavoda in 
njunih predsednikov in namestnikov ter njihova mandatna 
obdobja, konstituiranje, organizacijo in način delovanja 
skupščine ter upravnega odbora ter druga vprašanja, določa 
statut zavoda skladno z zakonom. 

277. 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. 

VARIANTA : zadnji odstavek se črta. 
278. člen 

Zavod ima statut. 
K statutu zavoda daje soglasje Skupščina Republike Slove- 
nije. 

279. člen 

Nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda opravlja republiški 
upravni organ, pristojen za delo. 

Enajsti del 

POVRNITEV POVZROČENE ŠKODE IN NEUPRAVIČENO 
PRIDOBLJENIH SREDSTEV ZAVODA 

280. 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, 
podjetje oziroma druga pravna oseba ali delodajalec. 
Povrnitev povzročene škode iz prejšnjega odstavka ima zavod 
pravico zahtevati tudi neposredno od osebe, ki je povzročila- 
invalidnost, telesno okvaro ali smrt zavarovanca s kaznivim 
dejanjem. 

281. 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 ljudi. 
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. 

282. člen 

Zavod ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od 
organizacije ali delodajalca: 
1. če je škoda nastala zato, ker mu organizacija ali delodajalec 
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 zakonom 
ali s pogodbo prevzete obveznosti v zvezi s poklicno rehabili- 
tacijo 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. 

poročevalec 27 



283. člen 

V primerih iz 281. in 282. člena tega zakona se šteje, da je imel 
zavod škodo, ne glede na to, da so nevarnosti zajete z zavaro- 
vanjem po tem zakonu. 

284. člen 

Pri ugotavljanju pravice do povrnitve škode, povzročene 
zavodu, se uporabljajo predpisi zakona o obligacijskih raz- 
merjih. 

285. člen 

Odškodnina, ki jo ima zavod pravico zahtevati v primerih iz 
281. in 282. 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 pokojnini ozi- 
roma denarnemu nadomestilu in povprečnemu trajanju uživa- 
nja pokojnine oziroma denarnega nadomestila, ne glede na 
starost uživalca. 
Pri ugotavljanju višine odškodnine po prejšnjih dveh odstav- 
kih, se upošteva dopolnjena pokojninska doba zavarovanca. 

286. 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. 

287. 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 vsako- 
kratnega izplačila posamičnega denarnega zneska. 

288. člen 

Zavod odgovarja za škodo, ki jo povzroči zavarovancu pri 
opravljanju ali v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, 
v skladu s predpisi zakona o obligacijskih razmerjih. 

Dvanajsti del 

KAZENSKE DOLOČBE 

289. člen 

Z denarno kaznijo od 10.000,00 din do 20.000,00 din se kaz- 
nuje za prekršek zavezanca za prispevek: 
1. če ne sporoči v predpisanem roku zavodu podatkov o zava- 
rovancih s preostalo delovno zmožnostjo, 
2. če zavarovanca s preostalo delovno zmožnostjo ne razpo- 
redi 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, 
3. 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. 

290. člen 

Z denarno kaznijo v višini od 5.000,00 din do 20.000,00 din se 
kaznuje delodajalec, če stori prekršek iz 1., 2. in 3. točke 
prvega odstavka 289. člena tega zakona. 

Trinajsti del 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

291. člen 

Uživalcem pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja, ki so do 31. 12. 1991 te pravice uveljavili po predpisih, ki 
so veljali do tega datuma, se te pravice zagotavljajo, tudi po 
navedenem dnevu, in sicer v obsegu, ki ne more biti manjši od 
obsega, določenega s tem zakonom in na način, kot to dolo- 
čajo predpisi, ki se bodo uporabljali po 1. 1. 1992. 

292. 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. 12. 
1991, se konča po pogojih in na način, kot je bilo določeno 
v predpisih, ki so veljali, ko se je začel. 
Zavarovanec, ki uveljavlja pravice na podlagi invalidnosti, 
mora poleg pogoja iz prejšnjega odstavka izpolnjevati tudi 
pogoj nastanka invalidnosti do 31.12.1991. 

293. člen 

Osebe, ki so do 31. 12. 1991 izpolnile pogoje za pridobitev 
pravice do pokojnine po predpisih, ki so se uporabljali do 
tega datuma, 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 predpisih. 
Za odmero pokojnine se upoštevata zavarovalna doba in 
plača do dneva prenehanja zavarovanja. 

294. člen 

Zavarovanci, ki so do 31. 12. 1991 uživali pravico do denar- 
nega nadomestila za čas brezposelnosti ali so ostali nezapo- 
sleni brez svoje krivde in jim je ob uveljavitvi tega zakona 
manjkalo največ pet let starosti do izpolnitve pogojev za 
upokojitev, lahko uveljavijo pravico do pokojnine po predpi- 
sih, ki so veljali do 31. 12. 1991. 

295. člen 

Uživalec pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
oziroma uživalec pravic na podlagi spremenjene delovne 
zmožnosti ali neposredne nevarnosti za nastanek invalidno- 
sti, uveljavljenih po predpisih, ki so se uporabljali do 31. 12. 
1991. 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. 1992, sicer pa od prvega 
dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve. 

296. 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 zavarova- 
nja pod pogoji, določenimi s tem zakonom. 

297. 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. 

298. člen 

Državljanu Republike Slovenije, ki je do 31. 12. 1991 uveljavil 
pravico po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
vanju vojaških zavarovancev, se zagotavlja izplačevanje daja- 
tev na podlagi pridobljenih pravic tudi po tem datumu. 
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Državljanu Republike Slovenije, ki je do 31. 12. 1991 izpolnje- 
val pogoje za priznanje pravic po predpisih o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju vojaških zavarovancev, se v primeru, 
če je to zanj ugodnejše, pravice odmerijo po navedenih pred- 
pisih, če vloži zahtevo do 30. 6. 1992. 
Tudi za te pokojnine se uporabljata določbi 52. in 53. člena 
tega zakona. 

299. člen 

Borcem NOV, ki so pridobili pravico do pokojnine po predpi- 
sih, ki so veljali do 31. 12. 1991, se tudi po tem datumu 
zagotavljajo pravice po predpisih, ki so veljali do navedenega 
datuma. , 

300. člen 

Uživalcem pravic, uveljavljenih po zakonu o starostnem zava- 
rovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 30/79, 1/82) se zagotav- 
ljajo 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. 
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. 

301. člen 

Po smrti uživalca starostne pokojnine iz 300. 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 300. 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 300. člena, čeprav sam ni borec NOV. 

302. člen 

Pokojninska doba, dopolnjena do 31. 12. 1991, se računa 
tako, kot je bilo določeno v predpisih, ki so veljali do navede- 
nega dneva razen, če ni s tem zakonom vpeljan ugodnejši 
način računanja pokojninske dobe. 

303. 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. 

304. 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. 

305. člen 

V pokojninsko dobo se všteva zavarovancem kot zavarovalna 
doba tudi čas opravljanja samostojne dejavnosti v Republiki 
Sloveniji iz 11., 12. in 13. člena tega zakona pred uvedbo 
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, če 
plačajo prispevek za kritje obveznosti iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. 
Če je skupaj z nosilcem samostojne gospodarske ali 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. 
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306. člen 

V pokojninsko dobo se zavarovancem kot zavarovalna doba 
všteva tudi čas opravljanja del pri sečnji, obdelavi in spravilu 
lesa od 15. 5. 1945 do 31. 12. 1972, če so kasneje v gozdni 
organizaciji sklenili delovno razmerje. 

307. člen 

Osebam s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so 
po 15. 5. 1945 opravljale športno dejavnost v lastnosti vrhun- 
skega 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. 

308. člen 

Oseba, ki je bila pred 1.1.1965 v delovnem razmerju v državi, 
s katero Jugoslavija ni sklenila sporazuma o socialnem zava- 
rovanju, lahko uveljavlja štetje te dobe v zavarovalno dobo, če 
plača prispevke. 

309. člen 

Pri izračunu pokojninske osnove se osebni dohodki, izplačani 
za čas do 31.12.1990, upoštevajo v neto znesku. 

310. člen 

Dokupljena pokojninska doba iz 305., 306., 307. in 308. člena 
tega zakona, se zavarovancem všteva v pokojninsko dobo 
pod pogojem, da plačajo prispevke iz 234. člena tega zakona. 

311. člen 

Prispevek za podaljšano zavarovanje za leto 1991 se odmeri 
skladno s predpisi, ki so se uporabljali do 31. 12.1991. 

312. člen 

Zavod po uradni dolžnosti opravi prevedbo dodatkov za 
pomoč in postrežbo in invalidnin, uveljavljenih do 31. 12. 
1991. leta. 

313. člen 

Vdova, ki je do 31.12.1991 nastopila čakalno dobo za pridobi- 
tev pravice do družinske pokojnine na podlagi 147. člena 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni 
list SRS, ŠT. 27/83, 21/87, 48/87, 27/89 - Uradni list RS, št. 14/ 
90, 30/90, 44/90 in 10/91) pridobi to pravico, ko dopolni starost 
45 let. Če ji pravica preneha zaradi prenehanja pogojev iz 2. in 
3. točke 63. člena navednega zakona pred starostjo 45 let, 
vendar po dopolnjenem 40. letu, jo znova pridobi, ko dopolni 
45 let starosti. 

314. člen 

Do sprejema zakona iz 217. člena tega zakona se uporabljajo 
predpisi o matični evidenci o zavarovancih in uživalcih pravic 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in splošni akti 
Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja o ugo- 
tavljanju lastnosti zavarovanca, ki so veljali do uveljavitve tega 
zakona. 

315. člen 

Do sprejema zakona o štetju zavarovalne dobe s povečanjem 
se uporabljajo predpisi in splošni akti Skupnosti pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja o določitvi delovnih mest, 
na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem in o stop- 
nji povečanja, ki so veljali do uveljavitve tega zakona. 

316. člen 

V obdobje 15 let iz tretjega odstavka 20. člena tega zakona se 
upoštevajo vsa obdobja, ki se upoštevajo v zavarovalno dobo, 
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pred 1.1.1984 leta, ter obdobja zavarovanja na podlagi dru- 
gega odstavka 10. člena Zakona o pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju (Uradni list SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/ 
89 ter Uradni list RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91). 
Dokler ni izpolnjena dolžina obdobja zavarovanja iz tretjega 
odstavka 20. člena tega zakona, zavarovanec pridobi pravice 
na način in v obsegu, kot je določen za delavce, če je bil 
zavarovan po eni od najnižjih osnov, ki zagotavlja pravico do 
najnižje pokojnine, od 1.1.1984 oziroma od vstopa v zavarova- 
nje do uveljavitve pravice do pokojnine. 

317. člen 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje začne 
z delom kot javni zavod po tem zakonu 1.7.1992. 
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja preneha 
z delom 30.6.1992. 
Do začetka dela Zavoda o pokojninskem in invalidskem zava- 
rovanju opravlja naloge zavoda po tem zakonu Skupnost 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

318. člen 

Prvo imenovanje članov skupščine zavoda izvede Skupščina 
Republike Slovenije tako, da se imenuje 20 članov na predlog 
gospodarske zbornice in drugih združenj delodajalcev, 13 
članov na predlog sindikatov ter 7 članov na predlog organi- 
zacij upokojencev ter delovnih invalidov. 

319. člen 

Zavod je pravni naslednik Skupnosti pokojninskega in invalid- 

skega zavarovanja in njene strokovne službe in v celoti prev- 
zame njune pravice ter obveznosti. 

320. 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 pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, s katerimi so bila do uve- 
ljavitve tega zakona urejena vprašanja, za katera je v tem 
zakonu določeno, da se uredijo s podzakonskimi akti. 

f 

321. 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, 30/90, 
44/90 in 10/91) in določbe Zakona 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), ki se na 
podlagi Ustavnega zakona za izvedbo amandmaja XCVI 
k Ustavi Republike Slovenije, uporabljajo na območju Repu- 
blike Slovenije. 

322. člen 

Ta zakon prične veljati 1.1. 1992. 

Zbori Skupščine Republike Slovenije so na sejah dne 17. in 
18. julija 1991 ob sprejetju predloga za izdajo zakona o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju naročili predlagatelju, 
naj pripravi osnutek zakona in pri tem prouči ter ustrezno 
upošteva pripombe, predloge in mnenja delovnih teles skupš- 
čine, pisne pripombe delegatov in pripombe iz razprave dele- 
gatov na sejah zborov. 
V osnutku zakona je vsebinsko upoštevana večina pripomb, 
podanih na sejah zborov skupščine in njenih delovnih teles. 
Popoten pregled številnih pripomb in predlogov ter način, na 
kateri so upoštevanin v osnutku zakona, je razviden iz obra- 
zložitev k posameznim členom. 
Že v temeljnih opredelitvah sistema pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja in ciljev, ki jih želimo doseči z novim 
zakonom, pa je razvidno, da je upoštevanih večina načelnih 
pripomb in predlogov, danih v razpravi o predlogu zai zdajo 
zakona. 
V razpravi o predlogu za izdajo zakona je prevladalo stališče 
o ohranitvi sistema obveznega pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja na načelih zavarovanja, vzajemnosti in solidarno- 
sti. Pripombe nekaterih izvenparlamentarnih strank, ki so jih 
podprli poslanci Liberalno-demokratske stranke, za prehod 
od sedanjega generacijsko-solidarnostnega sklada v kapitai- 
sko-tržni sistem so delno upoštevane tako, da se v sistemu 
financiranja poleg prispevkov aktivnih zavarovancev in delo- 
dajalcev kot vzporeden vir vzpostavi tudi kapitalski sklad. To 
je možno uresničiti v zvezi z učinki lastninskega preoblikova- 
nja podjetij, po katerih bo petina njihove tržne vrednosti 
prešla v last sklada pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja. Na ta način se bosta oba sistema financiranja dopolnje- 
vala. V skupščinski razpravi je bilo namreč ugotovljeno, da 
radikalen in hiter prehod od sedanjega sistema na kapitalsko- 
- tržni sistem financiranja ne bi bil mogoč brez tveganja, saj 
v sedanjih razmerah prihodki iz teh virov ne bi zadostovali za 
izplačevanje dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja. 
V osnutku zakona je skladno s prevladujočimi stališči iz 
razprave predvideno, da se poleg pravice do pokojnine, ki 
neposredno temelji na zavarovalni dobi ter višini prispevkov, 
oziroma plač, od katerih so bili prispevki obračunani, 
v sistemu pokojninskega in invalidskega zavarovanja na pod- 

lagi solidarnosti zagotavljajo tudi pravica do varstvenega 
dodatka, do dodatka za pomoč in postrežbo, do invalidnine za 
telesno okvaro, do dodatka za rekreacijo in do najnižje pokoj- 
nine. Pripomb, da te pravice ne sodijo v pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, ni bilo možno v celoti upoštevati, saj 
je le z navedenimi dajatvami možno upravičencem zagotoviti 
minimalno socialno varnost, kar je smoter socialnega zavaro- 
vanja. 
Delavci, obrtniki, kmetje, umetniki in kulturni delavci, držav- 
ljani v svobodnih poklicih, duhovniki in drugi verski usluž- 
benci ter druge osebe, ki opravljajo samostojne dejavnosti so 
vključeni v enoten sistem pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja, s čimer je tudi v Sloveniji, kot na relativno majhnem 
območju, možno doseči minimalno število zavarovancev, ki 
še zagotavlja enakomerno porazdelitev rizikov zavarovanja. 
Ob tej enotni ureditvi zavarovanja so predvidene številne 
možnosti, da se obseg zavarovanja prilagodi specifičnim 
potrebam posameznih skupin zavarovancev. Pri tem velja, da 
je treba nesorazmerne ugodnosti, ki jih uživajo posamezne 
kategorije zavarovancev ali upokojencev, pokriti s posebnimi 
viri financiranja. 
Z možnostjo prostovoljnega zavarovanja državljanov, ki niso 
zaposleni oziroma ne opravljajo dejavnosti, na podlagi katerih 
bi bili obvezno zavarovani, smo se približali sistemu nacional- 
nega zavarovanja. V celoti pa pobud za uvedbo nacionalne 
pokojnine ni bilo možno upoštevati, ker bi ob tem naleteli na 
nerešljive probleme v zvezi z zagotavljanjem pravic, ki so jih 
uživalci že uveljavili na podlagi sedanjega zavarovanja ozi- 
roma jih bodo lahko uveljavili ob dopolnitvi pogojev, ter 
s financiranjem obstoječega sistema zavarovanja poleg 
sistema nacionalnih pokojnin. Minimalna socialna varnost 
ostarelih državljanov brez sredstev za preživljanje naj se zato 
še nadalje zagotavlja v sistemu socialnega varstva oziroma 
skrbstva. 
Pripombe nekaterih strank ter delegatov, naj se po vzoru 
drugih zahodnoevropskih držav izenačijo pogoji za priznanje 
pravice do pokojnine in način odmere pokojnine za moške in 
ženske, so delno upoštevane. Sicer je še vedno določena za 
ženske pet let nižja starost, ki je pogoj za starostno upokojitev 
in pet let krajša polna pokojninska doba, kot je določena za 
moške. Tudi po osnovnem predlogu lestvice za odmero 
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pokojnine se za isto pokojninsko dobo ženskam odmeri za 10 
% višja pokojnina kot moškim. Po variantnem predlogu pa naj 
bi se zavarovankam za enako pokojninsko dobo odmerila 
pokojnina v enakem odstotku kot zavarovancem. Ta prehod 
bi ublažili tako, da bi skladno z usmeritvami Evropskega 
sveta beneficirali materinstvo in zavarovanki za vsakega 
otroka priznali dodatek v višini 5 % pokojninske osnove, 
vendar največ 15 %. 
Zahtevam, naj bi zakoncu, ki ima poleg pravice do osebne 
pokojnine tudi pravico do družinske pokojnine po umrlem 
zakoncu, izplačevali obe pokojnini, oziroma priznali pravico 
do povečanja tiste od obeh pokojnin, ki bi jo užival, je delno 
ugodeno. Tako naj bi vdovi oziroma drugemu upravičencu do 
osebne in družinske pokojnine, od katerih nobena ne presega 
mejnega zneska za priznanje pravice do varstvenega dodatka, 
priznali pravico do polnega varstvenega dodatka, oziroma do 
pokojnine v višini najnižje pokojnine za polno pokojninsko 
dobo. Drugačna rešitev bi predstavljala bistveno širjenje 
pravic. 
V razpravi sicer ni bilo nasprotovanja povečanju minimalne 
starosti za pridobitev pravice do starostne oziroma do pred- 
časne pokojnine in omejevanju pravice do predčasne pokoj- 
nine na izjemne primere. Predlogov, naj bi te razširitve pogo- 
jev preložili na kasnejše obdobje, ni bilo možno sprejeti, saj se 
število upokojencev zaradi demografskih gibanj in trenutne 
gospodarske krize prav v sedanjem obdobju izredno hitro 
povečuje. 
Pripombe, naj bi razrešili položaj zavarovancev, ki so vstopili 
v zavarovanje pred dopolnitvijo 18. leta starosti in bodo s kas- 
nejšim nepretrganim zavarovanjem dopolnili 40 let pokojnin- 
ske dobe pred dopolnitvijo nove minimalne starosti za prido- 
bitev pravice do starostne pokojnine, so upoštevane tako, da 
se tem zavarovancem pokojnina poveča za vsako leto pokoj- 
ninske dobe, ki presega polno dobo, za po en odstotek. 
Številni predlogi, naj se v zavarovalno dobo upošteva čas 
študija in čas služenja vojaškega roka, so delno upoštevani 
tako, da je predvidena možnost dokupa teh obdobij z nižjimim 
prispevki kot veljajo za druge vrste dokupa zavarovalne dobe. 
Skladno s pripombami iz razprave, naj se namesto v predlogu 
za izdajo zakona predvidene tripartitne sestave skupščine 
zavoda in njenega upravnega odbora, ti organi oblikujejo le iz 
predstavnikov zavarovancev, upokojencev ter delodajalcev, 
v osnutku ni več predvidena udeležba predstavnikov republi- 
ške skupščine v organih upravljanja zavoda. Skupščina in 
upravni odbor zavoda naj bi bila sestavljena dvopartitno, iz 
enakega števila predstavnikov podjetij, zavodov in delodajal- 
cev na eni strani in predstavnikov aktivnih zavarovancev ter 
uživalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
na drugi strani. Kot nosilec zavarovanja je predviden zavod za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki bo v mejah zakona 
neodvisno upravljal sklade pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja (obratna sredstva, rezervni sklad, kapitalski 
sklad, stanovanjski sklad) in izvajal zavarovanje. 
V osnutku zakona je glede na zahteve in razprave določeno, 
da lahko vsak zavarovanec, ki bo do uveljavitve novega 
zakona dopolnil pogoje po starih predpisih, kadarkoli uveljavi 
pravice po teh predpisih in ne le v enem letu po uveljavitvi 
novega zakona, kot je bilo določeno v predlogu za izdajo 
zakona. 
V osnutku zakona so tudi številni redakcijski popravki, ki 
prispevajo k večji jasnosti besedila ter številne manjše spre- 
membe in dopolnitve prvotnega osnutka zakona, ki so ga 
skupščinski zbori sprejeli v prvi fazi zakonodajnega postopka. 

Obrazložitev k posameznim členom 

1. SPLOŠNE DOLOČBE 

K 1. členu 
V 1. členu je določeno, da je s tem zakonom urejeno pokojnin- 
sko 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. 
Vsebina zakona je usklajena z mednarodnimi konvencijami, ki 
jih je ratificirala Jugoslavija. 
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 plači 
oziroma dohodku od dela, ki je podlaga za plačevanje pri- 
spevkov. Pokojnina je v tem smislu nadaljevanje plače, ki jo je 
zavezanec prejemal do svoje upokojitve. 
Delo, oziroma plače za to delo, so v pokojninskem in invalid- 
skem zavarovanju tudi poglavitno merilo za odmero in valori- 
zacijo dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
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 /socialnel 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. 
V osnutku zakona je odprta možnost, da poleg obveznega 
zavarovanja po tem zakonu, podjetja in druge organizacije 
uvedejo za svoje delavce dodatne oblike zavarovanja za sta- 
rost, invalidnost in druge rizike, predvidene tudi v obveznem 
zavarovanju. Tudi drugim organizacijam, zlasti zavarovalni- 
cam je prepuščeno, da za rizike, za katere je že predvideno 
obvezno zavarovanje, uvedejo dodatne oblike zavarovanja, 
skladno z drugimi predpisi. 
K 3. členu 

V 3. členu so naštete pravice iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. Poleg pravic, ki so bile opredeljene že v doseda- 
njem zveznem in republiškem zakonu, je navedena tudi pra- 
vica do delne pokojnine, ki je doslej ni bilo in pravica do 
dodatka za pomoč in postrežbo ter pravica do dodatka za 
rekreacijo upokojencev, ki sta bili doslej opredeljeni v statutu 
SPIZ-a. V razpravi o tezah zakona je bilo sprejeto stališče, da 
je te pravice nujno zagotavljati v zakonu. 

K 4. členu 

V tem členu je povzeta ureditev, ki velja že od uzakonitve 
v Temeljnem zakonu o pokojninskem zavarovanju iz leta 1964 
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in po kateri so pravice iz pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja osebne in neodtuijive 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 zavarovansev, 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. 
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. 
Kot nov vir sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
so določeni kapitalski skladi. Skladno z zakonom o lastni- 
škem preoblikovanju podjetij, se bo v ta skladu preneslo 20 
% delnic vsakega velikega oziroma srednjega podjetja v rpeu- 
bliki in 20 % vsake kupnine, pridobljene ob prodaji malih 
podjetij. 
V kapitalski sklad se prenesejo tudi sredstva iz naslova dena- 
cionalizacije premoženja nosilcev pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja iz obdobja pred 9. 5. 1945, ki je bilo 
podržavljeno. 
Dohodki kapitalskega sklada (dividende in obresti) se bodo 
uporabljali za kritje obveznosti iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, zato se bodo lahko znižale obremenitve 
s prispevki. Če bodo prihodki iz tega vira zadoščali za kritje že 
pridobljenih pravic, bo možno tudi za nove zavarovance zago- 
tavljati kapitalsko kritje. 
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 in delodajalci, 
so v organih upravljanja skupnosti delovali le zavarovanci. 
Različnost interesov naj bi bila zagotovljena z ustrezno zasto- 
panostjo aktivnih zavarovancev in zavarovancev, ki so se že 
upokojili ali uveljavili kakšne druge pravice. Strokovna dela 
v zvezi z izvajanjem pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja je opravljala strokovna služba kot samostojna delovna 
skupnost. 

Ob odsotnosti predstavnikov delodajalcev v organih upravlja- 
nja 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 obeh partnerjev: zavaro- 
vancev in delodajalcev. , 

V osnutku zakona je ohranjen naziv /zavodi, ne pa Iskladl, 
kot so zahtevali številni udeleženci v razpravi o predlogu za 
izdajo zakona. To je utemeljeno s potrebo, da se opredeli 
nosilca strokovnih opravil v zvezi z izvajanjem Zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki jih opravlja 
približno 700 delavcev. Glede na pomen in naravo teh stro- 
kovnih opravil je strokovno delo nujno organizirati v javnem 
zavodu kot splošni organizacijski obliki za opravljanje javnih 
služb. 

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. 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 ha 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 plačo oziroma nadomestilo plače. 

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. Posebej so opredeljeni duhovniki in 
druge osebe, ki opravljajo verske službe, (redovniki, laiki 
v verski službi ipd.) po cerkvenih predpisih. 
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K 12. členu 

Lastniki 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. Kot 
dodaten pogoj je določeno, da morajo podjetje osebno vodili. 

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. Takšen katastrski 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 vs&osebe, starejše od 15 let, ki imajo 
splošno zdravstveno sposobnost, že vključene v obvezno 
zavarovanje oziroma že uživajo pokojnino. 
Zaradi neusklajenosti zneskov katastrskega dohodka z rastjo 
plač oziroma življenjskih stroškov, je v zadnjem odstavku tega 
člena določeno, da konkreten znesek katastrskega dohodka, 
ki je pogoj za vključitev v obvezno zavarovanje, določi pri- 
stojni republiški upravni organ za delo, v sodelovanju z orga- 
nom, pristojnim za kmetijstvo. Ob spremenjenih razmerah se 
ta znesek na novo določi.Kmetje in člani njihovih gospodar- 
stev ter druge osebe, ki poklicno opravljajo kmetijsko dejav- 
nost in ne dosegajo navedenega minimalnega dohodka, se 
lahko prostovoljno vključijo 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. 

Kot novost je uvedeno obvezno zavarovanje brezposelnih 
oseb, ki opravljajo javna dela v skladu s predpisi o zaposlova- 
nju in zavarovanju za primer brezposelnosti. 

K 18. členu 

V tem členu je predvidena novost. V obvezno zavarovanje naj 
bi bili vključeni tudi obsojenci, ki v času prestajanja zaporne 
kazni delajo s polnim delovnim časom bodisi v obratih znotraj 
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. in 13. člen in prostovoljni zavarovanci), in plačujejo 
prispevke najmanj od osnove, ki ni nižja od zneska najnižje 
pokojninske osnove, 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. 
Zavarovanci, ki so bili nekaj časa zavarovani za ožji obseg 
pravic, ne smejo priti v slabši položaj, kot bi ga uživali, če bi 
bili zavarovani le v času, ko so bili zavarovani za poln obseg. 
Zato pridobijo vse pravice tisti, ki so bili v zavarovanju za vse 
pravice vsaj 15 let, to je toliko, kot znaša minimalna doba za 
priznanje starostne pokojnine. 

Zavarovanci za posebne primere 

K 21. in 22. členu 

Tako kot je določeno že v sedanji ureditvi, so v 21. in 22. 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. 

poročevalec 33 



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 podaljšali 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, starši predšolskih otrok 
oziroma osebe, ki skrbijo za invalide, ki so trajno nesposobni 
za samostojno življenje in delo, kmetje in podjetniki, ki niso 
obvezno zavarovani. 
S tem, ko se lahko prostovoljno zavaruje vsak državljan, ki je 
prijavljen kot iskalec zaposlitve, je praktično vsakemu omogo- 
čeno, da se pokojninsko in invalidsko zavaruje. 
Za nazaj naj bi se kot nadomestilo za štetje navedenih obdobij 
v zavarovalno dobo na podlagi prostovoljnega zavarovanja 
uporabljala možnost dokupa po 215. in 216. členu tega za- 
kona. 
III. PRIDOBITEV IN ODMERA PRAVIC 
K 25. členu 

V tem členu so navedeni zavarovalni primeri pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. V nadaljnjih določbah so navedene 
definicije teh zavarovalnih rizikov. 

K 26. 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 
- svojega dela 
- preostale delovne zmožnosti 
- drugega ustreznega dela 
ter črtan institut spremenjene delovne zmožnosti (56. člen 
veljavnega republiškega zakona). 

K 27. 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 28., 29., 30. in 31. 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 32. 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. 
Pomembna novost je opustitev zavarovanja za primere zmanj- 
šanja delovne zmožnosti za samostojne kmete. To so predla- 
gali predstavniki kmetov, ker se je v praksi izkazalo, da kmetje 
teh pravic niso mogli uveljavljati. Glede na zoženje obsega 
zavarovalnih rizikov, bodo navedene skupine zavarovancev 
plačevale sorazmerno nižje prispevke. 

K 33. členu 

Z navedeno določbo se ohranja sistem razvrščanja zavaro- 
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 34. 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 35. 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 ali podjetju, ki bi jjih 
zavarovanec lahko opravljal glede na svojo strokovno uspo- 
sobljenost. 

K 36. 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 37. 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 
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- ki je pridobil kakršnokoli pravico iz invalidskega zavarova- 
nja po tem zakonu. 

Starostna pokojnina 

K 38. 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. 
V osnutku niso bili upoštevani predlogi za izenačenje mini- 
malne starosti za pridobitev pravice do starostne pokojnine za 
moške in ženske, ker je bilo ocenjeno, da razmere še niso 
primerne za takšno spremembo. 
Kljub pripombam iz razprave o tezah, je v osnutku zakona še 
vedno določen način prehoda na višjo minimalno starost 
v tem členu, ne pa v prehodnih določbah, ker to prispeva 
k večji preglednosti. 

K 39. 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. 

K 40. 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 plapo, ustrezno opravlje- 
nemu delu. Poleg tega pa bi užival polovico starostne pokoj- 
nine, odmerjene glede na dopolnjeno pokojninsko dobo ob 
uveljavitvi pravice do te pokojnine. Delna pokojnina se zaradi 
naknadno dopolnjene pokojninske dobe v času uživanja pra- 
vice ne bi spreminjala. Pač pa bi se po prenehanju uživanja 
delne pokojnine zavarovancu odmerila nova starostna pokoj- 
nina ob upoštevanju dejansko dopolnjene zavarovalne dobe 
v času, ko je imel dvojni status. Ponovna odmera bi se nana- 
šala izključno na odmero nove starostne pokojnine zaradi 
daljše pokojninske dobe, ne pa tudi na morebitno odmero od 
nove pokojninske osnove, v katero bi bile vključene tudi 
plače, izplačane v času uživanja delne pokojnine. 

K 41. 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 s povečanjem pridobil 6 let zavaro- 
valne dobe na rovaš benefikacije, bo lahko starostno pokoj- 
nino uveljavil namesto pri 58 letih, pri 52 letih starosti. Zniža- 
nje starostne meje se nanaša le na izpolnitev pogojev za 
starostno pokojnino, 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. 

Pokojninska osnova 
K 42. členu 

Za izračun pokojninske osnove se po predlogu upoštevajo 
plače oziroma osnove zavarovanja, od katerih so bili obraču- 
nani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za 
čas od 1.1.1970, to je od leta, od katerega so na voljo podatki 
po predpisih o matični evidenci zavarovancev. Pokojninsko 
osnovo, od katere se odmeri pokojnino bi še naprej predstav- 
ljalo povprečje plač (oziroma zavarovalnih osnov), doseženo 
v katerihkoli zaporednih desetih letih dela, ki daje najugod- 
nejši znesek. Plačo (oziroma zavarovalno osnovo) bo mogoče 
upoštevati le v primeru, če je bila v posameznem letu izplačan 
(oziroma je zavarovanje trajalo) vsaj za šest mesecev dela. 
Plače (oziroma zavarovalne osnove) iz leta, v katerem zavaro- 
vanec uveljavlja pravico do pokojnine, pa pri izračunu pokoj- 
ninske osnove ne bo mogoče upoštevati, ne glede na to, da je 
bila izplačana za obdobje (oziroma je zavarovanje trajalo) 
daljše od šestih mesecev. Takšen pristop izračunavanja 
pokojninske osnove določajo tudi veljavni predpisi. 
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K 43. členu 

Določba predstavlja novost. Podlago za izračun pokojninske 
osnove predstavljajo le tiste plače oziroma zavarovalne 
osnove, od katerih so bili plačani prispevki za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. Pri odmeri se upoštevajo neto plače 
(oziroma zavarovalne osnove), ki se predhodno izračunajo 
tako, da se bruto zneski zmanjšajo za obračunane prispevke 
in davke po povprečni stopnji veljavni 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 plač in pokojnin na čiste zneske, s podzakon- 
skimi akti. 
Osnov za dokup pokojninske dobe pri odmeri pokojnine ni 
možno upoštevati, ker praviloma ni možno določiti obdobij, 
na katera se nanašajo, oziroma gre za zneske, izvedene iz 
podatkov o drugih obdobjih. 

K 44. členu 

V določbi so našteti primeri upoštevanja plač iz posameznega 
obdobja tedaj, ko je delavec iz razlogov, določenih v predpi- 
sih iz delovnega razmerja, zdravstvenega in otroškega varstva 
ter pokojninskega in invalidskega zavarovanja dobival nado- 
mestilo osebnega dohodka. Predlagana ureditev ne odstopa 
od sedaj veljavne. 

K 45. členu 

V tem členu se na način, kot je že uveljavljen, nava/ajo 
prejemki, ki se ne upoštevajo za izračun pokojninske osnove. 

K 46. členu 

Z določbo se ureja način upoštevanja plač za izračun pokoj- 
ninske osnove v primerih dela, ki je trajalo krajši ali daljši čas 
od polnega delovnega časa. V primeru dela s krajšim delov- 
nim časom, se plača preračuna na polni delovni čas. V pri- 
meru dela z daljšim delovnim časom pa se upošteva skupno 
izplačana plača, pod pogojem, da so bili od nje plačani 
prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

K 47. 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 48. 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 dru- 
gimi, ki izkazujejo osebni dohodek, pa je zavoljo tega njihova 
osnova nižja od tistih, ki ga ne. 
V varianti je predvideno, da se v navedenem primeru pokoj- 
nina odmeri od zneska povprečnega osebnega dohodka na 

delavca v republiki v zadnjem letu pred uveljavitvijo pokoj- 
nine. 

K 49. 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 50. 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 51. 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. 
V varianti je predvideno, da se zavarovancem in zavarovan- 
kam pokojnina odmeri v enakem odstotku, če dosegata enako 
pokojninsko dobo. Ta rešitev je skladna z direktivo Sveta 
Evrope (št. 86/378/EEC) o izvedbi načela enakega obravnava- 
nja moških in žensk v ureditvi zaposlovanja ter socialnega 
zavarovanja. Z njo je določeno, da morajo države-članice 
Evropskega sveta do 1. januarja 1993 iz svojih predpisov 
izločiti vse določbe, s katerimi se moškim in ženskam različno 
določajo obveznosti in višina pravic iz socialnega zavarova- 
nja, 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, zato je po vzoru Avstrije predvideno, da se 
zavarovankam - materam za vsakega otroka poviša odstotek 
za poodmero pokojnine po 5 %, vendar največ za 15 % ozi- 
roma za toliko, da skupni odstotek ne preseže 85 % pokojnin- 
ske osnove. 
Na ta način so upoštevani različni predlogi delegatov strank 
in drugih udeležencev razprave o predlogu za izdajo zakona. 
Ocenjujemo, da bi ženske zaradi izenačevanja lestvice za 
odmeropokojnine v odvisnosti od pokojninske dobe v pov- 
prečju izgubile 10 % glede na odmero po dosedanjih predpi- 
sih, v povprečju pa bi pridobile 8,3 % glede na ostale. Ob 
povprečni pokojninski dobi 29 let in 4 mesece, s katero se 
ženske starostno upokojujejo, bi ob sprejemu variantnega 
predloga morale v povprečju delati eno leto dlje, da bi dose- 
gle sedanjo raven pokojnin. 
Ob sprejemu variantnega predloga bi zavarovanke z dvema 
otrokoma pridobile pravico do polne pokojnine v višini 85 
% s 35 leti pokojninske dobe, zavarovanke s tremi ali več 
otroci z 32 leti in 6 meseci pokojninske dobe, zavarovanke 
brez otrok pa se bi s polno pokojninsko dobo 35 let sicer 
lahko upokojile s 53 leti starosti, vendar bi se jim pokojnina 
odmerila v višini 85 %, če bi tako kot moški zbrale 40 let 
pokojninske dobe. 

Najnižja pokojnina 

K 52. 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, 
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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. Po 
varilanti naj bi bil ta znesek enak zajamčenemu osebnemu 
dohodku v republiki. 
Višina pokojnine je odvisna od dopolnjene pokojninske dobe 
in znaša, upoštevaje lestvico iz 37. člena najmanj 35 % in 
največ 85 % najnižje pokojninske osnove. Tudi osebam, ki 
niso upravičene do odmere pokojnine od najnižje pokojnin- 
ske osnove pa je v tej določbi zagotovljena zajamčena višina 
pokojnine 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 53. 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. Razmerje 
med najvišjo pokojnino za polno pokojninsko dobo in naj- 
nižjo pokojnino za minimalno pokojninsko dobo je 13 : 1. 
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. 

K 54. do 60. 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, saj od izgube 
delovne zmomžnosti dalje ne smejo več biti v delovnem raz- 
merju. 
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 določeni 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 61. do 68. 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 velja, 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 21. in 22. 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, to je do tiste starosti, do 
katere se predpostavlja, da bi nepretrgoma delal, če ne bi 
postal invalid. 

Pogoji za pridobitev družinske pokojnine 

K 69. členu 

V določbi je opredeljen krog upravičencev do družinske 
pokojnine in nekateri temeljnipogoji, 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 predpisanega 
sorodstvenega razmerja dodaten pogoj preživljanja le-teh 
s strani umrlega. Kolikor umrli teh upravičencev ni preživljal 
ali to dejstvo ni dokazano, le-ti pravice do družinske pokoj- 
nine ne morejo pridobiti. 
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K 70. členu K 76. 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 
štejemo med starostne upokojence, zato ni posebej naveden. 

K 71. členu 

Z določbo so predpisani pogoji pod katerimi lahko vdova 
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 sta- 
rost, 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 
vdova dopolni 50 let starosti. 

K 72. 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 vdovec, 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 73. členu 

Vdova, ki ob moževi smrti ni izpolnjevala pogojev za pridobi- 
tev družinske pokojnine, to pravico pridobi, če se ji je v roku 
300 dni po moževi smrti rodil njegov otrok. Ta rok je splošno 
sprejet tudi v predpisih o dedovanju in drugih predpisih. 

K 74. 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 75. 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. 

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 zadnja tri leta pred 
zavarovančevo smrtjo z njim živela v življenjski skupnosti, ki 
je v pravnih posledicah po Zakonu o zakonski zvezi in družin- 
skih razmerjih izenačena z zakonsko zvezo. 

K 77. 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 vojaškega roka. Podaljšana pra- 
vica do družinske pokojnine traja le toliko časa kolikor ga je 
otrok porabil 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 78. členu 

Dvojni siroti, torej otroku, ki je izgubil oba starša, pripada 
poleg družinske pokojnine, ki jo uveljavi po enem od njih, tudi 
del družinske pokojnine po drugem. Pogoj za priznanje dru- 
žinske pokojnine in dela družinskega pokojnine po obeh 
umrlih starših pa je, da sta bila pred smrtjo oba zavarovanca 
ali uživalca pravic iz pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja. 
Izplačilo družinske pokojnine in dela 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. 

K 79. 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 80. 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 81. členu 

Z določbo se ureja možnost pridobitve in nadaljnjega uživanja 
pravice do družinske pokojnine tudi po dopolnjeni starosti, 
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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. 

K 82. 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 83. členu 

V določbi je podrobno definirano, kaj se šteje za popolno 
nezmožnost za delo oziroma pridobivanje, katere obstoj je 
v določenih primerih pogoj za pridobitev pravice do družinske 
pokojnine. Pri otroku je pod tem pojmom mišljena nezmož- 
nost za samostojno življenje in delo, pri drugih osebah pa 
izguba delovne zmožnosti. 

Odmera družinske pokojnine 

K 84. členu 

Osnovo, od katere se odmeri družinsko pokojnino, predstav- 
lja praviloma znesek pokojnine, ki bi jo zavarovanec imel ob 
smrti oziroma jo je užival, če je že bil upokojenec. Odstop od 
tega pravila 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, je 
znesek starostne ali invalidske pokojnine za najmanj 20 let 
pokojninske dobe. 

K 85. 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 86. 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. 

Odpravnina in oskrbnina 

K 87. 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 predstav- 
ljata pa nobene novosti, saj ju poznajo tudi veljavni predpisi. 

K 88. 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 89. 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 90. 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 % zneska 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 91. 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- 
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jejo tedaj kot pokojnine. Pri tem gre seveda le za uskladitve, 
opravljene na podlagi 44. člena tega zakona. 

PRAVICE DELOVNIH INVALIDOV II. IN III. KATEGORIJE 
INVALIDNOSTI 

K 92. 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 93. členu 

Določba tega člena taksativno našteva vrste denarnih nado- 
mestil, ki se vežejo na pridobitev oziroma uživanje posamez- 
nih pravic, navedenih v prejšnjem členu in je vsebinsko enaka 
določbi 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, za čas čakanja na poklicno rehabili- 
tacijo in za čas poklicne rehabilitacije. Odstotki za odmero teh 
nadomestil so enaki veljavni ureditvi, osnova za odmero teh 
nadomestil pa je po veljavnih predpisih osebni dohodek ozi- 
roma zavarovaln aosnova, ki ga je zavarovanec prejel v kole- 
darskem 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 v višini razlike med 
osebnim dohodkom za polni delovni čas in osebnim dohod- 
kom, določenim za delo s skrajšanim 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 zni- 
žuje 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- 
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. 

K 94 in 95. 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. 

K 96. členu 

Določba je povzeta po veljavnih predpisih in opredeljuje 
»poklicno rehabilitacijo« v smislu tega zakona. 
Možnost, da zavod finančno pomaga organizaciji ali deloda- 
jalcu prirediti delovne prostore, opremo in stroje tako, da se 
delovnemu invalidu omogoči opravljati delo, je predvidena že 
v statutu Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja. Ker se znesek in okoliščine za takšno sofinanciranje 
razlikujejo od primera do primera, je v tem členu predvideno, 
da se vsak primer posebej obravnava. Zavod s posebnim 
splošnim aktom določi kriterije in merila za določanje višine 
sredstev, s katerimi sofinancira prilagoditev delovnih prosto- 
rov in delovnih sredstev za invalide. 

K 97. in 98. členu 
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Navedeni 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 99. 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 100. 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. 

K 101., 102. in 103. 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, se določi za vsak posamezen primer 
posebej, upoštevaje pri tem zavarovančevo preostalo delovno 
zmožnost, njegovo strokovno in splošno izobrazbo, potrebe 
njegove organizacije, možnost kasnejše zaposlitve itd. 

K 104. 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 105. členu 

Določba je povzeta po veljavnem statutarnem določilu, s tem, 
da to vprašanje ureja za vsak konkreten primer posebej s po- 
godbo. 

K 106. členu 

Določba je povzeta po veljavnih predpisih in opredeljuje dolž- 
nosti delovnega invalida v zvezi z uveljavljeno pravico do 
poklicne rehabilitacije. Kršitev teh obveznosti je sankcioni- 
rano v tem zakonu. 
Denarna nadomestila v zvezi s pravico do poklicne rehabilita- 
cije 

K 107., 108., 109. in 110. členu 

Določbe navedenih členov podrobneje urejajo denarna nado- 
mestila v zvezi s pravico do poklicne rehabilitacije. Tako 107. 
člen določa vrste denarnega nadomestila, ki se veže na pra- 
vico do poklicne rehabilitacije, 108. člen določa osnovo za 
njihovo odmero, 109. in 110. 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 osnova. 

K 111. 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 112. členu 

Usklajevanje nadomestil v zvezi s pravico do poklicne rehabi- 
litacije je, enako kot to velja do sedaj, vezano na usklajevanje 
pokojnin. 

K 113. členu 

Določba ureja primere, ko delovni invalid med poklicno reha- 
bilitacijo prejema plačo. V tem primeru naj ne bi imel nadome- 
stila plače za čas poklicne rehabilitacije, temveč bi ob pogojih 
iz tega zakona, užival nadomestilo zaradi manjše plače na 
drugem ustreznem delu. 

K 114. 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. 
Glede na to, da je pridobitev te pravice v celoti odvisna od 
samega načina in oblike poklicne rehabilitacije, ki pa se ureja 
s pogodbo, je predlagana k temu členu tudi variantna rešitev. 

K 115, 116., 117. in 118. členu 

Določbe navedenih členov pomenijo konkretizacijo 93. 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. 
Pravico 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 ali 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. 

K 111. in 120. členu 

V teh členih so urejene oblike poklicne rehabilitacije in obvez- 
nosti delovnih invalidov v zvezi s to pravico, 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 vse- 
buje zakon v poglavju o uveljavljanju in uresničevanju pravic 
delovnih invalidov, določena vprašanja pa še naprej urejajo 
v skladu z zakonom organizacije oziroma podjetja sama. 

K 121. členu 

V navedenem členu je konkretno določeno, katera vrsta 
denarnega nadomestila se veže na pravico do razporeditve 
oziroma zaposlitve na drugem ustreznem delu, katera pa na 
pravico do dela s skrajšanim delovnim časom. 

K 122. in 123. 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. 
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K 124., 125., 126. in 127. 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 pridobli že po 
prenehanju obveznega zavarovanja. Navedeni način in 
odstotki odmere nadomestila, kakor tudi način usklajevanja 
tega nadomestila v primerjavi z veljavnimi predpisi nista spre- 
menjena, na novo pa je določena osnova za odmero. 

K 128., 129., 130. in 131. 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. Takšna rešitev pomeni dejansko izjemo od predlaga- 
nega enotnega določanja osnov za vse vrste denarnih nado- 
mestil, 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 deli- 
tve, statusne in druge spremembe v organizacijah in podjet- 
jih. Vendar pa takšna rešitev pomeni tudi ugodnejši materialni 
položaj uživalcev teh nadomestil v primerjavi z uživalci drugih 
nadomestil (predvsem zaradi manjšnega osebnega dohodka 
na drugem ustreznem delu), saj jim praktično zagotavlja pov- 
sem 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. Ker si ti 
zavarovanci prosto izbirajo osnovo, od katere plačujejo pri- 
spevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bi si v pri- 
meru, da bi bile te osnove tudi osnove za odmero nadome- 
stila, prosto izbirali tudi višino nadomestila. S tem, da je za te 
zavarovance kot osnova določen apokojninska osnova, pa je 
višina nadomestila odvisna od celotnega prispevka zavaro- 
vanca vse do nastanka invalidnosti. 

K 133., 133., 134. in 135. in 136. členu 
Določbe navedenih členov 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, Ighko 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. 

K 137., 138., 139., 140., 141. in 142. 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, zavodi 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, priz- 
nano pravico pa nato realizirali v organizaciji, podjetju ali 
delodajalcu. Prav tako bi se iz sredstev, ki se v ta namen 
zbirajo v skupnosti, zagotavljala sredstva, potrebna za izpla- 
čila 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, ali ki so zavarovani še po prenehanju 
obveznega zavarovanja. 
Izjema od tako določenih obveznosti pa je predvideva v dru- 
gem odstavku 139. člena, po kateri mora delavcu organizacije 
ali delodajalca z manj kot 5 zaposlenimi, zagotoviti poklicno 
rehabilitacjio in drugo ustrezno zaposlitev pristojni zavod za 
zaposlovanje, nadomestila za čas čkanaja na poklicno rehabi- 
litacijo in na ustrezno zaposlitev pa zavod. 
V zvezi z razmejitvijo dolžnosti do delovnih invalidov med 
organizacijo in zavodom pa velja tudi opozoriti, da je končno 
oblikovanje teh določb odvisno tudi od sprejetega sistema 
odmere nadomestil. V primeru uveljavitve predlaganega enot- 
nega sistema odmere in usklajevanje teh nadomestil, bo le-ta 
nadomestila lahko za vse zavarovance (razen nadomestil, ki 
gredo v breme organizacij) odmeril, izplačeval in usklajeval 
zavod. 

K 143., 144. in 145. 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. 

Dodatek za pomoč in postrežbo 

K 146. 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 147. 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 148. 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. 
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K 149. 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. 
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 150. 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. 

Invalidnina 

K 151. 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 152. 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 ali 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 153. 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 154. 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 155. 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 156. 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 157. 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 užival. 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. 

Usklajevanje pokojnin 

K 158. členu 

V zakonu je predvideno, da Skupščina Republike Slovenije 
v začetku vsakega leta, ko določa tudi prispevne stopnje, 
določi razmerje med povprečno plačo na zaposlenega v repu- 
bliki in povprečno starostno pokojnino, preračunano na zne- 
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sek za polno pokojninsko dobo. Kot povprečna plača se 
upošteva tisti dohodek, od katerega se obračunavajo pri- 
spevki 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 in drugi dodatki. 
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, lahko pa se 
poviša. 

K 159. 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 povprečne plače. Uskladitev velja od 
začetka meseca, na katerega se nanaša podatek o porastu 
plač, ki se upošteva pri tej uskladitvi. 

K 160. členu 

Pokojnine se odmerijo od pokojninske osnove, ki jo tvorijo 
povprečne mesečne plače iz najugodnejšega desetletnega 
obdobja, preračunane glede na raven povprečja plač na zad- 
nje koledarsko leto pred uveljavitvijo pokojnine. Pokojnine ob 
odmeri, posebno če so uveljavljene v drugi polovici posamez- 
nega leta, bistveno zaostajajo za ostalimi pokojninami, ki so 
se sproti usklajevale glede na rast plač. Zato je v tem členu 
določeno, da se novo odmerjena pokojnina najprej poveča za 
toliko odstotkov, za kolikor so se pokojnine uskladile 
v obdobju do uveljavitve te pokojnine v primerjavi s povpreč- 
jem preteklega leta. Nato se tudi na novo odmerjena pokoj- 
nina usklajuje enako kot ostale pokojnine. 

K 161. členu 

Glede na spremembe zakona, ki bodo vplivale tudi na višino 
pokojnin, odmerjenih po teh spremembah, je predvideno 
usklajevanje prej odmerjenih s kasneje odmerjenimi pokojni- 
nami. S tem se izločijo vplivi slučajnih gibanj v posameznih 
obdbojih na višino pokojnin. Podobna rešitev obstaja že 
v sedanji ureditvi. 

Varstveni dodatek 

K 162. 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 
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- 
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 163. 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 164. 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 165. 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 166. členu 

V določbi so predpisani pogoji za odmero varstvenega 
dodatka k invalidski pokojnini, ki je priznana zaradi posledic 
bolezni ali 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 še 
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 167. 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. 
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K 168. 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 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. Z osamosvojitvijo 
Slovenije bo nujno v posebnih predpisih urediti tudi pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje poklicnih vojakov in častnikov 
ter drugih oseb v vojaški službi, delavcev diplomatsko-kon- 
zularnih predstavništev in drugih oseb, katerih pravice so 
sedaj urejene v posebnih zveznih predpisih. 
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 
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. 

Pridobitev, uživanje in izguba pravic 

K 170. do 200. členu 

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 pokojnini. 
V osnutku je predvideno, 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. 

Pokojninska doba 

K 201. 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 se upoštevajo obdobja, ki se štejejo 
v pokojninsko dobo po določbah 125. do 161. člena Temelj- 
nega zakona o pokojninskem zavarovanju (Ur. I. SFRJ, št. 51/ 
64), 63. do 74. člena Zakona o temeljnih pravicah iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja in 104. do 111. člena in 
158., 159., 160. 161., 164., 165. in 166. člena Zakona o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 1983. 

K 202. 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 203. 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 204. 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 
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tudi oseba, ki je bila poslana na takšno rehabilitacijo kot 
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 zavarovancev 

K 205. 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 206. 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 207. do 213. 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 
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 211. 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 214. 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 zavarovancem, ki so pogoje izpolnili. 

K 215. 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 216. 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. 
S to obliko dokupa je možno uveljaviti štetje zavarovalne 
dobe tudi za obdobja, prebita v vojaških formacijah, ki se ne 
upoštevajo v pokojninsko dobo niti kot zavarovalna niti kot 
posebna doba. 

Matična evidenca in dolžnost obveščanja 

K 217. 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. 

Zagotavljanje sredstev 

K 218. členu 

Glede na številne pripombe iz razprave o predlogu za izdajo 
zakona, je sistem zagotavljanja sredstev za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje bistveno spremenjen. V osnutku je 
predvideno, da se bodo sredstva zagotavljala iz naslednjih 
virov: 
- iz prispevkov zavarovancev in delodajalcev, 
- iz prihodkov kapitalskega sklada in 
- iz povračil republike za uresničevanje pravic zavarovancev, 
ki na podlagi posebnih zakonov bodisi plačujejo višje pri- 
spevke bodisi imajo višji obseg pravic oziroma jih pridobivajo 
pod ugodnejšimi pogoji kot ostali zavarovanci. 
Preživninsko varstvo kmetov je urejeno s posebnim zakonom. 
Tu je omenjeno samo zato, ker so kupnine za oddano zemljo 
prihodek pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Ob povečevanju kapitalskega sklada bodo predvidoma 
nastale možnosti za prehod od dosedanjega financiranja na 
podlagi tako imenovane generacijske pogodbe, ko se pokoj- 
nine izplačujejo iz tekočih prispevkov aktivnih zavarovancev, 
na sistem kapitalskega kritja. Trenutno se pravice po splošnih 
predpisih financirajo izključno iz prispevkov. 

K 219. členu 

Glede na pogoste likvidnostne probleme nosilca pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, je v tem členu predpisana 
obvezna rezerva v višini enomesečnih odhodkov sklada (cca 
3 milijarde din). 

K 220. členu 

Zavod mora skladno s posebnimi predpisi ob koncu vsakega 
leta opredeliti svoje finančo poslovanje za naslednje koledar- 
sko leto s finančnimi načrti, ločeno za sredstva iz kapital- 
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skega sklada in za sredstva iz prispevkov. Finančni načrt je 
podlaga za pripravo predloga Skupščini Republike Slovenije 
za določitev stopenj prispevkov. 

K 221. členu 

Ta člen določa, da zavod spremlja svoje finančno poslovanje 
s periodičnimi in zaključnimi računi v skiadu z zakonom 
o računovodstvu in drugimi predpisi, ki urejajo to področje. 
Posebej je predpisano, ali se navedeni računi vodijo ločeno za 
sredstva iz prispevkov in za kapitalske sklade (kapitalski 
sklad, stanovanjski sklad). 

Prispevki 

K 222. členu 

Financiranje pokojninskega in invalidskega zavarovanja je 
v celoti ločeno od proračuna, zato se prispevki, določeni 
s tem zakonom neposredno plačujejo zavodu. 
Tako kot je določeno v sedanjem kolizijskem zakonu, so 
prispevke dolžni plačevati tudi zavezanci, ki imajo sicer sedež 
zunaj republike, vendar pri njih zaposleni zavarovanci stalno 
opravljajo delo v Sloveniji. 

K 223. členu 

Vrste prispevkov so sedaj določene s posebnim republiškim 
zakonom, ki ureja 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 224. 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 na predlog skupščine zavoda. 
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 225. 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 - 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. 
Osebe iz 21. člena tega zakona so bile že dosedaj zavarovane 
za invalidnost in telesno okvaro, ki je posledica poškodbe pri 
delu ali poklicne bolezni, brez obveznosti plačila prispevka. 
Za osebe iz 22. člena tega zakona pa se je dosedaj plačevalo 
minimalni simbolični prispevek. Po določbi 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 so določeni primeri, v katerih se 
določenim kategorijam zavarovancev šteje zavarovalna doba 
v pokojninsko dobo v dejanskem ali povečanem trajanju brez 
osnovnega ali dodatnega plačila prispevkov. 

K 226. 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. Primere, ko zavaro- 
vanec ne plačuje obeh prispevkov, se določi s posebnimi 
zakoni in v teh primerih bi moral izpad sredstev nadomestiti 
republiški proračun. V sedanji ureditvi prispevka delodajalca 

c plačujejo kmetje. 

K 227. 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 plača 
oziroma bruto nadomestilo plače. Do sedaj je bilo to urejeno 
zelo različno. Za prispevek iz dohodka je bila osnova ali bruto 
plača ali dohodek, ali posebna z zakonom predpisana pri- 
spevna osnova, aH korigirani poslovni sklad za posebni pri- 
spevek delodajalcev. Do začetka leta 1991 se prispevkov za 
nadomestila plač ni obračunavalo. 

K 228. 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 
plače. Obračunavanje prispevkov od nadomestil iz invalid- 
skega zavarovanja ne bi bilo smotrno, saj bi jih sklad najprej 
nakazoval upravičencem, upravičenci pa bi jih potem skladu 
vračali. 

K 229. 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 231. 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 zajamčene plače. 

K 232. 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 233. 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 valorizirana plača, ki jo je imel 
zavarovanec v zadnjem mesecu pred nastopom teh primerov. 

K 234. členu 
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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- 
prečne plače, ki jo je zavarovanec prejel v preteklem koledar- 
skem letu, valoriziranega glede na rast pokojnin do meseca, 
v katerem je vložena zahteva za dr'"'o. 

K 235. členu 

Za izračun prispevka za dokup zavarovalne dobe zavarovanja, 
ki mu manjka največ 5 let do ižpolnitve 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 ourokov poKoj- 
nine, ki jih bo zavarovanec predvidoma prejel do svoje smrti. 

K 236. 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 238. 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. 
Na ta način se vzpostavlja takšno stanje, kakršno bi bilo, če bi 
se upravičenci prostovoljno zavarovali že v času, ko so študi- 
rali oziroma služili vojaški rok. Ker te dejavnosti niso plačane 
in niso bile plačane tudi v preteklosti, je možno prispevek 
obračunati le od minimalnega zneska zavarovalne osnove, to 
je od zneska najnižje pokojninske osnove. Številnih zahtev, 
naj se ta obdobja priznajo v pokojninsko dobo brez plačila 
prispevkov, ni bilo možno upoštevati, ker bi to predstavljalo 
odstop od načela, da se v zavarovalno dobo štejejo le 
obdobja, za katera so plačani prispevki. 

K 239. členu 

V členu so opredeljeni zavezanci za plačevanje prispevkov za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

K 240. členu 

Glede na vsebino tega člena bo Republika Slovenija ponovno 
prevzela obveznosti za povrnitev sredstev za pokojnine neka- 
terim kategorijam zavarovancev, ki uživajo pokojnino odmer- 
jeno pod ugodnejšimi pogoji, to je za borce NOV, izjemne 
upokojence, delavce organov notranjih zadev, paznike 
v zaporih, vojaške upokojence-državljane Republike Slove- 
nije ipd. Po cenah iz leta 1991 bi te obveznosti znašale 
približno milijardo din. 

K 241. členu 

Ta člen je novost in določa obračunavanje in plačevanje 
prispevkov za prostovoljno zavarovanje, ki je s tem zakonom 
na novo uvedeno. 

K 242. 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 243. 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 s tem, 
da mora biti v takšnem podjetju oziroma organizaciji zaposle- 
nih najmanj 40 % invalidov. 

K 244. členu 

Dosedaj je podobno določilo vseboval Statut skupnosti, 
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 245. 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. 

Kapitalski sklad 

K 246. do 290. členu 

Na podlagi zakona o lastninskem preoblikovanju podjetij se 
v sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja prenese 20 
%delnic velikih in srednjih podjetij in 20 % kupnin od prodaje 
malih podjetij, ki so zajeta v lastninskem preoblikovanju. 
Skupna vrednost teh delnic bo predvidoma dosegla 7,5 
% celotnega premoženja Slovenije. 
V sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja se na 
podlagi zakona prenese tudi premoženje predvojnih nosilcev 
obveznega socialnega zavarovanja delavcev in nameščencev, 
ki je bilo po 9. maju 1945 brez nadomestila podržavljeno aH 
prenešeno na uporabnike zunaj sistema socialnega zavarova- 
nja, ki so prevzeli naloge predvojnih lastnikov. 
Za upravljanje navedenega premoženja se oblikuje poseben 
kapitalski sklad, ki deluje kot vzajemni sklad (investicijska 
družba). 
Kapitalski sklad pridobiva dohodek iz dividend in obresti 
v naložbe v podjetja in v druge kapitalske naložbe. Čisti 
dobiček, ki izvira iz naložb sredstev, prenešenih na sklad po 
predpisih o privatizaciji in denacionalizaciji, se v celoti porabi 
za zagotavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja razen dela, ki se nameni za izplačilo dividend indivi- 
dualnim vlagateljem. 
Kapitalski sklad bi upravljal poseben upravni odbor, v kate- 
rega bi člane imenovala skupščina zavoda in drugi vlagatelji, 
sorazmerno z vloženimi deleži. Samo vodenje kapitalskega 
sklada bo predvidoma poverjeno specializiranim in visoko 
strokovnim družbam za upravljanje, ki bodo zagotavljale čim 
večje donose vloženega kapitala. 

Stanovanjski sklad 

K 250. členu 

Na podlagi stanovanjskega zakona bo zavod predvidoma pri- 
dobil preko 14.000 stanovanj. Za upravljanje s temi stanovanji 
se oblikuje poseben upravni odbor, katerega člane in pred- 
sednika imenuje skupščina zavoda. Pri upravljanju s stanova- 
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nji tega sklada bo nujno onraniti njihovo namembnost in 
zagotavljati redno vzdrževanje ter obnavljanje. 

Postopek za uveljavljanje in varstvo pravic 

K 252. členu 

V osnutku je tako, kot je veljalo pred uvedbo tako imenova- 
nega samoupravnega postopka, predvidena uporaba zakona 
o splošnem upravnem postopku, razen če s tem zakonom ni 
izrecno drugače določeno. 

K 253. do 272. členu 

V osnutku zakona so posebej urejena vprašanja pristojnosti 
organov, ki odločajo na prvi in drugi stopnji in aktivna legiti- 
macija za sodelovanje v postopku. Glede na pripombe iz 
razprave o predlogu za izdajo zakona je posebej urejena 
revizija odločb in izvedenskih mnenj in odprava ali spre- 
memba dokončne odločbe. Vprašanja v zvezi z organizacijo 
in načinom delovanaj invalidskih komisij in drugih izveden- 
skih organov se uredijo s podzakonskimi akti. 

Deseti del 
Organizacija pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

Zavod 

K 273. 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. 
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. 
Kot organ upravljanja zavoda je predvidena skupščina za- 
voda. 
Skupščina je sestavljena dvopartitno iz predstavnikov deloda- 
jalcev in zavarovancev. Gospodarska zbornica in združenja 
delodajalcev imenujejo 20 članov skupščine zavoda tako, da 
so sorazmerno zastopane posamezne dejavnosti. 20 pred- 
stavnikov zavarovancev v sorazmerju s svojim članstvom ozi- 
roma številom zavarovancev, ki jih zastopajo, imenujejo sindi- 
kati in druga združenja aktivnih zavarovancev ter društva 
oziroma druge organizacije upokojencev ter drugih uživalcev 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Člani skupščine izmed sebe izvolijo predsednika in namest- 
nika predsednika. Pri tem naj bi v primeru, da bi bil predsed- 
nik iz ene skupine članov skupščine zavoda, namestnik pred- 
sednika izhajal iz preostale skupine članov skupščine zavoda. 
Glede na številne pripombe iz razprave, v osnutku ni več 
predvidena udeležba članov, ki bi jih imenovala Skupščina 
Republike Slovenije. 

K 274. člen 

Skupščina zavoda bo imela splošno pristojnost pri upravlja- 
nju zavodov v okviru zakonov in podzakonskih aktov. Njena 
bistvena vloga bo v spremljanju finančnega poslovanja in 
predlaganju stopenj prispevkov za financiranje pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja, določanju višine dodatka 
za rekreacijo upokojencev, razporejanje sredstev za aktivno 

politiko invalidskega varstva, določanje politike kapitalskega 
in stanovanjskega sklada ter imenovanje ključnih osebnosti 
v vodenju zavarovanja. 
V svojem delovanju je skupščina popolnoma neodvisna od 
državnih organov. 

K 275. 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 in delodajalcev predvideno tudi sodelovanje predstav- 
nikov strokovnih delavcev, zaposlenih pri zavodu. 

K 276. in 278. 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 277. 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. 

Povrnitev povzročene škode in neupravičeno pridobljenih 
sredstev zavoda 

K 280. do 288. 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 pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja splošna določila zakona 
o obligacijskih razmerjih. 

Kazenske določbe 

K 289. in 290. členu 

Navedena člena povzemata določbe veljavnega republiškega 
zakona glede prekrškov zavezanca za prispevek oziroma 
delodajalca, s tem, da so zneski kazni povečani. 
V 289. členu so določene kazni za pravne osebe (organizacije 
in zasebne podjetnike) ter za odgovorne osebe teh organiza- 
cij, v 290. členu pa so določene kazni za nosilce samostojnih 
dejavnosti. 

Prehodne in končne določbe 

K 291. členu 
Ta določba zagotavlja sedanjim uživalcem pravic iz PIZ uživa- 
nje uveljavljenih pravic tudi po uveljavitvi novega zakona. 
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K 292. členu 

Navedeni člen zagotavlja dokončanje postopka po tistih pred- 
pisih, po katerih se je postopek začel. 

K 293. členu 

Ta člen zagotavlja zavarovancem možnost, da brez časovne 
omejitve še po uveljavitvi novega zakona uveljavljajo pravico 
do pokojnine po sedaj veljavnih predpisih, pod pogojem da so 
do dneva uveljavitve novega zakona izpolnili pogoje za prido- 
bitev pokojnine. To velja tudi za uveljavljanje pravice do 
predčasne pokojnine. 

K 294. členu 

Določba je nujna zato, da ne bi prišli v slabši položaj nezapo- 
sleni zavarovanci, ki jim je po predpisih o zavarovanju za 
primer brezposelnosti, podaljšano prejemanje nadomestila 
na največ pet let. Ker se bo medtem povečala minimalna 
starost za pridobitev pravice do starostne pokojnine, bi se 
lahko zgodilo, da bi ostali brez nadomestila, preden bi dopol- 
nili pogoje za upokojitev. 

K 295. členu 

Po tem členu bodo lahko zavarovanci, ki so že uveljavili 
pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, po uve- 
ljavitvi 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 144. 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 296. členu 

Člen je povzetek veljavne določbe, ki zagotavlja oseban, ki so 
kadarkoli imele lastnosti zavarovanca, pridobitev pravice iz 
PIZ po tem zakonu. 

K 297. 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 298. členu 

V tem členu je razrešeno vprašanje prevzema zavarovancev in 
upokojencev, ki so jim bile do osamosvojitve Slovenije pra- 
vice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja zagotov- 
ljene po posebnih predpisih o zavarovanju vojaških oseb. 

K 299. 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 300. in 301. 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 302. 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 303. 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 304. 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.I 
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 vštelo toliko 
časa na kolikor so bile 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 |e 
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. 

K 305., 306., 307. in 308. 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 ali so bili zavarovani v tujini. Ta čas se šteje 
v pokojninsko dobo, če je plačan prispevek, ki je določen 
s tem zakonom (227. člen zakona). 

K 309. členu 

V začetku leta 1991 je bil v Sloveniji uveljavljen nov davčni 
sistem, na podlagi katerega se plače prikazujejo v bruto 
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noHial ? - Je P[' lzracunavanju pokojninske osnove na podlagi plac, pridobljenih pred uvedbo te spremembe in po 
njej nujno določiti način upoštevanja plač, pridobljenih pred 
uveljavitvijo navedenih davčnih predpisov oziroma za ćas do 

K 310. in 311. členu 

V teh členih je določeno, da se dokupljena doba in čas 
podaljšanja zavarovanja všteva v pokojninsko dobo šele, ko 
so plačani prispevki. 

K 312. členu 

Prevedeni zneski invalidnine in dodatkov za pomoč in 
postrežbo se bodo upravičencem izplačevali od 1.1.1992 leta 
dalje. 

K 313. členu 

Po določbi 147. člena sedaj veljavnega zakona pridobi vdova, 
ki ob zavarovančevi smrti nima lastnosti zavarovanke, pravico 
do družinske pokojnine, če je tedaj že stara 45 let, oziroma 

i v primeru, da je v času zavarovančeve smrti stara vsaj 40 let, 
j pridobi pravico do družinske pokojnine, ko dopolni 45 let. 
\ Po tem členu lahko vdova, ki je do 31.12.1991 vstopila 
' v čakalno dobo za pridobitev pravice do družinske pokojnine, 

ker je ob smrti moža že dopolnila 40 let starosti, tudi po 
uveljavitvi novega zakona pridobi to pravico, ko bo dopolnila 
45 let starosti. Tiste vdove, ki so na podlagi 147. člena seda- 
njega zakona pridobile pravico do družinske pokojnine, ker 
so že dopolnile 45 let starosti, pa lahko to pravico še naprej 
uživajo po določbi 291. člena tega zakona. 

K 314. 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 315. členu 

Z navedeno določbo je razrešeno vprašanje zavarovancev 
samostojnih dejavnosti in kmetov, ki pred letom 1984 še niso 
bili vključeni v enoten sistem pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja, zato samo z dobo, prebito po 1. 1. 1984. leta še 
nekaj časa ne bi mogli doseči minimalnega obdobja 15 let iz 
20. člena tega zakona. 

K 316. členu 

V tem členu je določeno prehodno obdobje šestih mesecev za 
preoblikovanje sedanje SPIZ v Zavod, ki bo deloval po novem 
zakonu. 

K 317. 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 318. členu 

V tej določbi je določeno, da je zavod univerzalni pravni 
naslednik Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja in njegove strokovne službe. 

K 319. 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 320. in 321. členu 

V teh dveh členih je določen datum prenehanja veljavnosti 
dosedanjih predpisov in datum pričetka uporabe tega zakona. 

Poročevalec 
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Osnutek zakona o ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM 

ZAVAROVANJU - ESA 390 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 118. seji 
20. 9. 1991 določil besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA O ZDRAVSTVENEM VARSTVU 
IN ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU, 
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 Skupščine Republike 
Slovenije določil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 
- prof. dr. Katja BOH, članica Izvršnega sveta in ministrica 
za zdravstvo, družino in socialno varstvo, 
- mag. Tone Košir, dr. med., namestnik ministrice za 
zdravstvo, družino in socialno varstvo. 

Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju bodo obravnavali Družbenopolitični zbor, Zbor 
občin in Zbor združenega dela ter Zakonodajno-pravna komi- 
sija. Obravnaval ga bo tudi Odbor za zdravstvo kot matično 
delovno telo. 

POVZETEK 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor 
Skupščine Republike Slovenije so obravnavali in sprejeli 
predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu in zdrav- 
stvenem zavarovanju na sejah zborov dne 18.julija 1991. 
V skladu s sklepi skupščinskih zborov je Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije pripravil osnutek zakona. 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarova- 
nju ureja glavni del področja zdravstvenega varstva, ki je 
sedaj urejen z zakonom o zdravstvenem varstvu. Osnutki 
zakonov o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavaro- 
vanju, o zdravstveni dejavnosti in o lekarniški dejavnosti 
urejajo celotno področje zdravstvenega varstva in nado- 
meščajo sedaj veljavni sistem. 
Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju ureja temeljna vprašanja zdravstvenega var- 
stva v Republiki Sloveniji, nosilce družbene skrbi za zdravje 
in sistem zdravstvenega zavarovanja, ki je sestavljeno iz 
obveznega in prostovoljnega zavarovanju. Obseg obvez- 
nega zavarovanja določa zakon, izvaja pa ga Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki na podlagi tega 
zakona uvede in izvaja tudi prostovoljno zavarovanje. 
Zakon opredeljuje zavarovane osebe, ki so zavarovanci in 

njihovi družinski člani. Zavarovanci so osebe, za katere 
zavezanci plačujejo prispevke za zdravstveno zavarovanje. 
Med zavezanci so po tem zakonu osebe, ki so v delovnem 
razmerju, pravne in fizične osebe, ki zaposlujejo delavce, 
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
Zavod za zaposlovanje ipd.Zakon določa tudi osnove in roke 
za plačevanje prispevkov. 
Osnutek zakona določa obseg pravic iz obveznega zavaro- 
vanja, ki je različen glede na stopnjo skupnega interesa za 
solidarnostno pokrivanje stroškov zdravljenja oziroma dolo- 
čenih programov in tveganj. Osnutek pa podrobneje ne 
opredeljuje prostovoljnega zavarovanja, saj bo to v pristoj- 
nosti zavarovalnic. 
Glede na to, da je Skupščina Republike Slovenije sprejela 
predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu in zdrav- 
stvenem zavarovanju, v katerem je bil predlagan nov sistem 
zdravstvenega zavarovanja, je Izvršni svet Skupščine Repu- 
blike Slovenije pripravil osnutek zakona. Pri pripravi gradiva 
je predlagatelj proučil pripombe, predloge in mnenja ter na 
podlagi teh pripravil osnutek zakona, ki se bistveno ne 
razlikuje od tez v predlogu za izdajo zakona. S sprejemom 
osnutkov zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju, zakona o zdravstveni dejavnosti in zakona 
o lekarniški dejavnosti bo na novo urejeno področje zdrav- 
stvenega varstva. Nov sistem naj bi začel veljati s 1.1.1992. 

OSNUTEK ZAKONA o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

Prvi del 
ZDRAVSTVENO VARSTVO 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

l.člen 

Zdravstveno varstvo obsega sistem družbenih, skupinskih in 
individualnih ukrepov za krepitev, ohranitev in povrnitev 
zdravja. 
Ta zakon določa načela za uresničevanje zdravstvenega var- 
stva, nosilce družbene skrbi za zdravje in njihove naloge ter 
ureja sistem zdravstvenega zavarovanja. 

2. člen 

Nihče ne sme Vsakdo je dolžan skrbeti za svoje zdravje, 
ogrožati zdravja drugih. 
Vsak ima pravico do zdravstvenega varstva in dolžnost, da 
prispeva k njegovemu uresničevanju v skladu s svojimi mož- 

nostmi. 
Vsak je dolžan poškodovanemu ali bolnemu v nujnem pri- 
meru po svojih močeh in sposobnostih izkazati prvo pomoč in 
mu omogočiti dostop do nujne medicinske pomoči. 

3. člen 

Republika Slovenija z ukrepi gospodarske in socialne politike 
ustvarja pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva in 
nalog pri krepitvi, ohranitvi in povrnitvi zdravja ter usklajuje 
delovanje in razvoj vseh področij s cilji zdravstvenega varstva. 
Občina in mesto v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi 
zagotavljata pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva 
na njunem območju. 
Podjetja, zavodi, druge organizacije in posamezniki so pr 
opravljanju in načrtovanju svoje dejavnosti dolžni zagotavljat 
pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva z razvijanjen 
in uporabo zdravju in okolju neškodljivih tehnologij ter z uva 
janjem ukrepov za varovanje inkrepitev zdravja pri njih zapo 
slenih delavcev. 
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II. DRUŽBENA SKRB ZA ZDRAVJE 

4.člen 

Republika Slovenija uresničuje svoje naloge s področja 
zdravstvenega varstva, tako da: 
- sprejema predpise in ukrepe, ki spodbujajo krepitev in 
varovanje zdravja, zagotavlja pogoje za zdravstveno osvešča- 
nje ljudi, še zlasti v vzgojnih in izobraževalnih zavodih; 
- zagotavlja zakonodajno politiko, ki izhaja iz ciljev zdrav- 
stvenega varstva, 
- z ukrepi davčne in gospodarske politike spodbuja razvija- 
nje zdravih življenjskih navad, 
- oblikuje strategijo in načrtuje zdravstveno varstvo, 
- zagotavlja osnove za razvoj zdravstvenega informacijskega 
sistema v Republiki Sloveniji, 
- zagotavlja finančna sredstva za naloge iz svoje pristojnosti, 

j določene s tem zakonom. 
i Republika Slovenija uresničuje družbeno skrb za zdravje pre- 

bivalstva tudi z: 
- ukrepi na področju varovanja okolja; 
- določanjem obveznosti in nosilcev politike, ki se nanaša*na 
življensko okolje; 
- medpodročnim planiranjem posegov v okolje, ki so zdravju 
neškodljivi; 
- ukrepi, ki zagotavljajo prebivalstvu higiensko neoporečno 
pitno vodo in hrano ter odlaganje odpadnih snovi, kvaliteto 
zraka in bivanja ter varstvo pred viri ionizirajočega sevanja. 

5.člen 
Za uresničevanje nalog iz prejšnjega člena se pri Izvršnem 
svetu Skupščine Republike Slovenije ustanovi svet za zdravje. 
Svet za zdravje ima naslednje naloge: 
- spremlja vplive okolja in življenjskih navad na zdravje 
prebivalstva ali skupin ljudi in predlaga primerne ukrepe, 
- ocenjuje razvojne načrte in zakonske osnutke z vseh podro- 
čij dejavnosti z vidika njihovega vpliva na zdravje ljudi, 
- predlaga republiškim upravnim organom uskladitev vpra- 
šanj, pomembnih za zdravje ljudi, 
- predlaga ukrepe za spodbujanje proizvodnje in uporabe 
zdrave prehrane in za uvedbo zdravju manj škodljivih tehnolo- 
ških postopkov in proizvodov, 
- predlaga ukrepe za zmanjšanje zdravju škodljivih razvad, 
- obravnava druga vprašanja s področja zdravstvenega var- 
stva, ki zahtevajo medpodročno reševanje ter zagotavlja stro- 
kovno pomoč upravnim organom in skupščinam družbenopo- 
litičnih skupnosti pri uresničevanju nalog, ki se nanašajo na 
družbeno skrb za zdravje. 
Predlagatelji predpisov in razvojnih planov so dolžni obravna- 
vati predloge, pobude in mnenja Sveta za zdravje, zavzeti do 
njih stališča in z njimi seznaniti Skupščino Republike Slove- 
nije oziroma skupščine občin. 
Sestavo sveta in način njegovega dela predpiše Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije. 

6.člen 
Republika Slovenija planira razvojne možnosti in potrebe po 
zdravstvenih programih in zdravstvenih zmogljivostih. 
Plan zdravstvenega varstva vsebuje: 
- strategijo razvoja zdravstvenega varstva, 
- prednostna razvojna področja, 
- naloge in cilje zdravstvenega varstva, 
- podlage za razvoj zdravstvenih dejavnosti na posameznih 
ravneh, vključno z izobraževanjem in .izpopolnjevanjem 
kadrov, ter za razvoj sistema zdravstvenega zavarovanja, 

J - naloge za uresničevanje plana in njihove nosilce, 
j- merila za mrežo javne zdravstvene službe, upoštevaje 
dostopnost zdravstvenih storitev po območjih Republike Slo- 
venije. 
Plan zdravstvenega varstva Republike Slovenije vsebuje dol- 
goročne, srednjeročne in kratkoročne opredelitve. 
Predlog plana zdravstvenega varstva Republike Slovenije pri- 
pravi Izvršni svet Skupščine Republike Slovenij po predhodni 
uskladitvi v pristojnih zbornicah, Zavodu za zdravstveno zava- 
ovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS) in v Svetu za 
dravje. • 
Man zdravstvenega varstva Republike Slovenije sprejme 
ikuoščina Republike Slovenije. 

7.člen 

Republika Slovenija iz proračuna zagotavlja sredstva za: 
- programiranje, usklajevanje in izvajanje zdravstvene pro- 
svete in vzgoje, skladno s planom zdravstvenega varstva ter 
založniško dejavnost za zdravstveno vzgojo, 
- proučevanje in spremljanje zdravstvenega stanja prebi- 
valcev, 
- uresničevanje programov republiškega pomena za krepitev 
zdravja, 
- epidemiološko, higiensko ter ekološko službo, ki obrav- 
nava zdravstvene vidike varovanja okolja; 
- epidemiološko spremljanje karantenskih in drugih nalezlji- 
vih bolezni ter epidemiološko spremljanje in preprečevanje 
alkoholizma, narkomanije in drugih odvisnosti, 
- drugo socialnomedicinsko dejavnost, pomembno za vso 
republiko, 
- zbiranje krvi in organov za presajanje, 
- zdravstvene preglede nabornikov, 
- zdravstveno varstvo vojaških obveznikov na služenju voja- 
škega roka v teritorialni obrambi oziroma na usposabljanju 
v teritorialni obrambi in organih za notranje zadeve ter pripad- 
nikov enot za civilno zaščito in enot za zveze; 
- posebno zdravstveno varstvo po predpisih o vojaških invali- 
dih, o civilnih invalidih vojne, o varstvu udeležencev NOV in 
drugih vojn ter o republiških priznavalninah; 
- plačilo zdravstvenih storitev za obsojence na prestajanju 
zaporne kazni, za osebe, ki jim je izrečen varnostni ukrep 
obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstve- 
nem zavodu oziroma obvezno zdravljenje alkoholikov in nar- 
komanov, 
- nujno zdravstveno varstvo oseb neznanega bivališča, tujcev 
iz držav, s katerimi niso sklenjene mednarodne pogodbe, ter 
tujcev, ki začasno prebivajo v Republiki Sloveniji ali so na poti 
skozi Republiko Slovenijo, in zanje ni bilo mogoče zagotoviti 
plačila, 
- znanstvenoraziskovalno dejavnost na področju zdravstve- 
nega varstva, 
- aktivnosti humanitarnih, invalidskih, strokovnih in drugih 
društev in organizacij, skladno z opredelitvami iz plana zdrav- 
stvenega varstva. 
Republika Slovenija iz proračuna zagotavlja tudi sredstva za 
delovanje osnovne zdravstvene dejavnosti in lekarniške 
dejavnosti na demografsko ogroženih območjih v tistem 
obsegu, ki ga ne pokriva ZZZS s svojimi normativi. 
Republika Slovenije zagotavlja tudi sredstva za investicije 
v zdravstvene zavode, ki jih je ustanovila skladno s planom 
mreže javne zdravstvene službe. 

8. člen 

Občina in mesto uresničujeta svoje naloge zdravstvenega 
varstva, tako da: - oblikujeta in uresničujeta programe za 
krepitev zdravja na svojem območju in zagotavljata proračun- 
ska sredstva za te programe, 
- zagotavljata izvajanje higiensko epidemiološke, zdravstve- 
nostatistične in socialnomedicinske dejavnosti za svoje 
območje, ki niso vključene v republiški pro gram, 
- izvajata program za ohranitev zdravega okolja, ki ga ni 
v republiškem programu, 
- zagotavljata sredstva za investicije v zdravstvene zavode in 
za druge obveznosti, ki jih določa zakon, oziroma ki sta jih 
prevzela z aktom o ustanovitvi, 
- zagotavljata mrliško pregledno službo. 

III. ZDRAVSTVENO VARSTVO V ZVEZI Z DELOM 
IN Z DELOVNIM OKOLJEM 

9.člen 

Podjetja, zavodi, druge organizacije in zasebniki (v nadalj- 
njem besedilu: delodajalci) morajo svojim delavcem zagoto- 
viti: 
- da so delovni čas, organizacija dela in delovni proces 
prilagojeni telesnim in duševnim sposobnostim delavcev; 
- da so delovna mesta, stroji in oprema, ki so pod njihovim 
nadzorom, poškodbeno varni in brez nevarnosti za zdravje; 
- da kemične, fizikalne in biološke sestavine, ki so pod 
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njihovim nadzorom, niso nevarne za zdravje in okolje, kadar 
so izvedeni določeni varnostni ukrepi, , , . 
- ustrezno zaščito in opremo, kjer je to potrebno da bi se 
kolikor je mogoče preprečila nevarnost nesreč ali škodljivih 
posledic za zdravje; 
- pravočasno in ustrezno obveščenost o nevarnostih za 
zdravje pri delu, svetovanje o zdravju, varnosti, higieni dela, 
eraonomiji ter osebnih in kolektivnih varnostnih sredstvih, 
- preventivne zdravstvene preglede (predhodne, obdobne in 
specialne) v zvezi z delazmožnostjo in v skladu s posebnimi 

- nadomestilo osebnega dohodka med začasno zadržanostjo 
od dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni; 
- ukrepe za preprečevanje in odkrivanje poklicnih bolezni ter 
za preprečevanje poškodb pri delu in ustrezno prvo pomoč; 
- ukrepe za utrjevanje zdravja delavcev, ki so pri delu izpo- 
stavljeni posebnim nevarnostim za zdravje, vključno z dodat- 
nimi aktivnimi odmori med delom pri posebnih obremenitvah 
in tveganjih pri delu. 

10.člen 

Na predhodni zdravstveni pregled mora vsaka oseba, ki prvič 
sklene delovno razmerje oziroma po prekinitvi delovnega 
razmerja, daljši od 6 mesecev. 
Na specialni zdravstveni pregled, s katerim se ugotavljata 
zdravstveno in psihofizično stanje, mora delavec, preden je 
razporejen na dela z večjo nevarnostjo poškodb in zdravstve- 
nih okvar. , ,  
Med opravljanjem del iz prejšnjega odstavka mora delavec 
tudi na obdobne zdravstvene preglede, pri katerih se ugotav- 
lja, ali še izpolnjuje posebne zdravstvene in psihofizične 
poaoje za ta dela. 
Na druge zdravstvene preglede morajo delavci v skladu 
s posebnimi predpisi. 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, predpise 
v soglasju z republiškim upravnim organom, pristojnim za 
delo, način in postopek za opravljanje pregledov iz tega 
člena. 

11.člen 

Delodajalci so dolžni opraviti analizo tehnološkega procesa 
z vidika vpliva na zdravje ljudi in sprejeti program postopnega 
odpravljanja škodljivosti v skladu s posebnimi predpisi. 

Drugi del 

ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 

12.člen 

Zdravstveno zavarovanje je obvezno in prostovoljno. Obseg 
obveznega zdravstvenega zavarovanja določa ta zakon. 
Nosilec in izvajalec obveznega zavarovanja po tem zakonu je 
zzzs 
ZZZS izvaja prostovoljno zavarovanje za primere, ki jih določa 
ta zakon, lahko pa uvede prostovoljno zavarovanje tudi za 
druge primere. 

I. OBVEZNO ZAVAROVANJE 

1. Zavarovane osebe 

13.člen 

Zavarovane osebe so zavarovanci in njihovi družinski člani. 

14.člen 

Zavarovanci po tem zakonu so; 
1. osebe, ki so v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji, 
2. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji v delov- 
nem razmerju pri podjetju, zavodu, drugi organizaciji ali delo- 
dajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji, poslani na delo 
v tujino, če niso obvezno zavarovani v državi, v katero so bili 
poslani, ali če ni z mednarodno pogodbo drugače določeno; 
3. osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in 

ustanovah, tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih 
s sedežem v Republiki Sloveniji, če niso zavarovane v državi, 
kier ima sedež matična organizacija; 
4 osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zapo- 
slene pri tujem delodajalcu, ki niso zavarovane pri tujem 
nosilcu zdravstvenega zavarovanja; . 
5. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zavaro- 
vane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki med 
bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uporabljati pravic iz 

6e9osebe° kT na območju Republike Slovenije samostojno 
opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost kot edini ali 

7.'osebe, ki so lastniki zasebnih podjetij v Republiki Sloveniji, 
če niso zdravstveno zavarovane iz drugega naslova; 
8 osebe, ki so jih podjetje, zavod, druga organizacija ali 
delodajalec poslali v tujino na strokovno izpopolnjevanje, 
9 osebe ki so kmetje, lastniki, imetniki pravice uporabe 
oziroma uživalci kmetijskega ali gozdnega zemljišča in niso 
zavarovane iz drugega naslova; ■   
10 člani družinske in gospodinjske skupnosti ter druge 
osebe, ki se ukvarjajo s kmetijsko dejavnostjo kot glavnim 
Doklicem in ne spadajo med družinske člane oseb iz 9.točke, 
11. vrhunski športniki in člani telesnokulturnih organizacij 
v Republiki Sloveniji, ki niso zdravstveno zavarovani iz dru- 

12^ osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
prejemajo pokojnino in uživalci kmečkih preživnin, 
13. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
preiemajo pokojnino od tujega nosilca pokojninskega zavaro- 
vanja in jim zdravstveno varstvo ni zagotovljeno z mednarod- 
nimi pogodbami na stroške tujega nosilca zdravstvenega za- 

brezposelne osebe, ki prejemajo pri zavodih za zaposlova- 
nje nadomestilo oziroma denarno pomoč; 
15 osebe z drugimi prihodki in s stalnim prebivališčem 
v Republiki Sloveniji, če niso zavarovane iz drugega naslova, 
16. tuji študentje, ki študirajo ali se izpopolnjujejo, Republiki 
Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova; 
17. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ki 
prejemajo nadomestilo po zakonu o družbenem varstvu 
duševno in telesno prizadetih odraslih oseb; 
18. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
prejemajo stalno denarno pomoč kot edini vir preživljanja; 
19. osebe s stalnim prebivališče v Republiki Sloveniji, ki so 
uživalci invalidnin po predpisih o vojaških invalidih in civilnih 
invalidih vojne, pravic po predpisih o varstvu udeležencev 
NOV in druaih vojn ter uživalci republiških priznavalnin, 
20 vojaški obvezniki s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji ki so v civilni službi kot nadomestilu vojaškega roka; 
21. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so 
uživalci priznavalnin po predpisih o varstvu udeležencev vojn, 
22 državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem 
v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova; 
23 družinski člani osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdrav- 
stvenega zavarovanja, ki imajo stalno prebivališče v Republiki 
Sloveniji in niso zavarovani kot družinski člani pri tujem 
nosilcu zdravstvenega zavarovanja. 

15.člen 
Kot družinski člani zavarovanca so ob pogojih, ki jih določa ta 
zakon, zavarovani; 
1. zakonec; 
2. otroci; . . 
- zakonski in nezakonski otroci in posvojenci, 
- pastorki, ki jih zavarovanec preživlja. 

Kot družinski člani zavarovanca iz 9.točke 14.člena so zavaro- 

vnuki bratje, sestre in drugi otroci brez staršev, ki jih je 
zavarovanec vzel k sebi in jih preživlja, ob pogojih, ki jih 

^sterV^eTn mati, očim in mačeha, ter posvojitelj) in stari 
starši ki živijo z zavarovancem v skupnem gospodinjstvu i 
fih zavarovanec preživlja, ter nimajo za preživljanje dovolj 
lastnih sredstev in so starejši od 60 let (oče) oziroma 55 le 
(mati) ali če so mlajši in popolnoma nezmozni za delo. 
Za otroka brez staršev se šteje tudi otrok, ki ima starše, ce so 
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starši popolnoma in trajno nezmožni za delo ali, če zaradi 
drugih okoliščin ne morejo skrbeti za otroka in ga preživljati. 

16.člen 

Zakonec je zavarovan kot družinski član, če ni sam zavarova- 
nec. 
Ob pogoju iz prejšnjega odstavka je zavarovan tudi razvezani 
zakonec, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina. 
Kot zakonec je zavarovana tudi oseba, ki živi z zavarovancem 
v življenjski skupnosti, ki je po zakonu o zakonski zvezi in 
družinskih razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakon- 
sko zvezo. 

17. člen 

Otrok je zdravstveno zavarovan kot družinski član do dopol- 
njenega 15. leta starosti oziroma do dopolnjenega 18.leta 
starosti, če ni sam zavarovanec, po tej starosti pa, če se šola, 
in sicer do konca rednega šolanja, vendar največ do dopolnje- 
nega 26.leta starosti. 
Če otrok služi vojaški rok ali je prekinil šolanje zaradi bolezni 
ali poškodbe, je zavarovan kot družinski član med rednim 
šolanjem tudi po dopolnjenem 26.letu starosti toliko časa, 
kolikor je trajalo služenje vojaškega roka oziroma kolikor 
časa je zaradi bolezni ali poškodbe prekinil šolanje. 
Otrok, ki postane popolnoma in trajno nezmožen za delo do 
dopolnjenega 18.leta starosti ali do konca rednega šolanja, je 
zavarovan kot družinski član, dokler traja takšna nezmožnost, 
če ga zavarovanec preživlja oziroma če ni zavarovanec iz 17. 
točke 14. člena. 

18.člen 

Za poškodbo pri delu in poklicno bolezen so zavarovani: 
1. zavarovanci iz 1.,2.,3.,6.,7.,8. in H.točke U.člena; 
2. udeleženci izobraževanja pri praktičnem pouku, pri oprav- 
ljanju proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na stro- 
kovnih ekskurzijah; 
3. otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju pri praktičnem pouku v organizacijah za usposablja- 
nje ali na obveznem praktičnem delu; 
4. osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne 
glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado; 
5. vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne 
osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri 
praktičnih delih in vajah; 
6. osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu; 
7. učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri 
opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij; 
8. brezposelne osebe na javnih delih, organiziranih po predpi- 
sih o zaposlovanju; 
9. volonterji; 
10. osebe, ki so v času prestajanja zaporne kazni zaposlene; 
11. osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic; 
12. osebe, ki sodelujejo pri organiziranih javnih delih sploš- 
nega pomena, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju 
ob naravnih in drugih nesrečah; 
13. udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji; 
14. osebe, ki opravljajo dela oziroma 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; 
15. osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve in poo- 
blaščenim uradnim osebam ter organom pri izpolnjevanju 
nalog varstva ustavne ureditve, osebne varnosti občanov, 
varnosti premoženja, vzdrževanja javnega reda in miru, pri 
preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj ter pri odkrivanju 
in prijemanju storilcev, nadzoru gibanja v mejnem pasu in 
varovanja pred drugimi kršitvami nedotakljivosti državne 
meje; 
16. osebe, ki opravljajo naloge organov za notranje zadeve 
kot osebe v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve; 
17. osebe, ki opravljajo na poziv državnih in drugih pooblaš- 
čenih organov, javne in druge družbene funkcije ali državljan- 
sko dolžnost; 
18. športniki, trenerji ali organizatorji v okviru organizirane 
športne dejavnosti, ki sodelujejo pri športnih akcijah; 

19. osebe, ki 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 priredi- 
tvah, naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazo- 
vanjem demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni 
varnosti; 
20. osebe, ki kot člani gorske reševalne službe ali potapljači 
opravljajo naloge reševanja življenj ali odvrnitve oziroma pre- 
prečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenje ali pre- 
moženje občanov; 
Za poškodbo pri delu in poklicno bolezen so zavarovane tudi 
osebe iz 9. in 10. točke 14. člena, če plačujejo prispevek za 
zdravstveno zavarovanje najmanj od osnove, določene za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki ni nižja od bruto 
zneska najnižje pokojninske osnove. Osebe iz 9. in 10.točke 
U.člena, ki plačujejo nižji prispevek, pridobijo v primeru 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pravice v obsegu, 
določenem za primer bolezni ali poškodbe izven dela. 
Za poškodbo pri delu in za poklicno bolezen se štejejo 
poškodbe in bolezni v skladu s predpisi, ki urejajo pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje. 

19.člen 

ZZZS zagotavlja zdravstvene storitve tujcem, ki niso zavaro- 
vani po tem zakonu, če tako določa zakon ali mednarodne 
pogodbe. 

2. Pravice iz obveznega zavarovanja 

20.člen 

Pravice iz obveznega zavarovanja po tem zakonu obsegajo 
pravice do zdravstvenih storitev in pravice do denarnih nado- 
mestil, drugih prejemkov in povračil. 
Pravice do zdravstvenih storitev 

21.člen 

Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem je zavarovanim ose- 
bam zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev: 
1. v celoti: 
- sistematični, serijski in drugi preventivni pregledi otrok, 
šolske mladine, študentov, ki se redno šolajo, žensk v zvezi 
z nosečnostjo in drugih odraslih oseb v skladu s programom 
razen preventivnih pregledov, ki jih na podlagi zakona zago- 
tavljajo delodajalci, 
- zgodnje odkrivanje in preprečevanje bolezni, skladno s pla- 
nom zdravstvenega varstva, 
- zdravljenje otrok, učencev in študentov, ki se redno šolajo, 
- zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri načrto- 
vanju družine, kontracepcijo, nosečnostjo in porodom, 
- zdravstveno varstvo vojaških in civilnih invalidov vojne, 
- odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacija kroničnih dedno 
pogojenih degenerativnih bolezni, 
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje karantenskih 
bolezni, infekcije HIV in drugih nalezljivih bolezni, za katere je 
z zakonom določeno obvezno zdravljenje, 
- obvezna cepljenja, imunoprofilaksa in kemoprofilaksa 
skladno s programom, 
- zdravljenje duševnih bolnikov, ki utegnejo zaradi bolezni 
ogroziti lastno življenje ali zdravje in življenje drugih, 
- ambulantno, specialistično in bolnišnično zdravljenje ter 
rehabilitacija zaradi poklicnih bolezni in poškodb pri delu, 
- nujna medicinska pomoč, vključno z nujnimi reševalnimi 
prevozi, 
- zdravstvene storitve v zvezi z dajanjem tkiv in organov za 
presaditev drugim osebam, 
- patronažni obiski, zdravljenje in nega na domu ter v social- 
nih zavodih, 
- zdravila na recept v skladu z razvrstitvijo zdravil, ortopedski 
in drugi pripomočki ter potni stroški v zvezi z zdravljenjem pri 
osebah in stanjih iz prejšnjih alinej te točke; 
2. najmanj 95% vrednosti 
- storitev v zvezi s presaditvijo organov in z drugimi najzah- 
tevnejšimi nujnimi operativnimi posegi ne glede na razlog 
- zdravljenja v tujini, 
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- storitev v zvezi z intenzivno terapijo, radioterapijo, dializo in 
drugimi nujnimi najzahtevnejšimi diagnostičnimi, terapevt- 
skimi in rehabilitacijskimi posegi; 
3. najmanj 85% vrednosti za: 
- specialističnoambulantne, bolnišnične in zdraviliške stori- 
tve kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja, razen za 
poškodbe izven dela, . 
- nemedicinski del oskrbe v bolnišnici in zdravilišču v okviru 
nadaljevanja bolnišničnega zdravljenja, razen za poškodbe 
izven dela, .... . 
- storitve v osnovni zdravstveni dejavnosti, ki niso zajete 
v 1 točki ter zdravljenje zobnih in ustnih bolezni, 
- ortopedske, ortotične, slušne in druge pripomočke, razen 
v primerih iz 1 .in 4.točke tega odstavka; 
4. najmanj 75% vrednosti za: 
- specialističnoambulantne, bolnišnične in zdraviliške stori- 
tve kot nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja in nemedicin- 
ski del oskrbe v bolnišnici in zdravilišču kot nadaljevanje 
bolnišničnega zdravljenja, ortopedske, ortotične in druge pri- 
pomočke v zvezi z zdravljenjem poškodb izven dela, 
- zdravila s pozitivne liste za vse druge primere; 
5. največ do 60% vrednosti za: 
- prevoze z reševalnimi vozili, ki niso nujni, 
- zdraviliško zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega 
zdravljenja; 
6. največ do 50% vrednosti za: 
- zdravila z vmesne liste, 
- zobnoprotetično zdravljenje odraslih, 
- očesne pripomočke za odrasle, 
- zdravila in storitve v zvezi z umetno oploditvijo. 
Odstotke iz 2.,3.,4.,5. in 6.točke prvega odstavka tega člena 
določi ZZZS v soglasju z Izvršnim svetom Skupščine Repu- 
blike Slovenije. Odstotki za posamezne vrste storitev ali pri 
posameznih boleznih v okviru teh točk so lahko različni. 
ZZZS lahko v svojih aktih predpiše pogoj predhodnega zava- 
rovanja pri uveljavljanju pravice do ortopedskih, ortoticnih, 
očesnih, slušnih, zobnoprotetičnih in drugih pripomočkov. 
Predhodnega zavarovanja ni mogoče predpisati za pravice iz 
1 .prve točke prejšnjega odstavka. Predhodno zavarovanje kot 
pogoj ne more biti daljše od 6 mesecev. 

22.člen 

Ne glede na določbe prvega odstavka prejšnjega člena tega 
zakona je v celoti zagotovljeno tudi plačilo storitev iz 2.,3. in 
4.točke 21 .člena tega zakona, kadar gre za nujno zdravljenje: 
- invalidov in drugih oseb, ki jim je priznana pomoč druge 
osebe za opravljanje večine ali vseh življenjskih funkcij po 
posebnih predpisih; invalidov, ki imajo najmanj 70% telesno 
okvaro po predpisih o pokojninskem in invalidskem zavarova- 
nju in zavarovancev iz 17.točke 14.člena tega zakona, 
- oseb, ki izpolnjujejo dohodkovni pogoj za pridobitev 
pomoči po zakonu o socialnem varstvu. 
O nujnosti zdravljenja zavarovanih oseb iz prvega odstavka 
tega člena presoja zdravnik, ki si ga zavarovana oseba 'z^®re 

v osnovni zdravstveni dejavnosti (v nadaljnjem besedilu, 
osebni zdravnik) oziroma pristojna zdravniška komisija 
v skladu s splošnim aktom ZZZS. 777. , , ri 
Osebam iz prvega odstavka tega člena lahko ZZZo odobri 
celotno plačilo ortopedskega, ortotskega in drugega pripo- 
močka pod pogoji, ki jih določi ZZZS s splošnim aktom. 
Zavarovanim osebam, katerih izdatki za zdravstvene storitve 
po tem zakonu presežejo v določenem obdobju znesek, ki ga 
določita ZZZS in Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije, 
lahko ZZZS omogoči uveljavitev posamezne pravice iz sred- 
stev obveznega zavarovanja brez doplačila. 

23.člen 

Natančnejši obseg pravic iz prvega odstavka 21. člena in iz 22. 
člena tega zakona, standarde in normative ter način uresniče- 
vanja pravic določi ZZZS s svojimi splošnimi akti. 

Nadomestila, drugi prejemki in povračila 

24.čien 

Zavarovanci imajo v okviru obveznega zavarovanja in pod 

pogoji, ki jih določa ta zakon, pravico do: 
- nadomestila med začasno zadržanostjo od dela (v nadalj- 
njem besedilu: nadomestilo), 
- povračila potnih stroškov v zvezi z zdravljenjem, 
- pogrebnine, 
- posmrtnine. . 
Pravica do pogrebnine in posmrtnine se zagotavlja ob pogoju 
predhodnega zavarovanja, ki ga določi ZZZS s splošnim 
aktom in ne more biti daljše od 6 mesecev. 

Nadomestila 

25.člen 

Pravico do nadomestila imajo: 
— zavarovanci iz 1.,2.,3.,6.,7.,11.in 23.točke 14.člena, 
— zavarovanci iz 9. in 10.točke 14.člena, če plačujejo prispe- 
vek od osnove, določene za pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje, ki ni nižja od bruto zneska najnižje pokojninske os- 
nove. 

26.člen 

Nadomestilo gre zavarovancem na podlagi mnenja osebnega 
zdravnika oziroma pristojne zdravniške komisije: 
- od prvega dne zadržanosti od dela zaradi presaditve živega 
tkiva in organov v korist druge osebe, nege družinskega 
člana, izolacije in spremstva, ki ju odredi zdravnik, poškodb, 
nastalih pri javnih delih ter uresničevanju obrambe in zaščite, 
- od 30.dne zadržanosti od dela v posameznem primeru 
v vseh drugih primerih. 
Pravica do nadomestila zaradi nege družinskega člana, 
s katerim zavarovanec živi v skupnem gospodinjstvu, traja 
v posameznem primeru največ do 7 delovnih dni, za otroke do 
7 let starosti pa do 15 delovnih dni. 
Kadar to terja zdravstveno stanje družinskega u.ana, lahko 
pristojna zdravniška komisija izjemoma podaljša trajanje pra- 
vice do nadomestila, vendar največ do 30 delovnih dni za 
nego otrok do 7 let starosti oziroma do 14 delovnih dni za 
nego drugih družinskih članov. 

27.člen 

Osnova za nadomestilo je povprečna izplačana plača oziroma 
povprečna zavarovalna osnova v zadnjih treh mesecih (val'1" 
anta: v zadnjem mesecu) pred mesecem, v katerem je nastala 
začasna zadržanost z dela. 
(Varianta: v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala 
začasna zadržanost z dela. Osnova se ustrezno valorizira.) 
Nadomestilo za polni delovni čas znaša: 
- 100% osnove ob zadržanosti zaradi poklicne bolezni, 
poškodbe pri delu, presaditve živega tkiva in organov v korist 
druge osebe ter izolacije, ki jo odredi zdravnik, poškodb, 
nastalih pri javnih delih, ter pri uresničevanju obrambe in 
zaščite 
- 90% osnove ob zadržanosti od dela zaradi bolezni, 
- 80% osnove ob zadržanosti od dela zaradi poškodb izven 
dela, nege družinskega člana in spremstva, ki ga odredi 
zdravnik. 
Ne glede na določbe prejšnjega odstavka tega člena imajo 
vojaški invalidi in civilni invalidi vojne pravico do nadomestila 
v višini 100% osnove. 
Nadomestilo ne more biti manjše od zajamčenega nadome- 
stila po zakonu. Nadomestilo se valorizira skladno z rastjo 
povprečnih plač zaposlenih v Republiki Sloveniji. 

28.člen 

Osnova za nadomestilo za zavarovance, ki prejemajo plačo 
pri več delodajalcih, je seštevek plač, izplačanih pri vseh 
delodajalcih. . . . 
Osnova za nadomestilo za zavarovanca, ki ni imel plače ozi- 
roma zavarovalne osnove v obdobju iz prvega odstavka 27. 
člena, je plača oziroma zavarovalna osnova, ki jo je imel 
v času zavarovanja neposredno pred začetkom zadržanosti 
od dela. . 
Zavarovancu, ki se je poškodoval na poti na delo preden je 
nastopil delo, in mu ni mogoče določiti osnove po določbah 
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tega člena, se za izračun nadomestila upošteva kot osnova 
plače, ki bi jo prejemal, ko bi bil nastopil delo. 
Zavarovancu, ki po odslužitvi ali doslužitvi vojaškega roka ali 
po predčasnem odpustu s služenja zaradi bolezni ali 
poškodbe ne more nastopiti dela, se za izračun osnove upo- 
števa plača, ki bi jo prejemal, ko bi bil nastopil delo. 

29.člen 

: Zavarovanec, ki na podlagi mnenja osebnega zdravnika ozi- 
roma zdravniške komisije dela skrajšani delovni čas, ima za 
čas zadržanosti z dela pravico do nadomestila. Če je njegova 
plača za skrajšani delovni čas manjša od nadomestila, ki mu 
pripada za čas, ko ne dela, ima pravico tudi do nadomestila za 
to razliko. 
Če zavarovanec na podlagi ugotovitve zdravniške komisije ne 
more opravljati svojega dela in dela poln delovni čas na 
drugem delu, ima pravico do razlike med plačo in višino 
nadomestila, ki bi mu pripadalo, če ne bi delal. 

30.člen 

Zavarovancu pripada nadomestilo za tiste dneve oziroma ure, 
ko bi imel pravico do plače. 
Zavarovancu, pri katerem nastopijo razlogi za zadržanost od 
dela, medtem ko je odsoten od dela brez pravice do nadome- 
stila, pripada nadomestilo šele po preteku take odsotnosti, če 
tudi tedaj še ne more opravljati svojega dela. 

31.člen 

Zavarovanec ima pravico do nadomestila, dokler osebni 
zdravnik ali zdravniška komisija ne ugotovi, da je zmožen 
opravljati delo oziroma dokler ni s pravnomočno odločbo 
ugotovljeno, da je zavarovanec postal invalid. 
Če traja nezmožnost za delo nepretrgano 12 mesecev, napoti 
osebni zdravnik zavarovanca na invalidsko komisijo. 
Zavarovancu, ki mu je med trajanjem zadržanosti od dela 
prenehalo delovno razmerje, pripada nadomestilo še za naj- 
več 30 dni zadržanosti od dela po prenehanju delovnega 
razmerja. ZZZS je dolžan napotiti zavarovanca k pristojni 
socialni službi, če po tem roku še ni zmožen za delo. 
Če se je zavarovanec poškodoval pri delu, mu pripada nado- 
mestilo tudi po prenehanju delovnega razmerja, in sicer 
dokler ni spet zmožen za delo. 
Zavarovancu, ki je v času, ko prejema nadomestilo, v priporu, 
se nadomestilo zniža za toliko, kolikor bi se v tem času znižala 
njegova plača. 

32.člen 

Zavarovanec ni upravičen do nadomestila med začasno zadr- 
žanostjo od dela, če: 
- dela, 
- se brez upravičenega vzroka ne odzove vabilu na zdravniški 
pregled ali zdravniško komisijo, 
- pooblaščeni zdravnik, zdravniška komisija ali nadzorni 
organ ugotovi, da se ne ravna po navodilih za zdravljenje 
oziroma brez dovoljenja zdravnika odpotuje iz kraja stalneaa 
prebivališča, 
- najpozneje 3 dni po začetku bolezni ne obvesti delodajalca 
oziroma osebnega zdravnika, da je zbolel. 

Pogrebnina in posmrtnina 
33.člen 

Ob smrti zavarovane osebe pripada pogrebnina osebi, ki je 
poskrbela za pogreb. 
Pogrebnina pripada tudi ob smrti osebe, ki je umrla v 30 dneh 
00 prenehanju delovnega razmerja ali druge dejavnosti. 
3ogrebnina pripada tudi ob smrti družinskega člana osebe, ki 
e na služenju vojaškega roka, če je bilo družinskemu članu 
1 tem času zagotovljeno zdravstveno varstvo, 
i/išino pogrebnine določi ZZZS s splošnim aktom. 

34.člen 

Družinski člani zavarovanca, ki jih je ta preživljal do svoje 
smrti, imajo pravico do posmrtnine kot enkratne denarne 

pomoči ob smrti zavarovanca. 
Znesek posmrtnine določi ZZZS v višini najmanj 100% in 
največ 150% zajamčene plače. 

35. člen 

Zavarovanci iz 9.in 10. točke iz 14. člena tega zakona imajo 
pravico do pogrebnine in posmrtnine, če plačujejo prispevek 
za zdravstveno varstvo najmanj od osnove, določene za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki ni nižja od bruto 
zneska najnižje pokojninske osnove. 

Povračilo potnih stroškov 

36.člen 

Zavarovane osebe imajo pri uresničevanju pravic do zdrav- 
stvenih storitev pravico do povračila potnih stroškov ki ob- 
sega: 
- prevozne stroške, 
— stroške prehrane in nastanitve med potovanjem in bivanjem 
v drugem kraju. 
Določba prve alinee prejšnjega odstavka tega člena se ne 
nanaša na prevoze z reševalnimi vozili. 

37. člen 

Zavarovane osebe imajo pravico do povračila potnih stroškov 
kadar uveljavljajo pravice iz 1., 2, in 3. točke 21. člena tega 
zakona, če: 
— morajo potovati k zdravniku ali zdravstveni zavod v drug 
kraj, ker v kraju zaposlitve ali stalnega prebivališča ni zdrav- 
nika ali ustreznega zdravstvenega zavoda, 
- jih osebni zdravnik, zdravstveni zavod ali zdravniška komi- 
sija napoti ali pokliče v kraj zunaj stalnega prebivališča ali 
kraja zaposlitve. 

38.člen 

Povračilo prevoznih stroškov pripada zavarovanim osebam za 
najkrajšo razdaljo do najbližjega zdravstvenega zavoda ozi- 
roma zdravnika po ceni javnega prevoza. ZZZS določi znesek, 
do katerega se ti stroški ne poravnajo. Pravico do povračila 
potnih stroškov ima tudi zavarovana oseba, če potuje na 
zahtevo ZZZS na pregled na zdravniško komisijo, 
če ni javnega prevoza ali ko drugačen prevoz zahteva zdrav- 
stveno stanje zavarovane osebe, se odobri ustrezen prevoz ali 
se povrnejo stroški v skladu s tem zakonom in v višini, ki io 
določi ZZZS. 

39.člen 

Zavarovana oseba ima pravico do povračila stroškov pre- 
hrane, če je zaradi uveljavljanja zdravstvenih storitev odsotna 
od doma več kot 12 ur. 
Povračila za stroške prehrane in nastanitve v drugem kraju 
v državi se priznajo v višini, ki jo določi ZZZS. 
Za otroka, starega do 7 let, znaša povračilo za stroške pre- 
hrane in nastanitve polovico zneska iz prejšnjega odstavka. 
če je zavarovana oseba napotena na zdravljenje v tujino, se 
povračilo za stroške prehrane in nastanitve zanjo odmeri 
v višini, ki jo določi ZZZS. 

40. člen 

Pravico do povračila potnih stroškov ima tudi spremljevalec 
zavarovane osebe, če tako odredi osebni zdravnik ali zdravni- 
ška komisija. 
Za otroke do dopolnjenega 15.leta starosti se šteje, da potre- 
bujejo spremljevalca. 
Če je spremljevalec zdravnik ali drug zdravstveni delavec, 
velja za povračilo potnih in drugih stroškov ureditev te pravice 
v zdravstvenem zavodu, v katerem dela zdravnik ali drug 
zdravstveni delavec. Plačilo teh potnih stroškov bremeni 
materialne stroške zdravstvenega zavoda. 

41. člen 

Zavarovana oseba nima pravice do povračila potnih stroškov, 
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če na svojo zahtevo uveljavlja pravico do zdravstvenih storitev 
mimo določb tega zakona in splošnih aktov ZZZb. 
V primerih iz prejšnjega odstavka je zavarovanei oseb.. upravi- 
čena do povračila potnih stroskov v obsegu, do katerega^ 
bila upravičena, če bi uveljavljala pravice v skladu s 

Način uveljavljanja povračila potnih stroškov določi ZZZS 
s splošnim aktom. 

3. Viri sredstev 

42. člen 

Sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje se zagotavljajo 
s Drispevki za: - zdravstvene storitve; - nadomestila druge 
prejemke in povračila; - zdravstvene storitve za poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni ter nadomestila za te primere. 
Prispevki za zdravstveno zavarovanje se plačujejo na račun 
ZZZS. 

43. člen 

Prispevke iz prejšnjega člena plačujejo: 1. osebe, ki so 
v delovnem razmerju; 2. osebe iz 6. točke 14. člena tega 
zakona; 3. osebe iz 7. točke 14. člena tega zakona; 4. osebe iz 
9 in 10. točke 14. člena tega zakona; 5. pravne in fizične 
osebe, ki zaposlujejo delavce; 6. skupnost pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja za osebe iz 12. točke 14, c ena tega 
zakona; 7. zavod za zaposlovanje za osebe iz 14. točke 14. 
člena tega zakona; 8. občina za zavarovane osebe iz 21. in 22. 
točke 14 člena tega zakona; 9. Republika Slovenija za zavaro- 
vane osebe iz 17., 18., 19. in 20. točke 14. člena tega zakona. 
10 fizične osebe iz 3., 4., 5., 11., 13., 15., 16.in 23. točke 14. 
člena tega zakona. 

44. člen 

Zavezanci iz 1. točke 43. člena tega zakona plačujejo prispe- 
vek iz plače in nadomestil za čas odsotnosti z dela v skladu 
s predpisi o delovnih razmerjih. 
Zavezanci iz 1. točke 43. člena tega zakona, ki so v delovnem 
razmerju pri domačem izplačevalcu plače in so razporejeni na 
delo v tujino, plačujejo prispevek od osnove, od katere se po 
posebnem zakonu plačuje davek od plač. 
V osnovo za obračunavanje in plačevanje prispevkov iz prejš- 
njih dveh odstavkov tega člena se ne štejejo prejemki, plačani 
za neposredno skupno porabo. 

45. člen 

Zavezanci iz 2. in 3. točke 43. člena tega zakona plačujejo 
prispevek od osnove za pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje. 

46. člen 

Zavezanci iz 5. točke 43. člena tega zakona plačujejo Pr,spe- 
vek od plače in nadomestil za čas zadržanosti od dela 
v skladu s predpisi o delovnih razmerjih. Kadar so ti zavezanci 
oziroma osebe iz 2. in 3. točke 43. člena tega zakona, se v to 
osnovo všteva tudi osnova, od katere plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Prispevek iz prejšnjega odstavka plačujejo tudi osebe iz 2. i 
3. točke 43. člena tega zakona, ki ne zaposlujejo delavcev, in 
sicer od osnove za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

47. člen 

Zavezanci iz 2. in 5. točke 43. člena plačujejo prispevek za 
zdravstvene storitve ter za nadomestila nad 30 dni zadržanosti 
od dela zaradi poklicnih bolezni in poškodb pri delu 
osnove iz prejšnjega člena. . 
Stopnje tega prispevka so lahko različne za posamezne dejav- 
nosti, odvisno od stopnje nevarnosti za nastanek poklicnih 
bolezni in poškodb pri delu. h«iD™ nri 
Če izdatki za poškodbe pri delu in za poklicne bolezni p 
delodajalcu v posameznem letu presegajo povprečno visino 
na zavarovanca v dejavnosti, se takemu zavezancu določi za 
naslednje obdobje do 50% višjo prispevno stopnjo. 
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48. člen 

Prispevki, ki jih plačujejo zavezanci iz 2., 3. in 5. točke 43. 
člena tega zakona, se obračunavajo pred ugotovitvijo do- 

Phspevke iz 44., 46. in 47. člena tega zakona obračunavajo in 
plačujejo izplačevalci plač najpozneje 6 dni po dvigu sredstev 
za izplačilo plač. . 
Prispevke iz 45., 46. in 47. člena tega zakona obračunavajo in 
plačujejo zavezanci do 15. dne v mesecu za pretekli mesec. 
Za nepravočasno plačane obveznosti lahko ZZZS zaračuna 
obresti. -,-,-,0 
Varianta: doda se nov peti odstavek, ki se glasi. »ZZZb lariKo 
odstopi podjetju oziroma drugi organizaciji za zaposlovanje 
in usposabljanje invalidov, ki je zavezanec iz 5. točke 43. 
člena, prispevke v korist materialnega razvoja tega podjetja 
oziroma organizacije.« 

49. člen 

Zavezanci iz 4. točke 43. člena tega zakona plačujejo prispe- 
vek od katastrskega dohodka in dohodka iz gozda na način, 
kot ie s posebnim zakonom določeno za plačevanje davka od 
dohodka iz kmetijstva ali od osnove, določene za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje. 
Zavezanci iz prejšnjega odstavka plačujejo prispevek za zava- 
rovance iz 10. točke 14. člena tega zakona najmanj od osnove, 
določene za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki ni nižja 
od zajamčene plače. 

50. člen 

Prispevek za zavarovance iz 3. točke 14. člena tega zakona se 
plačuje od prejemkov iz sklenjene pogodbe med zavarovan- 
cem in tujim delodajalcem. Osnova ne more biti nižja od 
zajamčene plače. Če je dohodek določen v tuji valuti, se za 
ugotovitev osnove preračuna v dinarje po tečaju, veljavnem 
na dan vplačila prispevka. 
Prispevek za zavarovance iz 4., 5. in 11. točke 14. člena tega 
zakona se plačuje od izbrane osnove, določene za pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje. 
Prispevek za zavarovance iz 8. točke 14. člena tega zakona se 
plačuje od plače. 
Prispevek za zavarovance iz 12. točke 14. člena tega zakona 
se plačuje od izplačanih pokojnin z varstvenim dodatkom. 
Prispevek za zavarovance iz 13. točke 14. člena tega zakona 
se plačuje od zneska, ki ga prejemajo od tujega nosilca 
pokojninskega zavarovanja. 
Prispevek za zavarovance iz 14. točke 14. člena tega zakona 
se plačuje od nadomestil oziroma denarnih pomoči. 
Prispevek za zavarovance iz 15. točke 14. člena tega zakona 
se plačuje od izbrane zavarovalne osnove, določene za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje oziroma od zajamčene 
plače, če zavarovanec ni pokojninsko in invalidsko zavarovan. 

Prispevek za zavarovance iz 16. in 23. točke 14. člena tega 
zakona se plačuje od zajamčene plače. 
Prispevek za zavarovance iz 17., 18., 19., 20., 21. in 22. točke 
14. člena tega zakona se plačuje od izplačanih prejemkov, 
najmanj pa od zajamčene plače. 
Zavezanci plačujejo prispevke iz tega člena do 15.v mesecu za , 
pretekli mesec. 

51. člen i 

Prispevke za zavarovanje za poškodbo pri delu iri 
poklicno bolezen v primerih iz 18. člena tega zakona plaču- 
jejo: 1. za osebe iz 2. do 10. točke 18. člena tega zakona 
organizacije in posamezniki, pri katerih so te osebe na de 
oziroma usposabljanju, 
2. za osebe iz 11. točke 18. člena tega zakona nosilec dejavno- 
sti, 
3. za osebe iz 12. do 20. točke 18. člena tega zakona organiza- 
torji del oziroma akcij. iih 
Prispevki za te primere se plačajo v pavsalnin zneskih, ki j 
določi ZZZS. 
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52. člen 

Stopnje prispevkov za obvezno zavarovanje določi Skupščina 
Republike Slovenije na predlog skupščine ZZZS. 

53. člen 

ZZZS določi merila in pogoje, pod katerimi se določenim 
zavezancem za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje 
prispevek poveča, zmanjša ali odpiše. 

54. člen 

Glede zastaranja obveznosti za obračun in plačilo prispevkov, 
ki jih plačujejo zavezanci iz 43. člena tega zakona, razen 
fizičnih oseb, in obresti ter pravice do vračila nepravilno ali 
preveč plačanih prispevkov in obresti se uporabljajo določbe 
posebnega zakona, ki se nanašajo na zastaranje pri plačeva- 
nju davka od dobička pravnih oseb. 
Glede obračunavanja, postopka za odmero in pobiranje ter 
vračanje prispevkov; prisilne izterjave; odpisa zaradi neizter- 
ljivosti; poroštva; zastaranja in kaznovanja se v zvezi s pri- 
spevki, ki jih plačujejo zavezanci iz 2., 3. in 5. točke 43. člena 
tega zakona, ki ureja plačevanje davka od plač, če ni s tem 

f zakonom oziroma s posebnimi predpisi drugače določeno. 

55. člen 

Če prispevki po tem zakonu niso plačani v predvidenem roku, 
mora zavezanec za plačilo prispevkov plačati za zamujeno 
dobo obresti po obrestni meri, ki jo določi Izvršni svet Skupš- 
čine Republike Slovenije. 

56. člen 

Nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov po 
tem zakonu opravljajo posebna služba za nadzor in za druž- 
bene prihodke pristojni upravni organi v skladu s posebnimi 
predpisi. 

II. PROSTOVOLJNO ZAVAROVANJE 

57. člen 

ZZZS uvede prostovoljno zavarovanje za razliko v vrednosti 
storitev iz 2. do 6. točke 21. člena. To zavarovanje lahko 
uvedejo tudi druge zavarovalnice. 
ZZZS in druge zavarovalnice lahko uvedejo prostovoljno 
zavarovanje tudi za večji obseg pravic, kot je določen s tem 
zakonom, ali za višji standard storitev in za dodatne pravice, 
ki niso zajete v obveznem zavarovanju. 
Prostovoljno zavarovanje se lahko uvede tudi za pravne 
osebe. 
ZZZS vodi sredstva prostovoljnega zavarovanja ločeno od 
sredstev obveznega zavarovanja. 

58.člen 

ZZZS in druge zavarovalnice, ki uvedejo prostovoljno zavaro- 
vanje za razliko vrednosti storitev iz 2. do 6. točke 21 člena so 

i dolžne: 
sprejeti v zavarovanje vse zavarovane osebe, ki se želijo pri 

njih zavarovati; 
- vse zavarovane osebe pri enakih tveganjih obravnavati 
glede pravic in obveznosti enako 

l 
III. UREJANJE ODNOSOV MED ZZZS IN ZDRAVSTVENIMI 

[ZAVODI TER ZASEBNIMI ZDRAVSTVENIMI DELAVCI 

I 59.člen 

ZZZS, pristojne zbornice, združenja zdravstvenih zavodov ter 
republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, za vsako leto 
ugotovijo obseg možnih sredstev za izvajanje plana zdrav- 
stvenega varstva, ki izhaja iz splošne letne opredelitve na 
področju javnih financ v Republiki Sloveniji. Upoštevaje ta 
obseg ZZZS, pristojne zbornice, združenja zdravstvenih zavo- 
dov in republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, dolo- 

čijo v skladu s planom zdravstvenega varstva Republike Slo- 
venije izhodišča za izvajanje programov ter za oblikovanje 
cen storitev in druge podlage za sklepanje pogodb z zdrav- 
stvenimi zavodi in zasebnimi zdravstvenimi delavci. 
Izhodišča iz prejšnjega odstavka tega člena morajo biti spre- 
jeta najpozneje do konca februarja za tekoče leto. 
Ce izhodišča do roka iz prejšnjega odstavka niso sprejeta, 
odloči o njih najkasneje v enem mesecu arbitraža, ki jo sestav- 
ljajo po en predstavnik zbornic, združenj , ZZZS in republi- 
škega upravnega organa, pristojnega za zdravstvo. Če 
v okviru arbitraže ni mogoče doseči sporazuma, odloči 
o spornih vprašanjih Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije. 

60.člen 

Na podlagi izhodišč iz prejšnjega člena ZZZS objavi razpis 
programov in storitev za sklepanje pogodb z zdravstvenimi in 
drugimi zavodi oziroma zasebnimi zdravstvenimi delavci, ki 
zagotavljajo zavarovanim osebam pravice iz zdravstvenega 
zavarovanja. 
ZZZS sklepa pogodbe z zdravstvenimi zavodi in zasebnimi 
zdravstvenimi delavci na podlagi njihovih ponudb za uresni- 
čevanje programov in storitev, ki jih zbere na podlagi razpisa. 

61.člen 

Pogodbe določajo vrste, obseg in kakovost ter roke za uresni- 
čevanje programa oziroma zdravstvenih storitev na podlagi 
strokovnih standardov za posamezni zavod v celoti ali po 
dejavnostih oziroma za zasebnega zdravstvenega delavca. 
V pogodbi se določijo cena storitve, način obračunavanja in 
plačevanja ter nadzor nad uresničevanjem pogodbe kakor 
tudi druge medsebojne pravice in obveznosti pogodbenih 
strank. 

62.člen 

Pri elementih za oblikovanje cene programov oziroma storitev 
se upoštevajo: 
- plače in drugi prejemki v skladu s predpisi, kolektivnimi 
pogodbami in drugimi splošnimi akti, 
- materialni stroški, 
- amortizacija, predpisana z zakonom, 
- druge zakonske obveznosti. 

63.člen 

Če se pogodbeni stranki v določenem roku, ki ga določi ZZZS, 
ne moreta sporazumeti o posameznih elementih pogodbe ali 
če pride do spora zaradi uresničevanja pogodbe predložita 
sporno vprašanje arbitraži. 
V arbitražo vsaka pogodbena stranka imenuje po dva pred- 
stavnika. Pogodbeni stranki predsednika arbitraže določita 
sporazumno. 
Če ne pride do sklenitve pogodbe med ZZZS in javnim zdrav- 
stvenim zavodom, začasno uredi odnos z ZZZS ustanoviteli 
javnega zavoda. 

IV.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 

64.člen 

Za uresničevanje pravic iz obveznega zdravstvenega zavaro- 
vanja se ustanovi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije 
kot javni zavod za območje Republike Slovenije. 
ZZZS oblikuje organizacijske enote za posamezna področja 
dejavnosti in za posamezna območja. 
ZZZS se organizira tako, da je zagotovljeno opravljanje dejav- 
nosti po posameznih področjih in da je služba dostopna 
zavarovanim osebam na območju Republike Slovenije. 

65.člen 

Dejavnost ZZZS upravlja skupščina. 
Skupščina opravlja zlasti tele naloge: 
- sprejema statut ZZZS, 
- sprejema splošne akte za uresničevanje zdravstveneaa 
zavarovanja, 
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- določa finančni načrt in sprejema zaključni račun ZZZS 
- opravlja druge naloge, ki jih določata ta zakon in statut 
7770 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje soglasje 
k statutu ZZZS. 

66.člen 

Skupščino sestavlja 45 članov, od tega 20 predstavnikov delo- 
dajalcev, organiziranih v zbornicah in drugih splosnih Združe- 
njih, in 25 predstavnikov zavarovancev. 
Skupščina izvoli predsednika in njegovega namestnika. 
Mandat članov skupščine traja 4 leta. 
Volitve predstavnikov delodajalcev in predstavnikov zavaro- 
vancev za člane skupščine ureja statut ZZZS. 

67.člen 

Izvršilni organ skupščine je upravni odbor, ki ga sestavlja 11 

Predsednika in člane upravnega odbora imenuje skupščina 
ZZZS tako da so v njem ustrezno zastopani predstavniki 
delodajalcev in predstavniki zavarovancev. Dva člana uprav- 
neqa odbora imenuje skupščina na predlog delavcev ZZZb. 
Pristojnosti upravnega odbora se določijo s statutom. 

68.člen 

Poslovodni organ ZZZS je direktor, ki mora imeti visoko 
strokovno izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj. 
Direktorja imenuje skupščina ZZZS v soglasju z Izvršnim 
svetom Skupščine Republike Slovenije. 

69.člen 

S statutom ZZZS se lahko določijo tudi drugi organi za posa- 
mezna področja dejavnosti ZZZS in za posamezna območja 
ter njihove pristojnosti. .... * , 
Po območjih se lahko ustanovijo območni sveti, ki Jih sestav- 
ljajo predstavniki delodajalcev in predstavniki zavarovancev. 
Ti sveti obravnavajo vprašanja iz pristojnosti skupscine in 
njenih organov ter jim dajejo predloge in pobude za ureianJ® 
vprašanj zdravstvenega zavarovanja in sklepanja P°g°dt> 
z zdravstvenimi zavodi in zasebnimi zdravstvenimi delavci. 
Sveti tudi imenujejo predstavnike zavarovancev v organe 
upravljanja zdravstvenih zavodov na svojem območju. 

70.člen 

S statutom ZZZS se opredelijo tudi strokovne naloge ZZZS ki 
obsegajo: izvajanje obveznega in prostovoljnjega zdravstve- 
nega zavarovanja, sklepanje pogodb z zdravsjvfn'™' 
in zasebnimi zdravstvenimi delavci, izvajanje določb medna 
rodnih pogodb o zdravstvenem zavarovanju in drugih oblikan 
socialne varnosti, finančno poslovanje ter opravljanje drugih 
upravnih, strokovnih, nadzornih in administrativnih nalog 
v zadevah zdravstvenega zavarovanja, še zlasti pa dajanje 
pravne in druge strokovne pomoči zavarovanim osebam. 
ZZZS vodi podatkovne baze in evidence s področja zdravstve- 
nega varstva in zavarovanja v skladu s posebnim zakonom. 

71.člen 

ZZZS nadzoruje uresničevanje pogodb, ki jih sklepa z zdrav- 
stvenimi zavodi oziroma zasebnimi zdravstvenimi delavci, ter 
načinov in postopkov za uresničevanje zdravstvenega zavaro- 
vanja v skladu s statutom ZZZS. 

V. UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ ZDRAVSTVENEGA 
ZAVAROVANJA 

72.člen 

Pravice iz zdravstvenega zavarovanja po tem zakonu lahko 
uveljavi oseba, ki ji je priznana lastnost zavarovane osebe. 
Lastnost zavarovane osebe ugotavlja pristojna služba ZZZb 
na podlagi prijave v zavarovanje, ki jo vloži zavezanec za 
plačilo prispevkov najpozneje v 8 dneh od dneva začetka 

Lastnost zavarovane osebe se dokazuje z listino, ki jo pred 

ZZZS^določi način prijave v zavarovanje in listine, potrebne 
pri uresničevanju zdravstvenega zavarovanja. 

73.člen 

Delodajalci, pravne in fizične osebe, zdravstveni zavodi in 
zasebni zdravstveni delavci ter upravni organi so dolžni ZZZS 
posredovati vse podatke, potrebne za uresničevanje zdr<* 
stvenega zavarovanja in pravic ter obveznosti zavarovanih 
oseb. 

74.člen 

Pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja po tem 
zakonu ima zavarovana oseba pravico do proste izbire zdrav- 
nika ali zdravstvenega zavoda. 
Zdravnik, ki ga zavarovana oseba izbere, je njen osebni zdrav 
nik Osebni zdravnik zdravi in je pooblaščen, da ugotavlja 
začasno nezmožnost za delo in druge razloge za zadržanost 
od dela do 30 dni, napotuje na zdravniško komisijo^kspecialh 
stom in v bolnišnico, predpisuje na račun ZZZS zdravi a na 
recept in vodi ter zbira zdravstveno dokumentacijo o zavaro- 
vani osebi. Zavarovana oseba si izbere osebnega zdravnika 
najmanj za dobo enega leta. To obdobje se lahko skrajša le, 
če pride med zdravnikom in zavarovano osebo do nesoglasij 

Osebnt zdravnik lahko pooblastila iz prejšnjega_odstavka^ ki 
se nanašajo na diagnostiko in zdravljenje, vključno s predpi- 
sovanjem zdravil na recept, kot tudi na napotitev na bolniš- 
nično zdravljenje, prenese na ustreznega specialista oziroma 
napotnega zdravnika, če to narekuje bolnikovo zdravstveno 
stanie in racionalnost dela. 
Način uresničevanja pravice do proste izbire zdravnika 
zdravstvenega zavoda uredi ZZZS s splosnim aktom. 
Delodajalec lahko pooblasti osebnega zdravnika za u9°^v|l®" 
nje začasne nezmožnosti za delo in druge razlogei za ziadrza 
nost z dela do 30 dni ali določi za to drugega pooblaščenega 
zdravnika. 

75.člen 

V nostopkih za uveljavitev pravic iz zdravstvenega zavarova- 
nja po tem zakonu sodelujejo zdravniške komisije, ki jih 
imenuje upravni odbor skupščine ZZZS. Zdravniške komisije 
delujejo v senatih najmanj 3 članov. 
Zdravniška komisija l.stopnje: 
- ugotavlja začasno nezmožnost za delo nad 30 dni, 
- presoja oceno pooblaščenega zdravnika o začasni nezmož- 
nosti za delo do 30 dni na zahtevo zavarovane osebe, deloda- 
jalca ali ZZZS, . . 
- ocenjuje delovno zmožnost, če se zavarovanec ali delodaja- 
lec ne strinja z mnenjem zdravnika, ki je opravil predhodni 
zdravstveni pregled, 
- odloča o napotitvi na zdraviliško zdravljenje, 
- presoja upravičenost zahteve po ortopedskem pripomočku 
pred iztekom trajnostne dobe in o pravici do zahtevnejših 
ortopedskih pripomočkov, 
- presoja o upravičenosti zdravljenja v tujini, 
- opravlja druge naloge, določene s splošnimi akti ZZZb. > 
Zdravniška komisija II.stopnje presoja mnenja zdravniške 
komisije l.stopnje na zahtevo zavarovane osebe, delodajalca 
ali ZZZS in opravlja druge naloge, določene s statutom ZZZb. 
Delovanje zdravniških komisij uredi ZZZS s splošnim aktom. 

76. člen , 

Zavarovana oseba in delodajalec imata pravico zahtevati pre-j 
sojo mnenja pooblaščenega zdravnika in zdravniške komisije 

Zahtevo lahko vloži v treh dneh od dne, ko je bilo mnenje 

Mnenje osebnega zdravnika presoja zdravniška komisija 
l.stopnje, ki mora svoje mnenje pisno sporočiti zavarovani 
osebi oziroma delodajalcu najpozneje v 8 dneh. 
Mnenje zdravniške komisije l.stopnje presoja zdravniška 
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komisija II.stopnje, ki mora svoje mnenje pisno sporočiti zava- 
rovani osebi oziroma delodajalcu najpozneje v 15 dneh. 

77. člen 

če zavarovana oseba ali delodajalec ni zadovoljen z mnenjem 
zdravniške komisije ll.stopnje, lahko v 8 dneh zahteva, da 
o sporni zadevi odloči pristojni organ ZZZS. 
Odločba pristojnega organa ZZZS je dokončna. 

78. člen 

O sporih glede pravice do nadomestila in do drugih denarnih 
prejemkov in povračil odločajo na prvi in drugi stopnji organi 
ZZZS, določeni s statutom ZZZS. : , 

79. člen 

Za postopek, v katerem se odloča o pravicah iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, se uporablja zakon o splošnem 
upravnem postopku, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

VI. POVRNITEV ŠKODE 

80. člen 

ZZZS ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od 
tistega, ki je namenoma ali iz velike malomarnosti povzročil 
bolezen, poškodbo ali smrt zavarovane osebe. 
Za škodo, ki jo povzroči v primerih iz prejšnjega odstavka 
delavec pri delu ali v zvezi z delom, so odgovorni podjetje, 
zavod, druga organizacija oziroma druga pravna oseba ali 
delodajalec. Povrnitev povzročene škode iz prejšnjega 
odstavka ima ZZZS pravico zahtevati tudi od delavca, če je 
povzročil bolezen, poškodbo ali smrt zavarovane osebe 
namenoma. 

81. člen 

ZZZS ima pravico zahtevati, da povzročeno škodo povrnejo 
podjetja, zavodi ali druge organizacije oziroma delodajalci, če 
je bolezen, poškodba ali smrt zavarovane osebe posledica 
tega, ker niso bili izvedeni ustrezni higiensko-sanitarni 
ukrepi, ukrepi varstva pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali 
odrejeni za varnost ljudi. 
ZZZS ima pravico zahtevati, da povzročeno škodo povrnejo 
podjetja, zavodi, druge organizacije ali delodajalci tudi, če 
nastane škoda zaradi tega, ker je bilo delovno razmerje skle- 
njeno brez predpisanega zdravstvenega pregleda z osebo, ki 
zdravstveno ni bila sposobna za opravljanje določenih del 
oziroma nalog, kar se je pozneje ugotovilo z zdravstvenim 
pregledom. 

4. 
82. člen 

ZZZS ima pravico zahtevati, da povzročeno škodo povrnejo 
podjetja, zavodi, druge organizacije ali delodajalci, če je 
škoda nastala zato, ker ZZZS ni dobila podatkov ali je dobila 
neresnične podatke o dejstvih, od katerih je odvisna pravica 
do zdravstvenega zavarovanja. 
ZZZS ima pravico zahtevati, da povzročeno škodo povrne 
zavarovana oseba, ki je sama dolžna dajati podatke o zdrav- 
stvenem zavarovanju, če je škoda nastala zato, ker zavaro- 
vana oseba ni dala podatkov ali ker je dala neresnične 
podatke. 

83. člen 

V primerih iz 78. in 79. člena tega zakona se šteje, da je ZZZS 
imela škodo, ne glede na to, da so nevarnosti zajete z zdrav- 
stvenim zavarovanjem po tem zakonu. 

84. člen 

Pri ugotavljanju pravice do povrnitve škode, povzročene 
ZZZS, se uporabljajo določila zakona o obligacijskih razmer- 
jih. 

85. člen 

Odškodnina, ki jo ima ZZZS pravico zahtevati v primerih iz 78. 
in 79. člena tega zakona, obsega stroške za zdravstvene in 
druge storitve ter zneske denarnih nadomestil in druaih daia- 
tev, ki jih plačuje ZZZS. 

86. člen 

Če ZZZS ugotovi, da je nastala škoda, zahteva od zavarovane 
osebe, podjetja, zavoda, druge organizacije ali delodajalca, 
da jo povrne v določenem roku. 
Če škoda ni povrnjena v določenem roku, uveljavlja ZZZS 
odškodninski zahtevek pri pristojnem sodišču. 

87. člen 

Zavarovana oseba, ki ji je bil na račun ZZZS izplačan denarni 
znesek, do katerega ni imela pravice, mora vrniti prejeti zne- 
sek v skladu z določili zakona o obligacijskih razmerjih. 
Terjatve iz prejšnjega odstavka zastarajo v treh letih od vsako- 
kratnega izplačila posamičnega zneska. 

88. člen 

Zdravstevni zavod oziroma zasebni zdravstveni delavec odgo- 
varja ZZZS za škodo, ki jo povzroči zavarovani osebi pri 
opravljanju ali v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti v skladu 
z določili zakona o obligacijskih razmerjih. 

Tretji del 

KAZENSKE, PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

I. KAZENSKE DOLOČBE 

89. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 100.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali zasebnik — izplačevalec osebnih 
dohodkov in drugih denarnih nadomestil, če ne obračuna 
prispevkov zazdravstveno zavarovanje od osnove in na način, 
kot je to določeno v 44.,46. in 47. členu ter drugem odstavku 
48. člena tega zakona. 
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba pravne osebe - izplačevalca osebnih 
dohodkov, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 
Z denarno kaznijo najmanj 10.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek zavarovanec, če ne plača prispevkov za zdravstveno 
zavarovanje od osnove in na način, kot je to določeno 
v 45.,46. in 47. členu, tretjem odstavku 48. člena in 50 členu 
tega zakona. 

90. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznujejo za 
prekršek podjetje, zavod, druga organizacija in delodajalci 

1. če ne izvaja nalog iz 9. člena tega zakona; 
2. če ne vloži prijave v zavarovanje v roku, določenem v 69 
členu; 
3. če odrečejo ali omejijo pravice, ki pripadajo osebi na 
podlagi tega zakona oziroma po splošnih aktih ZZZS; 
4. če omogoči uveljavljanje pravice osebi, ki ji po tem zakonu 
oziroma po splošnih aktih ZZZS pravica ne pripada, ali ji 
omogoči uveljavljanje pravice v večjem obsegu, kot ji pripada; 
5. če ne da ZZZS predpisanih podatkov, če da nepravilne 
podatke in obvestila, ali če prepreči ogled na samem kraju ali 
pregled poslovnih knjig in evidenc, ki se nanašajo na delo 
v zvezi z zagotavljanjem pravic do zdravstvenega zavarovanja. 
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 dinarjev se kaznuje odgo- 
vorna oseba podjetja, zavoda ali druge organizacije, ki stori 
prekršek iz prejšnjega odstavka. 

II. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

91. člen 

ZZZS začne z delom 1.1.1992. 
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Republiška uprava za zdravstveno varstvo kot organ v sestavi 
Republiškega sekretariata za zdravstveno in socialno varstvo 
preneha z 31.12.1991. 

92. člen 

Člane prve skupščine ZZZS — predstavnike delodajalcev in 
predstavnike zavarovancev - imenuje Skupščina Republike 
Slovenije na predlog zbornic in drugih splošnih združenj, 
sindikatov in drugih organizacij. 
Predstavniki zavarovancev se izberejo tako, da je imenovan 
eden na približno 60.000 zavarovancev; pri tem morajo biti 
ustrezno zastopani tudi upokojenci in vsa območja v Repu- 
bliki Sloveniji. 

93. člen 
Plan zdravstvenega varstva po tem zakonu se sprejme 
v 6 mesecih po uveljavitvi tega zakona. 
Do sprejema plana zdravstvenega varstva deluje mreža javne 
zdravstvene službe največ v obstoječem obsegu. 
Do sprejema meril za mrežo javne zdravstvene službe ni 
dovoljeno začeti nobene nove investicije, niti širiti obstoječih 
investicij. 

94. člen 

7779, najpozneje v 6 mesecih od dneva, določenega za zače- 
tek dela, sprejme splošne akte, potrebne za uresničevanje 
obveznega zdravstvenega zavarovanja po tem zakonu. 

95. člen 

Do sprejema prispevnih stopenj po tem zakonu se uporabljajo 
prispevne stopnje za zdravstveno varstvo, veljavne na dan 
31.12.1991. 

Od 1.1.1992 dalje vsi zavezanci za prispevek plačujejo pri- 
spevke za zdravstveno varstvo na račun ZZZS. 

96. člen 

ZZZS uvede prostovoljno zavarovanje za pravice do zdrav- 
stvenih storitev iz 2. do 6.točke 21. člena tega zakona najpoz- 
neje s 1.7.1992 (varianta. 31.12.1992). 
Do začetka izvajanja prostovoljnega zavarovanja, vendar 
najdlje do 31.12.1992 (varianta: 1.7.1993), se pravice iz obvez- 
nega zavarovanja zagotavljajo po predpisih, ki so veljali do 
uveljavitve tega zakona, če ni s tem zakonom drugače dolo- 
čeno. 

97.člen 

Od začetka izvajanja prostovoljnega zavarovanje je zavarova- 
nim osebam zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev iz 
obveznega zavarovanja pri ZZZS: 
- v višini 99% za storitve iz 2.točke 21 .člena tega zakona, 
- v višini 95% za storitve iz 3.točke 21 .člena tega zakona, 
- v višini 80% za storitve iz 4.točke 21 .člena tega zakona, 
- v višini 60% za storitve iz 5.točke 21.člena tega zakona, 
- v višini 50% za storitve iz 6.točke 21 .člena tega zakona. 
ZZZS v soglasju z Izvršnim svetom Skupščine Republike Slo- 
venije določi nadaljnje postopno zniževanje odstotkov vred- 
nosti storitev za pravice iz 2.,3. in 4.točke 21.člena, ki se 
krijejo iz obveznega zavarovanja. 

98.člen 

Dokler ne bodo sprejeti splošni akti ZZZS iz tretjega odstavka 
91.člena tega zakona, se primerno uporabljajo, ce niso 
v nasprotju s tem zakonom: ... 
- samoupravni sporazum o uresničevanju zdravstvenega var- 
stva (Ur.l.SRS, št.23/83 in 47/85, 47/87), 

- samoupravni sporazum o postopkih in načinih o uresniče- 
vanju pravic do zdravstvenega varstva (Ur.l.SRS, št.6/81), 
- sklep o plačevanju participacije v zdravstvu (Ur.l.RS, št.18/ 
91), 
- pravilnik o razvrščanju zdravil (Ur.l.RS, št.45/90, 7/91 in 14/ 
91), 
- sklep o predpisovanju zdravil (Ur.l.RS, št.45/90). 
Do sprejema ustreznih predpisov Republike Slovenije se ude- 
ležencem NOV in drugih vojn, vojaškim invalidom, civilnim 
invalidom vojne in uživalcem republiških priznavalnin, ki so 
do uveljavitve tega zakona uživali zdravstveno varstvo po 
zveznih zakonih, po republiških zakonih o vojaških invalidih, 
civilnih invalidih vojne, borcih za Severno mejo v letih 1918 in 
1919 in o slovenskih vojnih dobrovoljcih iz vojn 1912 do 1918 
ter zakonu republiških priznavalninah, zagotavlja zdravstveno 
varstvo v obsegu in pod pogoji, ki jih določajo ti zakoni. 

99.člen 

Pri uveljavljanju pravic po drugem odstavku 92.člena tega 
zakona plačajo zavarovane osebe participacijo, ki jo določi 
zzzs ^ Participacije ne plačujejo zavarovane osebe za zdravstvene 
storitve iz 1.točke 21.člena. 
Zavarovane osebe, ki izpolnjujejo dohodkovne pogoje za pri- 
dobitev pomoči s področja socialnega varstva, so v celoti ali 
delno oproščene participacije za storitve iz 2.,3. in 4.točke 
21.člena tega zakona. 
Obseg in način delne oprostitve participacije določi ZZZb. 
Delna oprostitev participacije se lahko nanaša na participa- 
cijo za posamezno vrsto storitev in na skupni letni znesek, 
preko katerega zavarovana oseba ni več dolžna plačevati 
participacije. 

100.člen 

ZZZS z dnem, določenim za začetek dela, prevzame delavce 
Republiške uprave za zdravstveno varstvo kot tudi premože- 
nje, arhiv, dokumentacijo in sredstva, s katerimi je upravljala 
Republiška uprava za zdravstveno varstvo. 
Na ZZZS se ne prenesejo neporavnane obveznosti republi- 
škega in občinskih proračunov, sprejete za zdravstveno var- 
stvo z zakonom in odloki za leto 1991. 

101 .člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, preneha veljati zakon 
o zdravstvenem varstvu (Ur.l.SRS, št.1/80, 45/82, 42/85, 32/89 
in 8/90) razen v delu, ki se nanaša na zdravstvene organizacije 
in zdravstvene delavce in zakon o prispevkih za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlova- 
nje (Uradni list RS, št.48/90) v delu, ki se nanaša na plačevanje 
prispevkov za zdravstveno varstvo. 
Z 31.12.1991 preneha veljati 19.člen zakona o določitvi nalog, 
ki jih od 1.1.1990 začasno opravljajo organi interesnih skup- 
nosti in o ustanovitvi določenih republiških organov (Ur.l. 
SRS, št.42/89 in Ur.l.RS, št.8/91). 

102. člen 

Dokler ne bodo izdani novi predpisi, se še uporabljajo, kolikor 
niso v nasprotju s tem zakonom: 
1. pravilnik o načinu in postopku za opravljanje preventivnih 
zdravstvenih pregledov delavcev (Ur.l.SRS, št.33/71), 
2. pravilnik o ugotavljanju in oceni zdravstvene sposobnosti 
člana posadke na ladji (Ur.l.SRS, št.38/84 in 22/89); 
3. pravilnik o zdravstvenih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati 
delavci, ki opravljajo dela na žičniških napravah (Ur.l.SRS, 
št.21/86). 

103.člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.1.1992 dalje. 
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Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor 
Skupščine Republike Slovenije so na sejah 18. julija 1991 
obravnavali predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu 
in zdravstvenem zavarovanju. Zbori Skupščine so sprejeli 
sklep, da sprejemajo predlog za izdajo zakona o zdravstve- 
nem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Izvršnemu svetu 
Skupščine Republike Slovenije so naložili, da pripravi osnu- 
tek zakona po terminskem planu, dogovorjenem v Odboru 
Skupščine Republike Slovenije za zdravstvo. Pri pripravi 
osnutka zakona naj predlagatelj prouči in ustrezno upošteva 
stališča in pripombe pristojnih delovnih teles skupščine in 
stališča ter pripombe poslancev ter predstavnikov organizacij 
in organov na sejah zborov. 
Predlog za izdajo zakona o zdravstvenem varstvu in zdrav- 
stvenem zavarovanju z osnutkom zakona so obravnavala 
naslednja delovna telesa skupščine: 
Odbor za zdravstvo 
Zakonodajno-pravna komisija 
Komisija za vprašanja invalidov 
Komisija za žensko politiko 
Komisija za varstvo potrošnikov 
Predlog za izdajo zakona pa so obravnavali tudi v zdravstve- 
nih zavodih, Poslovni skupnosti za zdravstvo Slovenije, Skup- 
nosti slovenskih naravnih zdravilišč, Slovenskem zdravni- 
škem društvu in rjrugi. 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
ureja temeljna vprašanja zdravstvenega varstva v Republiki 
Sloveniji, nosilce družbene skrbi za zdravje in sistem zdrav- 
stvenega zavarovanja. 
Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju predvideva več sprememb in novosti na tem 
področju. V svojih opredelitvah vključuje usmeritve iz pripo- 
ročila Svetovne zdravstvene organizacije o možnostih dose- 
ganja boljšega zdravja prebivalstva, kot tudi druga strokovna 
in znanstvena spoznanja iz drugih držav sveta, o učinkovitosti 
in uspešnosti sistema zdravstvenega zavarovanja. Najpo- 
membnejša novost v primerjavi v sedanjo ureditvijo in prakso 
je nakazana večja preusmeritev od bolezni k zdravju, ki jo 
pojmuje kot kvaliteto življenja in ne le odsotnost bolezni in 
njenih posledic. Pri tem osnutek zakona tudi opredeljuje 
nosilce skrbi in odgovornosti za zdravje in določa njihove 
obveznosti pri doseganju njegove čim vičje kvalitete. Druga 
značilnost, ki jo predvideva osnutek zakona in se nanaša na 
pravice občanov je opustitev dosedanjega »nacionalnega«/ 
zdravstvenega varstva in ponovna uveljavitev sistema zdrav- 
stvenega zavarovanja. 

Zdravstveno varstvo 
Zdravstveno varstvo po tem zakonu obsega sistem družbenih, 
posameznikovih in drugih ukrepov za krepitev, ohranjanje in 
povrnitev zdravja, ki je stanje kar najboljšega duševnega, 
telesnega in socialnega blagostanja. Uvodoma zakon vsebuje 
določbe o dolžnosti vsakega posameznika za varovanje last- 
nega zdravja in zdravja drugih, kar je doslej določala že 
ustava. Vsakdo ima tudi pravico do zdravstvenega varstva po 
zakonu in dolžnost prispevati po svojih močeh za to varstvo. 
Nosilci družbenih skrbi za zdravje pa so Republika Slovenija, 
občina in mesto oziroma lokalne skupnosti ter delodajalci, ki 
jih zakon še posebej zavezuje v zvezi z vplivom tehnologije na 
delovno in širše življenjsko okolje ter na zdravje delavcev 
(členi 1 do 3). 
Republiki Sloveniji zakon na podlagi usmeritev Svetovne 
zdravstvene organizacije nalaga nove naloge na področju 
krepitve in varovanja zdravja, ki jih mora uresničevati preko 
svoje zakonodajne, davčne in gospodarske politike, z obliko- 
vanjem strategije in plana zdravstvenega varstva, vključno 
z zagotavljanjem ustreznih sredstev, ter s sprejemanjem 
neposrednih ukrepov zlasti na področju prosvetljevanja in 
osveščanja ljudi o pomenu skrbi za zdravje (4. člen). 
Ker je krepitev in varovanje zdravja veliko širše področje 
nalog in delovanja od tistega, kar sodi na področje zdrav- 
stvene dejavnosti, se bo za uresničevanje nalog Republike 
Slovenije pri Izvršnem svetu oblikoval medpodročni svet za 
zdravje. Naloge sveta opredeljuje 5. člen zakona. Osrednjega 
pomena med njimi bo ocenjevanje vseh predlaganih razvojnih 
načrtov in predpisov tudi z vidika vpliva na zdravje ljudi ter 

predlaganje povsem določnih ukrepov v zvezi z njim. 
Za uskladitev aktivnosti in razvoja različnih področij s interesi 
in cilji za boljše zdravje in za določitev strategije zdravstve- 
nega varstva naj bi Skupščina Republike Slovenije sprejela 
plan zdravstvenega varstva. Ta bi poleg politike področja 
določal naloge nosilcev razvoja pri krepitvi in ohranjanju 
zdravja, cilje in prioritetne naloge področja, usmeritve glede 
razvoja sistema zdravstvenega zavarovanja, materialne okvire 
za njegovo uresničevanje ter za razvoj mreže zdravstvenih 
dejavnosti m javnih zavodov. Osnutek tega zakona enako pa 
tudi osnutek zakona o zdravstveni dejavnosti dajeta temu 
planu izredno pomembno vlogo. Planiranje zdravstvenega 
varstva je namreč tudi drugod v razvitem svetu najprimernejša 
in strokovno najbolj uspešna metoda usklajevanja področja 
zdravstvenega varstva z drugimi področji in celotnim družbe- 
nim razvojem. Predlog takšnega plana naj bi pripravil Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije s sodelovanjem republu- 
škega upravnega organa, pristojnega za zdravstvo, (1) pristoj- 
nih zbornic in združenj zdravstvenih zavodov, Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije in Sveta za zdravje. Na tak 
način bi bilo omogočeno vsem strokovnim in drugim zaintere- 
siranim institucijam sodelovanje pri oblikovanju dokumenta 
in njegovih najpomembnejših' opredelitev. To je tudi ena 
izmed konkretnih nalog v »partnerskem« modelu vključeva- 
nja predstavnikov zdravstvenih delavcev in zavarovancev 
v soodločanju o možnih razvojnih okvirih področja. 
Osnutek zakona določa tudi vire in nosilce obveznosti do 
financiranja zdravstvenega varstva. Republika Slovenija iz 
proračuna zagotavljala izvajanje zdravstveno prosvetne in 
vzgojne dejavnosti, socialnomedicinsko, higiensko -epidemi- 
ološko in zdravstveno-ekološko službo, uresničevanje pro- 
gramov za krepitev zdravja prebivalstva, zdravstvene storitve 
za vojaške obveznike in pripadnike teritorialne obrambe, 
osebe neznanega prebivališča, obsojence, za zdravljenje 
alkoholizma in narkomanije, za znanstvenoraziskovalno 
dejavnost ter za uresničevanje mednarodnih pogodb in za 
nekatere aktivnosti znanstvenih in strokovnih društev. Poleg 
tega bi prispevala skladno s planom razvoja mreže javne 
zdravstvene službe ustrezna dodatna investicijska sredstva 
zavodom na demografsko ogroženih območjih Slovenije. 
Njena naloga bi bila tudi financiranje dejavnosti zbiranja krvi 
in krvnih pripravkov ter zbiranja organov oziroma tkiv za 
presajanje. Republiški proračun bo zagotavljal tudi razširjeno 
reprodukcijo zavodov, ki jih je ustanovila Republika Slovenija. 
Predlog, naj bi iz proračuna plačevali tudi zdravstvene pre- 
glede udeležencev v tekmovalnem športu in antidoping kon- 
trolo, v osnutku ni upoštevan, ker predlagatelj meni, da 
morajo biti pregledi tekmovalcev stvar organizatorjev tekmo- 
vanja, medtem ko bodo obveznosti glede antidoping kontrole 
urejene v zakonu o športu. 
Občini in mestu oziroma lokalni skupnosti zakon nalaga obli- 
kovanje, financiranje in skrb za izvajanje programov krepitve 
zdravja na lokalni ravni, javno zdravstveno dejavnost, ki ni 
predmet republiškega programa, skrb za razširjeno reproduk- 
cijo zdravstvenih zavodov, ki sta jih ustanovili občina ali 
mesto, ter mrliško pregledno službo (8. člen). 

1) V razpravah in konkretnih pripombah na besedilo je bilo izraženo 
mnenje, naj bi govorili o Ministrstvu za zdravstvo. Ta naziv je vezan na 
spremembo zakona o državni upravi. Po veljavnem zakonu se namreč 
ministrstvo imenuje Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno var- 
stvo in poenostavljanje imena ne bi bilo pravilno. Če bo do obravnave 
predlogov zdravstvenih zakonov zakon o državni upravi spremenjen, 
bo ministrstvo to upoštevalo pri pripravi besedila predloga. 

V poglavju o zdravstvenem varstvu v zvezi z delom so nave- 
dene naloge delodajalcev na področju krepitve in ohranjanja 
zdravja delavcev, varstva pri delu, vpliva tehnologije na zdrav- 
stveno stanje delavcev ter na delovno in širše bivalno okolje. 
Zakon enako kot doslej določa tudi vrste zdravstvenih pregle- 
dov, ki so jih dolžni zagotoviti delodajalci, in plačevanje 
nadomestil delavcem za prvih 30 dni zadržanosti od dela 
zaradi bolezni in poškodb (9. do 11.člen). Razen nalog, nave- 
denih v teh členih zakona, pa se delodajalci s pomembnim 
delom vključujejo v sistem obveznega zdravstvenega zavaro- 
vanja, ki je urejen v drugem delu zakona. 
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Zdravstveno zavarovanje 
Zdravstveno zavarovanje smo pri nas poznali že v prvih povoj- 
nih letih. Zavarovanje, ki naj bi ga uvedli sedaj, se od takrat- 
nega močno razlikuje. Takrat je šlo za določeno obliko držav- 
nega zavarovanja z najširšo solidarnostjo vseh prebivalcev 
Slovenije in družinskih članov delavcev, ki so živeli v drugih 
republikah. Ta sistem je pozneje prerasel v sistem, podoben 
angleškemu nacionalnemu zdravstvenemu varstvu, v katerem 
so vsi prebivalci imeli pravice do vseh pri nas dostopnih 
zdravstvenih storitev, ne glede na njihov materialni položaj, 
plačevanje prispevkov ali druge pogoje. Novost, ki je predvi- 
dena v osnutku zakona, je opredelitev, po kateri mora biti 
vsak državljan zdravstveno zavarovan, če želi uveljaviti svoje 
interese po zdravstvenih storitvah. Pri tem je predvidena raz- 
mejitev med obveznim zdravstvenim zavarovanjem, po kate- 
rem bi se morali skladno z zakonom zavarovati vsi prebivalci 
Republike Slovenije, in prostovoljnim zavarovanjem, za 
katero bi se ti lahko odločili po lastni presoji. Pri tem naj bi 
država z uvedbo obveznega zdravstvenega zavarovanja zago- 
tavljala vsem svojim prebivalcem razmeroma visoko raven 
zdravstvene in socialne varnosti, ki bi zajemala vse nujne 
zdravstvene storitve, diagnostiko, zdravljenje in rehabilitacijo. 
To bi bilo uresničljivo s plačevanjem prispevkov iz plače, 
pokojnin in drugih dohodkov oziroma z zavarovanjem obča- 
nov brez dohodkov s strani republike ali občine. Skladno s to 
osnovnomislijo so v osnutku zakona opredeljene zavarovane 
osebe in zavarovanci, njihove pravice, viri sredstev ter zave- 
zanci za plačevanje prispevkov. 
Zavarovane osebe so zavarovanci in njihovi družinski člani. 
Zavarovanci po tem zakonu so vse osebe, ki so v delovnem 
razmerju v Republiki Sloveniji, vse osebe, ki stalno prebivajo 
v Republiki Sloveniji, pa jih je podjetje, ki ima sedež v Repu- 
bliki Sloveniji, poslalo na delo ali izpopolnjevanje v tujino, 
osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so 
zaposlene pri tujem delodajalcu, pa same ali njihovi družinski 
člani niso zdravstveno zavarovane pri tujem nosilcu ali niso 
zavarovane za čas bivanja v Sloveniji, osebe, ki v Sloveniji 
opravljajo samostojno gospodarsko ali poklicno dejavnost, 
lastniki zasebnih podjetij, kmetje, lastniki ali uporabniki kme- 
tij in člani njihovega gospodarstva, če niso zavarovani iz 
drugega naslova, vrhunski športniki, prejemniki pokojnin, 
kmečkih preživnin, brezposelne osebe, ki dobivajo nadome- 
stilo ali denarno pomoč za brezposelnost, osebe, zaposlene 
pri tujih organizacijah in ustanovah v Sloveniji, ter tuji štu- 
dentje, odrasle invalidne osebe po zakonu o družbenem var- 
stvu telesno in duševno prizadetih odraslih oseb, uživalci 
invalidnin po zakonih o vojaških invalidih in o civilnih invali- 
dih vojne in drugih predpisih priznavalnin, prejemniki social- 
nih pomoči in druge osebe, ki stalno prebivajo v Republiki 
Sloveniji, in niso zavarovane iz drugega naslova (14.člen). 
Med družinske člane štejejo zakonec in otroci. Otroci so 
zavarovani kot družinski člani do 18.leta, če prej ne postanejo 
zavarovanci, oziroma do 26.leta, če se redno šolajo. Ce med 
šolanjem odslužijo vojaški rok ali prekinejo šolanje zaradi 
bolezni, se za ta čas starostni pogoj podaljša. Po variantnem 
dodatku naj bi med družinske člane kmečkega zavarovanca 
šteli tudi druge otroke, ki jih je zavarovanec vzel k sebi in jih 
preživlja, ker so brez staršev (vnuke, brate, sestre in druge 
otroke brez staršev) ter ostarele starše in stare starše, ki živijo 
z zavarovancem in jih ta preživlja. 
Zakon posebej našteva primere obveznega zavarovanja za 
nesrečo pri delu in poklicno bolezen, ko gre za praktično in 
drugo delo med šolanjem, usposabljanjem in na raznih orga- 
niziranih delih in akcijah. Med temi primeri je tudi zavarovanje 
vseh, ki opravljajo različno popoldansko delo in volonterjev. 
Kmetje in drugi zavarovanci iz 9. in 10. točke 14.člena naj bi 
bili zavarovani za poškodbo pri delu in poklicno bolezen pod 
pogojem, da plačujejo prispevek najmanj od najnižje pokoj- 
ninske osnove. V drugih primerih bi se te poškodbe obravna- 
vale kot druge bolezni oziroma kot poškodbe izven dela (3. 
oziroma 4. točka prvega odstavka 21.člena). To pomeni, da se 
bodo kmetje v teh primerih prostovoljno zavarovali ali pa 
plačali razliko v ceni zdravljenja. 
Obseg pravic iz obveznega zavarovanja je različen glede na 
stopnjo družbenega interesa za solidarnostno pokrivanje 
določenih programov in tveganj in glede na prizadevanja, da 
bi se ljudje za določena tveganja, na katera lahko delno tudi 
sami vplivajo, posebej zavarovali. Skladno s tem je z obvez- 

nim zavarovanjem zagotovljeno plačilo storitev v celoti za 
storitve po sprejetih preventivnih programih, storitve v zvezi 
s karantenskimi in drugimi nalezljivimi boleznimi, za katere je 
obvezno zdravljenje, poškodbami pri delu in poklicnimi bolez- 
nimi, dedno pogojenimi kroničnimi degenerativnimi bolez- 
nimi, za zdravljenje določenih duševnih bolnikov, za storitve 
nujne medicinske pomoči, patronažne obiske, zdravljenje in 
nego na domu ter v socialnih zavodih in za zdravila, ortoped- 
ske in druge pripomočke v zvezi s temi storitvami. Obvezno 
zavarovanje bo v celoti krilo stroške zdravljenja in rehabilita- 
cije otrok in mladine, dokler se redno šola, ter storitev v zvezi 
z nosečnostjo, porodom, poporodnim varstvom ter svetova- 
njem in kontracepcijo ter stroške zdravljenja in rehabilitacije 
vojaških in civilnih invalidov vojne. 
Vse druge storitve so v obveznem zavarovanju zagotovljene le 
do določenega odstotka vrednosti od največ 50% za zdravila 
z vmesne liste, zobnoprotetično zdravljenje in očesne pripo- 
močke za odrasle ter zdravila in storitve v zvezi z umetno 
oploditvijo, 60% za ne nujne reševalne prevoze in zdraviliško 
zdravljenje, ki ni nadaljevanje bolnišničnega, do najmanj 75% 
vrednosti za vse storitve v zvezi s poškodbami izven dela in za 
zdravila s pozitivne liste v drugih primerih, najmanj 95% za 
najzahtevnejše diagnostične in terapevtske posege ter za 
zdravljenje v tujini in najmanj 85% za vse druge storitve 1 
v osnovni, specialistični in bolnišnični dejavnosti, ortopedske 
in druge pripomočke (21.člen). . 
Odstotki vrednosti cene posameznih storitev so določeni 
v odvisnosti od višine tveganja, ki bi jim utegnil biti izpostav- 
ljen posameznik. Zato je določen najvišji odstotek pri obvez- 
nem zavarovanju storitev oziroma pravic, ki so tudi najdražje 
in jih posameznik s svojimi sredstvi ne bi mogel poravnati. Ta 
odstotek ki bi naj bi bil zaobjet v obveznem zavarovanju, 
pada s padanjem višine tveganja, ali z večjo vlogo posamez- 
nika pri krepitvi in ohranitvi zdravja oziroma za področja, ki 
predstavljajo prej osebni kot družbeni interes. 
Pravico do celotnega plačila storitev naj bi imeli v primerih 
nujnega zdravljenja vsi drugi najtežji invalidi. Enako pravico 
bodo imele tudi materialno ogrožene osebe, ki izpolnjujejo 
pogoje za pridobitev družbene pomoči. Pristojna zdravniška 
komisija naj bi v takih primerih lahko odobrila tudi plačilo 
ortopedskega ali drugega pripomočka. Zakon predvideva 
tudi, da bi ZZZS skupaj z Izvršnim svetom lahko določil 
znesek plačil za zdravstvene storitve v določenem obdobju, 
nad katerim bi ZZZS lahko materialno ogroženim zavarova- 
nim osebam odobril zdravljenje brez doplačila. 
Med pravice iz obveznega zavarovanja štejejo tudi nadome- 
stila osebnega dohodka, pogrebnina in posmrtnina ter povra- 
čilo potnih stroškov v zvezi z zdravljenjem. Predlagana uredi- 
tev je podobna dosedanji, le da so višine in meje nadomestil 
in prejemkov vezane na razmerje do zajamčene plače m 
usklajene z ureditvijo na drugih področjih oziroma prepuš- 
čene ureditvi v okviru ZZZS. 
Pravico do nadomestila bodo imeli tudi kmetje, če bodo 
plačevali prispevek za zdravstveno varstvo najmanj od zne- 
ska, ki ne bo nižji od bruto zneska najnižje pokojninske 
osnove. .. ,  , 
Zakon ureja tudi pravico do nadomestil v primerih, ko med 
začasno zadržanostjo od dela delavcu preneha delovno raz- 
merje. V primerih, ko zadržanost ni posledica poškodbe pri 
delu aH poklicne bolezni, ima delavec pravico do nadomestila 
še 30 dni po prenehanju delovnega razmerja. Ce še po tem 
času ni sposoben za delo, ga mora služba napotiti na pri- 
stojno socialno službo. , . ,. ... 
Viri sredstev za obvezno zavarovanje so prispevki, ki jih 
plačujejo zavezanci na račun ZZZS. Prispevek za zavarovanje 
za storitve in nadomestila nad 30 dni v zvezi s poškodbami pri 
delu in poklicnimi boleznimi plačujejo le delodajalci in zave- 
zanci v primerih iz 18.člena zakona. Prispevke za druge stori- 
tve ter za druga nadomestila in denarne prejemke pa plaču- 
jejo vsi zavezanci. Gre za pomembno razliko v primerjavi 
s sedanjo prakso, ko so podjetja in drugi delodajalci dolzn. 
neposredno plačevati storitve v primerih poškodb pri delu ir 
poklicnih bolezni, zdaj pa naj bi ponovno uvedli širše soli- 
darno zavarovanje za te primere. Osnutek zakona namreč 
daje možnost, da so ti prispevki od 50% višji od povprečja 
v dejavnosti, ki bistveno presegajo povprečne izdatke za 
zdravljenje poškodb pri delu in poklicnih bolezni in nadome 
stil za te primere. Razen tega je novo, da zakon predvideva 
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plačevanje prispevka za obvezno zavarovanje upokojencev, ki 
naj bi ga plačeval Zavod za pokojninsko in invalidsko zavaro- 
vanje, ter brezposelnih oseb, ki naj bi ga plačeval Zavod za 
zaposlovanje. Tudi za prejemnike različnih invalidnin, prizna- 
valnin in družbenih pomoči osebam, ki niso zavarovane iz 
drugega naslova, bo potrebno plačevati prispevke. Zavezanec 
bo v teh primerih v večini proračun, ki zagotavlja osebi 
osnovni prejemek. 
Osnutek zakona podrobneje ureja tudi osnove, od katerih se 
obračunavajo prispevki, in roke, v katerih jih morajo porav- 
nati. Prispevne stopnje bi predlagala skupščina Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije, sprejemala pa Skupščina 

j Republike Slovenije. S tem bi bila omogočena uskladitev 
obremenitev podjetij in drugih zavezancev prispevkov 
z ukrepi ekonomske politike in drugimi prispevki ter davki. 
Stališče, naj o tem dokončno odloči Skupščina Republike 
Slovenije, je prevladalo, ker gre za sorazmerno veliko obre- 
menitev delodajalcev pa tudi proračunskih sredstev in za 
tesno povezavo z globalno gospodarsko politiko. Razen tega 
je enaka ureditev predvidena tudi na pokojninskem področju. 
Ne glede na to pa je v razpravi potrebno proučiti vprašanje, ali 
ne bi o prispevkih številnih manjših zavezancev zaradi raci- 
onalnosti vendarle odločala skupščina zavarovalnega zavoda. 
Osnutek predvideva med drugim več prispevnih stopenj, in 
sicer za zdravstvene storitve iz obveznega zavarovanja za 
nadomestila osebnih dohodkov in druge denarne prejemke 
ter za zavarovanje v primeru poškodb pri delu, poklicnih 
bolezni in za nadomestila ob teh primerih. Osnutek določa 
kdo so zavezanci prispevkov za te posamezne rizike oziroma 
pravice. 
Poglavje o prostovoljnem zavarovanju določa, da se le-to 
uvede za razliko v vrednosti storitev, ki so zagotovljene 
z obveznim zavarovanjem in stvarno ceno. Lahko pa se uvede 
tudi za druge pravice, boljši standard storitev, zavarovanje 
posebnih tveganj, pa tudi za druge fizične in pravne osebe 
(n.pr. za delodajalce za del nadomestil, ki jih morajo sami 
zagotavljati svojim delavcem). Zakon zavezuje za uvedbo pro- 
stovoljnega zavarovanja ZZZS, ki je nosilec obveznega zava- 
rovanja po zakonu, in ga brez tega ne more uvesti. Nedvomno 
pa se bodo pojavile s posebnimi zavarovalnimi paketi tudi 
druge zavarovalnice, kar bo prispevalo k boljšim pogojem in 
večjim možnostim izbire za posameznega zavarovanca. 
Poglavje o urejanju odnosov med ZZZS in zdravstvenimi 
zavodi ter zasebnimi zdravstvenimi delavci ureja podlage in 
način sklepanja pogodb za izvajanje obveznega zavarovanja 
in za ravnanje v primeru spornih vprašanj. Kot podlago za 
sklepanje pogodb naj bi ZZZS, pristojne zbornice, združenja 
zdravstvenih zavodov in republiški upravni organ, pristojen za 
zdravstvo, vsako leto ocenili globalni obseg razpoložljivih 
virov in na podlagi plana sprejeli skupna izhodišča za izvaja- 
nje programov in za oblikovanje cen storitev. Če se ne bi 
mogli sporazumeti, bi sporno zadevo predložili v odločitev 
arbitraži oziroma Izvršnemu svetu, če sporazum ne bi bil 
dosežen do konca februarja za tekoče leto. 
Pogodbe z zdravstvenimi zavodi in zasebnimi zdravstvenimi 
delavci bi nato sklepal ZZZS na podlagi razpisa. Predvideno 
je, da bo v primerih, ko ne bi prišlo do sklenitve pogodbe, 
odnos z ZZZS začasno uredil ustanovitelj zavoda. 
U posebnem poglavju so določbe o ZZZS, ki deluje kot javni 
zavod za območje Slovenije in ga upravlja skupščina. Ta naj 
bi bila sestavljena iz predstavnikov zavarovancev (25) in delo- 
dajalcev (20). Predstavniki Skupščine Republike Slovenije so 
tu izpuščeni, ker je bilo ocenjeno, da je dovolj velik vpliv 
države zagotovljen v drugih postopkih. Skupščina bo izvolila 
svojega predsednika in irnenovala 11 članski upravni odbor 
kot svoje izvršilno telo. Poslovodno funkcijo ZZZS bo oprav- 
ljal direktor, ki ga bo imenovala skupščina ZZZS v soglasju 
z Izvršnim svetom. Zakon omogoča tudi ustanovitev območ- 
nih Svetov zavarovancev in delodajalcev, ki bi omogočali 
uveljavljanje njihovih interesov, ocenjevanje dela ZZZS in 
uresničevanja pravic ter obveznosti, sodelovanje v upravlja- 
nju ter dajanje pobud in predlogov. 
Služba ZZZS ima po zakonu tudi številne strokovne naloge 
v zvezi z izvajanjem zavarovanja, vodenjem evidenc varova- 
njem podatkov ipd. 
V poglavju o uveljavljanju pravic iz zdravstvenega varstva je 
zavarovanim osebam zagotovljena pravica do proste izbire 
zdravnika in zdravstvenega zavoda, kar bo podrobneje ure- 

jeno s splošnim aktom ZZZS. Zavod bo lahko predpisal način 
uveljavljanja te pravice in tudi minimalno trajanje oziroma 
veljavnost take izbire, posebej v primerih, ko bo imel izbrani 
zdravnik tudi določena pooblastila glede izvajanja obveznega 
zavarovanja. 
Zakon ponovno uvaja zdravniške komisije I. in II. stopnje za 
ocenjevanje delazmožnosti, odobravanje določenih pravic in 
za reševanje pritožb v zvezi z obveznim zavarovanjem iz 
pristojnosti komisij. O strokovnomedicinskih vprašanjih v pri- 
meru pritožbe zavarovane osebe odločajo zdravniške komi- 
sije. Odločba se izda šele, če zavarovana oseba ni zadovoljna 
z mnenjem zdravniške komisije ll.stopnje. Ta odločba je 
dokončna, možen je le upravni spor. Druga sporna vprašanja 
urejajo organi, ki jih ustanovi ZZZS na podlagi statuta. 
Poglavje o povrnitvi škode podrobno ureja pravice ZZZS 
v zvezi z uveljavljanje škodnih zahtevkov do zavarovancev, 
zavodov in delodajalcev. ZZZS prev tako odgovarja za škodo, 
ki bi jo povzročila zavarovani osebi pri opravljanju ali v zvezi 
z opravljanjem dejavnosti, in sicer v skladu z zakonom o obli- 
gacijskih razmerjih 
V tretjem delu zakona so kazenske določbe ter prehodne in 
končne določbe. 
Zakon določa, da ZZZS začne z delom 1.1.1992. Prvo skupš- 
čino ZZZS imenuje Skupščina Republike Slovenije, kar mora 
storiti najpozneje pred koncem leta 1991. Skupščina mora 
namreč pred 1.1.1992 sprejeti statut, da lahko ZZZS začne 
z delom v predvidenem roku. Osnutek prehodno določa tudi 
kriterij za zastopanost zavarovancev v skupščini (enega pred- 
stavnika na približno 60 000 zavarovancev). Republiška 
uprava za zdravstveno varstvo preneha z delom z dnem 
začetka dela ZZZS, ki prevzame delavce, premoženje in sred- 
stva, s katerimi do sprejema zakona upravlja Republiška 
uprava za zdravstveno varstvo. Zakon določa tudi, da se 
morebitne neporavnane obveznosti proračunov iz naslova 
zdravstvenega varstva za leto 1991 ne prenesejo na ZZZS. 
Zakon določa šestmesečni rok za sprejem plana zdravstve- 
nega varstva, prav tako pa tudi za sprejem splošnih aktov, ki 
so potrebni za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarova- 
nja po zakonu in za uvedbo prostovoljnega zavarovanja. Pro- 
stovoljno zavarovanje naj bi se uvedlo najpozneje s 1.7.1992 
uveljavilo pa najpozneje s 1.1.1993.Osnutek variantno predvi- 
deva polletni zamik teh rokov. Do uveljavitve novega sistema 
bodo v veljavi dosedanji predpisi, če niso v nasprotju z zako- 
nom. To sta oba samoupravna sporazuma, ki določata pravice 
in obveznosti iz zdravstvenega varstva, oziroma postopek za 
uresničevanje pravic. Do začetka dela ZZZS bodo veljale tudi 
dosedanje določbe v zvezi z veljavno participacijo. Od spre- 
jema ustreznega splošnega akta ZZZS dalje in do uveljavitve 
prostovoljnega zavarovanja pa naj bi bile participacije oproš- 
čene v celoti le zavarovane osebe, ki izpolnjujejo dohodkovni 
pogoj za pridobitev pomoči s področja socialnega varstva. 
Zavarovane osebe, ki imajo dohodek na družinskega člana do 
150% zajamčene plače, pa bodo lahko uveljavile delno opro- 
stitev participacije v tem času. Zakon določa, da delna opro- 
stitev lahko pomeni znižanje posameznih večjih zneskov, ozi- 
roma določitev zneska, ki ga zavarovana oseba v določenem 
obdobju plača, za tem pa je participacije v celoti oproščena. 
Po uveljavitvi prostovoljnega zavarovanja participacija v seda- 
njem pomenu ni več predvidena. Vsakemu, ki se bo prosto- 
voljno zavaroval, bo razliko v ceni poravnala njegova zavaro- 
valnica, kdor pa se ne bo prostovoljno zavaroval za določene 
storitve, bo moral razliko v primeru zdravljenja plačati sam. 
Podobna ureditev velja že zdaj za zdravila z vmesne liste, ko 
mora bolnik plačati polovico cene. Po uveljavitvi prostovolj- 
nega zavarovanja bo to obveznost s sklenitvijo zavarovanja in 
s plačilom prispevka oziroma premije prenesel na ZZZS ali 
drugo zavarovalnico. Opozoriti je treba, da bo za uveljavitev 
prostovoljnega zavarovanja potreben določen čas, v katerem 
zavarovane osebe še ne bodo mogle uveljavljati pravic iz 
prostovoljnega zavarovanja, dolžne pa bodo že plačevati 
določene obveznosti. V času od uvedbe do uveljavitve prosto- 
voljnega zavarovanja se bodo torej obveznosti zavarovanih 
oseb delno prekrivale. Plačevati bodo morali participacijo 
skladno z veljavnimi predpisi in hkrati že tudi obveznosti iz 
naslova prostovoljnega zavarovanja. Trajanje te dobe bo za 
posameznika predvsem odvisno od pogojev, ki jih bodo ponu- 
dile zavarovalnice v zvezi s paketi prostovoljnega zavarova- 
nja. 
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V zakonu so določeni tudi odstotki vrednosti storitev, ki se 
bodo krili iz obveznega zavarovanja na začetku oziroma 
v prvem letu po uveljavitvi prostovoljnega zavarovanja. Pred- 
videno je, da se 5. in 6. točka prvega odstavka 21. člena uvelja- 
vita v celoti takoj, 4. točka (zdravljenje poškodb izven dela) 
v večji meri, točki 2 in 3 pa le v manjšem delu. Nadaljnje 
približevanje odstotkom, ki so predvideni v 21.členu, naj bi 
uveljavili v nekaj naslednjih letih. Program tega uvajanja naj bi 
sprejela ZZZS s soglasjem Izvršnega sveta. Pri tem bo šlo za 
prerazporeditev sedanjih obveznosti, pri čemer globalno 
spremembe ne bodo tako velike, če upoštevamo prispevne 
stopnje ki so s sedaj veljavnim zakonom določene za zdrav- 
stvo, in na podlagi katerih se stekajo sredstva v republiški 
proračun. . 
Poudariti je treba tudi, da bo potrebna širša aktivnost za 
seznanitev ljudi z novim sistemom zdravstvenega zavarovanja 
in sistematično spodbujanje zavarovalniške kulture. 
Zakonske rešitve predvidevajo tri vire financiranja zdrav- 
stvene dejavnosti, in sicer republiški in občinski proračun ter 
sredstva obveznega in prostovoljnega zavarovanja. 
Sredstva obveznega zavarovanja se bodo združevala iz pri- 
spevkov zavezancev, med katere sta uvrščena tudi Skupnost 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Zavod za zapo- 
slovanje. . . 
Zakon prinaša spremembo v obveznostih delodajalcev, ki 
bodo poslej plačevali prispevek za obvezno zdravstveno zava- 
rovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter za nado- 
mestila v zvezi s temi tveganji, in ne več neposredno storitev 
kot zdaj. 

Zaradi teh sprememb se bodo relativne prispevne stopnje iz 
osebnih dohodkov in obveznosti delodajalcev znizale v prvem 
letu zaradi znižanja ravni pravic in zaradi prenosa obveznosti 
plačevanja prispevkov za upokojence in nezaposlene zat pr - 
bložno 13 do 14%, povečale pa se bodo zaradi prenosa 
nadomestil in obveznosti za poškodbe pri delu m poklicne 
bolezni. Zmanjšan obseg pravic iz obveznega zavar°vanla°° 
pokrilo prostovoljno zavarovanje oziroma plačilo razlike 
v ceni storitev, ki ne bodo v celoti vključene v obvezno 
zavarovanje. V prehodnem obdobju bo postopen prehod 
v nov sistem zagotovljen s prilagajanjem participacije zavaro- 
vancev. 
Stalno pomanjkanje sredstev za pokrivanje stroškov zdrav- 
stvenega varstva je zahtevalo med ukrepi zadnjih let tudi 
povečevanje participacije ob uveljavljanju zdravstvenih ston- 
fev. Valorizacije zneskov v zadnjem času ter uvedba nekaterih 
novih vrst participacije so povzročile, da bo participacija 
v strukturi pokrivanja izdatkov v letu 1991 pomenila okrog 5^ 
sredstev Po prvih grobih ocenah za prvo leto uvedbe prosto- 

voljnega zavarovanja (to je za leto 1993) pa naj bi se delež 
neposrednih zasebnih plačil dvignil na okrog 8%. Pri tem pa 
je treba poudariti, da bo obremenitev posameznika manjša, 
če se bo prostovoljno zavaroval, ker bo plačeval le premijo za 
prostovoljno zavarovanje. V primeru, da ne bo zavarovan in 
bo moral plačati razliko v ceni zdravljenja oziroma storitve, pa 
bo obremenitev posameznika večja. 
V načelnih pripombah iz skupščinske razprave je bilo glede 
na uvajanje novega sistema zdravstvenega zavarovanja 
(obvezno in prostovoljno) opozorjeno, da je potrebno podati 
točne podatke, kaj pomeni nov sistem za posameznika. Opra- 
vili naj bi tudi anketo v zvezi s tem. Anketo je opravil Studio za 
politični in ekonomski marketing 6. in 7. avgusta 1991 v obliki 
telefonske javnomnenjske raziskave med telefonskimi naroč- 
niki v Sloveniji. Ti so povedali svoja mnenja o nekaterih 
predlogih v osnutku zakona o zdravstvenem varstvu in zdrav- 
stvenem zavarovanju, ki je bil v celoti objavljen v časopisu 
Dnevnik dne 24. julija 1991. Vzorec anketirancev je zajemal 
320 naključno izbranih telefonskih naročnikov v Sloveniji. 
Javno mnenje v zvezi s tem je bilo objavljeno v časopisu 
Dnevnik dne 10. avgusta 1991, iz katerega povzemamo: 
- skoraj polovica anketiranih (49,06%) je pritrdila, da bi bila 
delitev zdravstvenega zavarovanja na obvezno in prostovoljno 
primerna za spodbujanje zdravega načina življenja; 
- večina (36,25 %) je menila, da so za krepitev zdravja, torej 
za zdrav način življenja, odgovorni predvsem ljudje sami, 
nekaj več kot 29 % pa to skrb pripisuje vladi; 
- krepitev zdravja po tej raziskavi naj bo predvsem stvar 
posameznika, za celo vrsto pogojev pa naj poskrbi vlada 
oziroma država; 
- največji delež anketiranih meni, da mora za krepitev zdravja 
prebivalstva največ prispevati država. Nekoliko manj vpraša- 
nih bi pošteno obdavčilo tobak, alkohol in slaščice, ki bi jih 
plačevali zavarovanci — uživalci, 10,30 % anketiranih pa vidi 
vir pridobivanja sredstev pri dohodku delodajalcev. 
Prve ocene finančnih posledic sprememb v virih sredstev m 
zavezancih za prispevke so bile objavljene skupaj s predlo- 
gom za izdajo zakona. V novem sistemu se bo del programov, 
ki imajo širši pomen za vso Republiko Slovenijo, financiral iz 
republiškega proračuna. Med temi nalogami je predvidena 
tudi povsem nova naloga na področju programov krepitve 
zdravja. Ta program bo potrebno še pripraviti, se dogovoriti 
za dinamiko izvajanja in zanj zagotoviti nova dodatna sred- 
stva iz obdavčenja zdravju šikodljivih izdelkov (pijače, tobak, 
slaščice ipd.). ....... ,.. . 
Podrobnejši izračuni o finančnih posledicah sistemskih in 
strukturnih sprememb, ki jih prinašajo rešitve v osnutku 
zakona, so v pripravi in bodo izdelani do začetka razprave 
o osnutku zakona. 

Osnutek zakona o ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI ESA 391 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 118. seji 
20. 9. 1991 določil besedilo: 

- OSNUTKA ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI, 
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 določil, da bosta kot nje- 
gova predstavnika pri delu skupščinskih delovnih teles 
sodelovala: 
- prof. dr. Katja BOH, članica Izvršnega sveta in ministrica 
za zdravstvo, družino in socialno varstvo, 
- mag. Tone Košir, dr. med., namestnik ministrice za 
zdravstvo, družino in socialno varstva 

Osnutek zakona o zdravstveni dejavnosti bodo obravnavali 
Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela 
ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi 
Odbor za zdravstvo kot matično delovno telo. 
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POVZETEK 
Zbori Skupščine Republike Slovenije so obravnavali in 
sprejeli predlog za izdajo zakona o zdravstveni dejavno- 
sti na sejah zborov dne 18. julija 1991. V skladu s sklepi 
skupščinskih zborov je Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije pripravil osnutek zakona. 
Osnutek zakona o zdravstveni dejavnosti je del celotne 
ureditve področja zdravstvenega varstva, ki je sedaj 
urejeno z zakonom o zdravstvenem varstvu. Glede na to, 
da uvajamo nov sistem zdravstvenega zavarovanja, se 
je predlagatelj odločil, da zdravstveno dejavnost uredi 
s posebnim zakonom. Tako ureditev smo poznali v Repu- 
bliki Sloveniji vse do leta 1974. 
Zdravstvena dejavnost je v osnutku zakona opredeljena 
kot javna služba, ki jo zagotavlja država, občina oziroma 
mesto. Predlagatelj je glede na predlog za izdajo zakona 
na novo vnesel določbo o opredelitvi ravni, na katerih se 

opravljajo posamezne zdravstvene dejavnosti. Osnutek 
zakona tako opredeljuje primarno, sekundarno in terci- 
alno raven zdravstvene dejavnosti. Glede na raven 
zdravstvene dejavnosti so določeni tudi ustanovitelji jav- 
nih zdravstvenih zavodov, in sicer so to na primarni ravni 
občine oziroma mesto, za vse druge zdravstvene 
zavode, ki opravljajo zdravstveno dejavnost na sekun- 
darni in terciarni ravni, pa Republika Slovenija. 
V osnutku so na novo opredeljene tudi določbe o oseb- 
nem in napotnem zdravniku. Dopolnjene so tudi doiočbe, 
ki opredeljujejo pristojnosti Zdravniške zbornice, zlasti 
v zvezi z nadzorom in celoto podiplomskega izobraževa- 
nja in izpopolnjevanja zdravnikov in zobozdravnikov. 
Predlagatelj je pri pripravi osnutka zakona proučil pri- 
pombe, predloge in mnenja, ki so bila podana ob obrav- 
navi predloga za izdajo zakona, in na tej podlagi pripravil 
osnutek zakona o zdravstveni dejavnosti. 

OSNUTEK ZAKONA o zdravstveni dejavnosti 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Ta zakon ureja pogoje za opravljanje zdravstvene dejavnosti. 

2. člen 

Zdravstvena dejavnost se opravlja na primarni, sekundarni in 
terciarni ravni. 
Zdravstvena dejavnost na primarni ravni obsega osnovno 
zdravstveno dejavnost in lekarniško dejavnost. 
Zdravstvena dejavnost na sekundarni ravni obsega speciali- 
stično ambulantno (varianta: poliklinično) in bolnišnično 
dejavnost. Zdravstvena dejavnost na terciarni ravni obsega 
opravljanje dejavnosti klinik in inštitutov ter drugih pooblaš- 
čenih zdravstvenih zavodov. 
Kot posebna specialistična dejavnost se na sekundarni in 
terciarni ravni opravlja socialnomedicinska, higienska, epide- 
miološka in zdravstveno-ekološka dejavnost. 

3.člen 

Zdravstveno dejavnost lahko opravljajo na podlagi dovoljenja 
republiškega upravnega organa, pristojnega za zdravstvo, 
domače in tuje pravne osebe ter zasebniki, če izpolnjujejo 
s tem zakonom določene pogoje. 
Zdravstvena dejavnost kot javna služba se opravlja v okviru 
mreže javne zdravstvene službe. 
Dejavnost klinik in inštitutov, socialnomedicinska, higienska, 
epidemiološka in zdravstveno-ekološka dejavnost, lekarni- 
ška dejavnost, preskrba s krvjo, krvnimi pripravki in z organi 
za presajanje ter mrliško pregledna služba se opravlja samo 
kot javna služba. 

4. člen 

Mrežo javne zdravstvene službe sestavljajo javni zdravstveni 
zavodi ter pravne osebe in zasebniki, ki opravljajo zdrav- 
stveno dejavnost kot javno službo na podlagi koncesije 
Merila za postavitev mreže javne zdravstvene službe se dolo- 
čijo s planom zdravstvenega varstva Republike Slovenije, ki 
ga sprejme Skupščina Republike Slovenije ob upoštevanju: 
— zdravstvenega stanja, števila, starostne in socialne struk- 
ture prebivalcev, - enakih pogojev oziroma možnosti za upo- 
rabo zdravstvenih storitev, — potrebnega obsega posamezne 
dejavnosti iz 2.člena tega zakona, — dostopnosti javne zdrav- 
stvene službe, - stopnje urbanizacije območij in specifičnosti 
poselitve ter dostopnosti na demografsko ogroženih območ- 
jih, - gospodarskih možnosti. 

5. člen 

Mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni določa in 
zagotavlja občina oziroma mesto v sodelovanju z Zavodom za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije v skladu s planom zdrav- 
stvenega varstva Republike Slovenije. Mesto oziroma občina 
je ustanovitelj javnih zavodov na primarni ravni. 
Mrežo javne zdravstvene službe na sekundarni ravni določa in 
zagotavlja Republika Slovenija po predhodnem mnenju zain- 
teresiranih občin oziroma mesta in s sodelovanjem Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije. Republika Slovenija je 
ustanovitelj javnih zavodov na sekundarni ravni. 
Mrežo javne zdravstvene službe na terciarni ravni zagotavlja 
Republika Slovenija, ki je tudi ustanovitelj javnih zavodov na 
tej ravni. 
Republika Slovenija sodeluje pri zagotavljanju mreže javne 
zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogrože- 
nih območjih v skladu s planom zdravstvenega varstva. 

6. člen 
Koncesijo za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti 
podeli z odločbo občinski upravni organ, pristojen za zdrav- 
stvo, s soglasjem republiškega upravnega organa, pristoj- 
nega za zdravstvo, in po predhodnem mnenju Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije ter zdravniške zbornice. 
Koncesijo za opravljanje drugih zdravstvenih dejavnosti 
podeli z odločbo republiški upravni organ, pristojen za zdrav- 
stvo, po predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno zavaro- 
vanje Slovenije in pristojne zbornice. 

7. člen 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije objavi za oprav- 
ljanje zdravstvene dejavnosti razpis in izbere najustreznej- 
šega ponudnika. Ce izbrani zavod ali posameznik ni vključen 
v mrežo javne zdravstvene službe, mu podeli pristojni organ iz 
prejšnjega člena tega zakona koncesijo na predlog Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

8. člen 

Zdravstveno dejavnost opravljajo zdravniki in zobozdravniki 
(v nadaljnjem besedilu: zdravniki), drugi zdravstveni delavci 
in zdravstveni sodelavci. Zdravniki morajo ravnati v skladu 
s kodeksom medicinske deontologije, drugi zdravstveni 
delavci in zdravstveni sodelavci pa po svojih etičnih in stro- 
kovnih kodeksih. 

9. člen 

Zdravstvena dejavnost mora biti organizirana tako, da je vsem 
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prebivalcem Republike Slovenije zagotovljena vedno 
dostopna nujna medicinska pomoč, vključno z nujnimi reše- 
valnimi prevozi in preskrbo z nujnimi zdravili. 

II. VSEBINA IN ORGANIZACIJSKE OBLIKE ZDRAVSTVENE 
DEJAVNOSTI 
Osnovna zdravstvena dejavnost 

10. člen 

Osnovna zdravstvena dejavnost obsega: 
- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaga- 
nje ukrepov za varovanje, krepitev in zboljšanje zdravja ter 
preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo 
bolezni in poškodb; - preventivno zdravstveno in zobozdrav- 
stveno varstvo rizičnih skupin in drugih prebivalcev v skladu 
z mednarodnimi konvencijami in s planom zdravstvenega 
varstva; — zdravstvene preglede športnikov; - zdravstvene 
preglede nabornikov; — zdravstveno in zobozdravstveno 
vzgojo in svetovanje za ohranitev in krepitev zdravja; - habili- 
tacijo otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in dušev- 
nem razvoju; - patronažne obiske, zdravstveno nego, zdrav- 
ljenje in rehabilitacijo bolnika na domu; - nujno medicinsko 
pomoč in reševalno službo, če ta ni organizirana pri bolniš- 
nici; - preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in 
zobnih bolezni ter rehabilitacijo; - ugotavljanje začasne nez- 
možnosti za delo; - diagnostične in terapevtske storitve 
(rentgenološka in laboratorijska dejavnost, fizioterapija ipd.). 
Med naloge osnovne zdravstvene dejavnosti sodi tudi povezo- 
vanje in sodelovanje z drugimi zdravstvenimi ter s socialnimi, 
izobraževalnimi in drugimi zavodi, organizacijami ter posa- 
mezniki za oblikovanje in izvajanje programov za krepitev, 
ohranitev ter povrnitev zdravja. 

11. člen 

Osnovno zdravstveno dejavnost opravljajo zdravniki, medi- 
cinske sestre in drugi zdravstveni delavci ter sodelavci 
v zdravstvenih domovih ali s samostojnim osebnim delom. 
Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena lahko pre- 
ventivno in kurativno zobozdravstvo opravljajo zobozdravniki 
ter drugi zdravstveni delavci in sodelavci v zdravstvenih in 
drugih zavodih, podjetjih ali z zasebnim delom. 
V okviru osnovne zdravstvene dejavnosti lahko opravljajo 
splošni socialni zavodi in zavodi za usposabljanje in izobraže- 
vanje otrok in mladostnikov z motnjami v duševnem in teles- 
nem razvoju zdravstveno nego za svoje oskrbovance. 
Delodajalci lahko v soglasju z občinskim upravnim organom, 
pristojnim za zdravstvo, organizirajo in financirajo opravljanje 
osnovne zdravstvene dejavnosti za svoje delavce. Variantni 
dodatek; V ta namen lahko ustanovijo poseben zavod, ki 
opravlja predvsem preventivno zdravstveno varstvo delavcev 
za eno ali več podjetij. 

12. člen 

Zdravstveni dom je zdravstveni zavod, ki ima v ambulantah, 
dispanzerjih in drugih službah organizirano najmanj preven- 
tivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebivalcev, nujno 
medicinsko pomoč, službo splošne medicine, zdravstveno 
varstvo otrok in mladine ter preventivno in kurativno zoboz- 
dravstvo, če so za to izpolnjeni pogoji, pa tudi družinsko 
medicino. Na svojem območju mora zdravstveni dom zago- 
tavljati tudi reševalno službo, laboratorijsko in drugo diagno- 
stiko ter ambulantno rehabilitacijo, če te službe niso organizi- 
rane v okviru bolnišnice. 
Zdravstveni dom lahko izvaja tudi specialistično zdravljenje 
pod pogoji, določenimi v 14.členu tega zakona. 
Zdravstveni dom se ustanovi za območje občine, več občin ali 
mesta ob upoštevanju zbolevnosti prebivalstva, geografskih 
razmer in prometnih zvez ter demografskih in urbanističnih 
razmer. 
Zdravstveni dom se lahko ustanovi kot samostojni zavod ali se 
organizira kot enota zdravstvenega zavoda. 

13. člen 

Če v občini ali mestu ni zdravstvenega doma, mora občina 
oziroma mesto v sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zava- 
rovanje Slovenije zagotoviti izvajanje preventivnih in drugih 

programov v osnovnem zdravstvenem varstvu s pogodbo 
z drugim zdravstvenim domom ali z zasebnimi zdravstvenimi 
delavci, ki opravljajo javno zdravstveno službo na podlagi 
koncesije. 

Specialistična ambulantna dejavnost 

14. člen 

Specialistična ambulantna dejavnost kot nadaljevanje ozi- 
roma dopolnitev osnovne zdravstvene dejavnosti obsega 
poglobljeno diagnostiko, odkrivanje in zdravljenje bolezni ali 
bolezenskih stanj ter izvajanje ambulantne rehabilitacije ljudi. 

Specialistično ambulantno dejavnost opravljajo bolnišnice ali 
zasebni zdravniki specialisti posameznih strok. 
Za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje, se 
specialistična ambulantna dejavnost lahko izvaja tudi v zdrav- 
stvenem domu. 

15. člen 

Specialistična ambulantna dejavnost mora imeti za svoje 
potrebe organizirano ustrezno laboratorijsko in drugo diag- 
nostično dejavnost. 

16. člen 

Zdravniki, ki opravljajo specialistično ambulantno dejavnost 
kot zasebni zdravniki ali v specialistični dejavnosti v zdrav- 
stvenem domu oziroma v polikliniki, se v strokovnih in drugih 
vprašanjih povezujejo z ustrezno bolnišnico. 

Specialistična bolnišnična dejavnost 

17. člen 

Specialistična bolnišnična dejavnost obsega poglobljeno 
diagnostiko, zdravljenje in medicinsko rehabilitacijo, zdrav- 
stveno nego, nastanitev in prehrano v splošnih in specialnih 
bolnišnicah. 
Dejavnost iz prejšnjega odstavka opravlja bolnišnica, ki mora 
imeti v svoji sestavi poleg posteljnih zmogljivosti enote za: 
- specialistično ambulantno zdravljenje; 
- nujno medicinsko pomoč; 
- laboratorijsko, rentgensko in drugo diagnostiko v skladu 
s svojo strokovno usmeritvijo; 
- preskrbo z zdravili. 
V svoji sestavi ali v svoji neposredni bližini mora imeti bolniš- 
nica zagotovljeno in organizirano 
- ambulantno medicinsko rehabilitacijo; 
- preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, če to zahteva narava 
njenega dela (transfuziološki oddelki); 
- patologijo. 

18. člen 

Po svojem namenu so bolnišnice splošne bolnišnice za zdrav- 
ljenje več vrst bolezni in specialne bolnišnice za zdravljenje 
posameznih vrst bolezni ali posameznih skupin prebivalcev. 
Splošna bolnišnica je zdravstveni zavod, ki ima specialistično 
ambulantno dejavnost in posteljne zmogljivosti najmanj za 
področje interne medicine, kirurgije, pediatrije, ginekologije 
in porodništva (varianta: črta se »in porodništva«) v skladu 
s planom zdravstvenega varstva Republike Slovenije in 
z mrežo javne zdravstvene službe. 

Bolnišnica lahko opravlja tudi dispanzersko dejavnost 
s področja pulmologije, nevropsihiatrije, dermatovenerolo- 
gije in ginekologije, če te dejavnosti niso organizirane 
v osnovni zdravstveni dejavnosti. 
Specialna bolnišnica je zdravstveni zavod za specialistično 
ambulantno in bolnišnično zdravljenje določene bolezni ozi- 
roma določene skupine prebivalcev, ki mora izpolnjevati vse 
pogoje za bolnišnico, le da ima posteljne, diagnostične in 
druge zmogljivosti prilagojene svojemu namenu. 
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Dejavnost klinik in inštitutov 

19. člen 

Dejavnost klinik in inštitutov obsega znanstvenoraziskovalno 
in vzgojnoizobraževalno delo za medicinsko fakulteto in 
druge visoke in višje šole ter opravljanje najzahtevnejših 
zdravstvenih storitev, ki jih zaradi strokovne, kadrovske, teh- 
nološke in organizacijske zahtevnosti ni možno niti ni smo- 
trno opravljati na nižjih ravneh. Zdravstvene storitve oziroma 
programe, ki se opravljajo na terciarni ravni, se določi s pla- 
nom zdravstvenega varstva Republike Slovenije. 
V okviru svoje dejavnosti klinike in inštituti opravljajo najzah- 
tevnejše specialistično ambulantno in bolnišnično zdravlje- 
nje, oblikujejo doktrino stopenjske diagnostike in zdravljenja 
na svojem področju ter jo posredujejo drugim bolnišnicam 
zdravnikom in zdravstvenim delavcem. Klinike in inštituti 
sodelujejo s pristojno zbornico pri oblikovanju in izvajanju 
podiplomskega izobraževanja zdravnikov, zdravstvenih delav- 
cev in sodelavcev z visoko izobrazbo. 

20. člen 

Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, lahko na 
predlog zdravstvenega sveta in po predhodnem mnenju medi- 
cinske fakultete bolnišnici oziroma njenemu oddelku podeli 
naziv klinika ali inštitut, če ta izpolnjuje pedagoške, razisko- 
valne, strokovne, kadrovske in druge pogoje, ki jih predpiše 
republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo. 
Če bolnišnica oziroma klinika ne izpolnjuje predpisanih pogo- 
jev izprejšnjega odstavka, ji republiški upravni organ, pristo- 
jen za zdravstvo, naziv odvzame. 

21. člen 

Klinike in inštituti se lahko povezujejo v klinični center. 

Zdraviliška zdravstvena dejavnost 

22. člen 

Zdraviliška zdravstvena dejavnost po tem zakonu obsega pre- 
ventivno varstvo, specialistično ambulantno in bolnišnično 
rehabilitacijo s souporabo naravnih zdravilnih sredstev in 
v povezavi z dosežki rehabilitacijske stroke. Izvajajo jo 
naravna zdravilišča, če izpolnjujejo pogoje, ki jih določi repu- 
bliški upravni organ, pristojen za zdravstvo. 
Naravno zdravilišče lahko začne opravljati dejavnost iz prejš- 
njega odstavka, ko republiški upravni organ, pristojen za 
zdravstvo, izda odločbo, da izpolnjuje vse predpisane pogoje. 

Lekarniška dejavnost ter preskrba z ortopedskimi in drugimi 
pripomočki 

23. člen 

Lekarniška dejavnost se izvaja v skladu s posebnim zakonom. 
Preskrbo z ortopedskimi in drugimi pripomočki opravljajo 
podjetja in zavodi. Inštitut za rehabilitacijo invalidov oblikuje 
doktrino na tem področju in spremlja njeno izvajanje. 

Preskrba s krvjo in krvnimi pripravki ter z organi za presaja- 
nje 

24. člen 

Preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki zagotavljajo v sodelova- 
nju s humanitarnimi organizacijami Zavod Republike Slove- 
nije za transfuzijo krvi in transfuziološki oddelki bolnišnic 
Zavod Republike Slovenije za transfuzijo krvi oblikuje dok- 
t^no. spremlja njeno izvajanje in strokovno povezuje transfu- 
ziološke oddelke bolnišnic. 
Preskrbo z organi za presajanje ureja poseben zakon. 

Socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in zdrav- 
stveno—ekološka dejavnost 

25. člen 

Socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in zdravstve- 
no-ekološka dejavnost obsega naloge s širšega področja 
socialne medicine in zdravstvene ekologije, in sicer: 
- proučevanje in spremljanje zdravstvenega stanja in drugim 
razmer, ki vplivajo na zdravje prebivalstva, ter uvajanje in 
spremljanje izvajanja ukrepov za odkrivanje in sanacijo 
zdravju škodljivih ekoloških in drugih dejavnikov ter ukrepov 
za varovanje in zboljševanje zdravja prebivalstva; 
- pripravljanje strokovnih podlag za razvoj, organizacijo in 
delovanje zdravstvene dejavnosti in za učinkovito zdrav- 
stveno ekonomiko ter upravljanje pri uresničevanju zdrav- 
stvenega varstva; 
- strokovnoizobraževalno, znanstvenoraziskovalno in stro- 
kovno publicistično delo na tem področju; 
- načrtovanje, predlaganje in usklajevanje ukrepov in 
postopkov za napredek zdravstvene vzgoje in zdravstvene 
kulture prebivalstva; 
- sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju zdravstvenega in 
zdravstveno-ekološkega informacijskega sistema. 

26. člen 

Za izvajanje nalog iz prejšnjega člena se za območje Repu- 
blike Slovenije ustanovi Inštitut za javno zdravstvo, za 
območje več občin pa območni zavodi za javno zdravstvo. 
Inštitut in zavodi za javno zdravstvo so dolžni izvajati social- 
nomedicinsko, higiensko, epidemiološko in zdravstveno- 
-ekološko dejavnost z uporabo sodobnih metod, postopkov 
in opreme na področju biostatističnih, epidemioloških, higi- 
enskih, ekoloških socioloških, ekonomskih, organizacijskih in 
drugih ved ter zagotoviti ustrezno laboratorijsko podporo in 
pogoje za terensko delo. 

27. člen 

Inštitut za javno zdravstvo opravlja znanstvenoraziskovalno in 
vzgojno—izobraževalno delo na svojem področju, pripravlja 
strokovne podlage za načrtovanje zdravstvenega varstva in 
sprejemanje odločitev s tega področja za strokovne naloge iz 
pristojnosti zdravniške zbornice in opravlja strokovne naloge 
za Svet za zdravje in za Republiški sanitarni inšpektorat. 
Inštitut usklajuje in predlaga ter v sodelovanju z območnimi 
zavodi izvaja program socialnomedicinske, higienske, epide- 
miološke in zdravstveno-ekološke dejavnosti za območje 
Republike Slovenije. 
Pri uresničevanji svojega programa sodelujejo Inštitut za 
javno zdravstvo in območni zavodi za javno zdravstvo ter 
ustrezni inštituti medicinske fakultete kot enoten strokovno 
tehnološki sistem na podlagi metodološke in vsebinske po- 
enotenosti. 

III. ZDRAVSTVENI ZAVODI 

28. člen 

Javni zdravstveni zavod se lahko ustanovi ali preneha le 
s soglasjem republiškega upravnega organa, pristojnega za 
zdravstvo. Soglasje organa iz prejšnjega odstavka je potrebno 
tudi za razširitev, spremembo ali prenehanje dejavnosti. 

29. člen 

Strokovne, tehnične in ekološke pogoje, ki jih mora izpolnje- 
vati zdravstveni zavod ter postopek njihove verifikacije in 
preverjanja predpiše republiški upravni organ, pristojen za 
zdravstvo. 

30. člen 

Ustanovitelj javnega zdravstvenega zavoda mora zagotoviti 
ustrezne materialne pogoje za delo zavoda in za obnavljanje 
oziroma razširitev zmogljivosti. 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda pod pogoji 
določenimi z aktom o ustanovitvi. 
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31. člen 

Zdravstveni zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo pred- 
stavniki: 
- ustanovitelja, . 
- delavcev zdravstvenega zavoda, ki opravljajo zdravstveno 
dejavnost, za katero je zavod ustanovljen, 
- uporabnikov. 
Svet zdravstvenega zavoda, ki opravlja dejavnost na sekun- 
darni ravni, sestavljajo poleg predstavnikov ustanovitelja tudi 
predstavniki občin oziroma mesta, za katere zavod opravlja 
dejavnost. 
Podrobno sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetu 
določi ustanovitelj z aktom o ustanovitvi. 
Predstavnike uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije, če zdravstveni zavod opravlja zdrav- 
stvene storitve na njegov račun. 
Način imenovanja oziroma izvolitve članov, trajanje mandata 
in pristojnosti sveta se določijo z aktom o ustanovitvi zavoda 
oziroma s statutom ali pravili zavoda. 
Statut oziroma pravila zavoda sprejme svet zavoda s soglas- 
jem ustanovitelja. 

32. člen 

Direktorja zdravstvenega zavoda imenuje in razrešuje svet 
zavoda s soglasjem ustanovitelja. 
Direktor zdravstvenega zavoda mora imeti visoko strokovno 
izobrazbo in najmanj 5 let delovnih izkušenj. 
Če poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela 
zavoda nista ločeni, mora imeti direktor visoko strokovno 
izobrazbo ustrezne zdravstvene smeri. 
Če sta poslovodna funkcija in funkcija strokovnega vodenja 
zdravstvenega zavoda ločeni, vodi strokovno delo zdravstve- 
nega zavoda strokovni vodja, ki mora imeti visoko izobrazbo 
ustrezne zdravstvene smeri in najmanj 5 let delovnih izkušenj. 

33. člen 

Kolegijski strokovni organ zdravstvenega zavoda je strokovni 
svet, katerega naloge, sestavo in način oblikovanja določa 
statut ali pravila zavoda v skladu z aktom o ustanovitvi. 

34. člen 

Sredstva za delo pridobiva zdravstveni zavod: 
- po pogodbi z zavodom za zdravstveno zavarovanje; 
- po pogodbi z republiškim upravnim organom, pristojnim za 
zdravstvo, za naloge, ki se na podlagi zakona financirajo iz 
republiškega proračuna; g, 
- s plačilom za druge storitve; 
- iz sredstev ustanovitelja v skladu z aktom o ustanovitvi; 
- iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zako- 
nom, aktom o ustanovitvi in statutom ali pravili zavoda. 

35. člen 

Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, s soglasjem 
republiškega upravnega organa, pristojnega za izobraževa- 
nje, predpiše pogoje, ki jih mora izpolnjevati bolnišnica, 
zdravstveni dom ali drug zdravstveni zavod za opravljanje 
praktičnega dela za učence in študente medicinske fakultete 
in drugih zdravstvenih šol. 
Zavodu, ki izpolnjuje predpisane pogoje za dejavnost iz prejš- 
njega odstavka tega člena, republiški upravni organ, pristojen 
za zdravstvo, podeli naziv učni zavod. 

36. člen 

Zdravstveni zavod iz prejšnjega člena je dolžan omogočiti 
praktični pouk učencev in študentov. 
Postopek izobraževanja in pogoje za opravljanje vzgojno- 
izobraževalnih storitev določi republiški upravni organ, pri- 
stojen za izobraževanje, s soglasjem republiškega upravnega 
organa, pristojnega za zdravstvo. 
Medsebojne pravice in obveznosti pri praktičnem zdravstve- 
nem izobraževanju določita zdravstveni in izobraževalni 
zavod s pogodbo. 

37. člen 

Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, predpiše 
v sodelovanju s pristojno zbornico pogoje, ki jih mora za 
opravljanje pripravništva, sekundariata in specializacije izpol- 
njevati zdravstveni zavod. 
Zdravstveni zavodi, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega 
odstavka tega člena, in jim republiški upravni organ, pristojen 
za zdravstvo, izda ustrezno dovoljenje, so dolžni sprejeti na 
usposabljanje in zaposliti pripravnike in sekundarije oziroma 
sprejeti na usposabljanje specializante. 
Izjemoma lahko zdravstveni zavod sprejme na usposabljanje 
pripravnika, sekundarija ali specializanta tudi kot volonterja, 
če ima že zasedena vsa predvidena delovna mesta. 

Variantni dodatek: »V primeru iz prejšnjega odstavka zdrav- 
stveni zavod zagotovi plačilo prispevkov za pokojninsko in 
invalidsko ter zdravstveno zavarovanje volonterjev po 
zakonu« 

IV. ZASEBNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 

38. člen 

Zasebni zdravstveni delavec lahko opravlja zasebno zdrav- 
stveno dejavnost pod naslednjimi pogoji: 
- da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene 
dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo; 
- da ni v delovnem razmerju; 
- da mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano 
opravljanje zdravstvene službe oziroma poklica; 
- da ima zagotovljene ustrezne prostore, opremo in, če 
zahteva narava dela, tudi ustrezne kadre; 
- da pridobi mnenje pristojne zbornice oziroma strokovnega 
združenja, če ni organizirane pristojne zbornice. 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, predpiše 
strokovne, tehnične in druge pogoje za opravljanje zasebne 
zdravstvene dejavnosti. 
Zdravnik mora za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti 
poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena imeti tudi naj- 
manj tri leta delovnih izkušenj v stroki, v kateri želi delati. 
Zdravstveni delavec, ki izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka 
tega člena, lahko prične opravljati zasebno zdravstveno 
dejavnost z dnem izdaje odločbe o vpisu v register zasebnih 
zdravstvenih delavcev. 

39. člen 

Zasebni zdravstveni delavec si lahko zagotovi ustrezne pro- 
store in opremo, če sklene pogodbo o najemu oziroma o upo- 
rabi z zdravstvenim ali drugim zavodom. 

40. člen 

Zasebne zdravstvene dejavnosti ni mogoče opravljati na 
naslednjih področjih: 
- preskrba s krvjo, krvnimi pripravki, odvzem in hranjenje 
človeških organov za presajanje; 
- socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in zdrav- 
stveno-ekološka dejavnost; 
- patologija. 
Mrliško pregledno službo lahko na podlagi pooblastila pri- 
stojnega občinskega upravnega organa izjemoma opravlja 
tudi zdravnik, ki opravlja zasebno zdravstveno dejavnost na 
podlagi koncesije. 

41. člen 

Izbris iz registra zasebnih zdravstvenih delavcev se opravi, če: 
- zasebni zdravstveni delavec odjavi opravljanje zasebne 
zdravstvene dejavnosti; 
- mu pristojni upravni organ z odločbo prepove opravljati 
dejavnost; 
- umre; 
- mu je s pravnomočno odločbo prepovedano opravljanje 
dejavnosti oziroma poklica; 
- ne začne opravljati dejavnosti v enem letu po vpisu v regi- 
ster; 
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- opravlja dejavnost v nasprotju z vpisom v register; - se 
ugotovi, da ne izpolnjuje več predpisanih pogojev za opravlja- 
nje dejavnosti. 

42. člen 

Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, vodi register 
vseh zasebnih zdravstvenih delavcev. 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, izda 
odločbo o vpisu v register oziroma o izbrisu iz registra. 
Zoper odločbo o vpisu in izbrisu iz registra ni pritožbe, lahko 
pa zasebni zdravstveni delavec sproži upravni spor. 

V. OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 

43. člen 

Zdravstveni delavci in sodelavci opravljajo zdravstveno dejav- 
nost v skladu s sprejeto zdravstveno doktrino in s kodeksom 
medicinske deontologije oziroma z drugimi strokovnimi in 
etičnimi kodeksi. Pri opravljanju svojega dela morajo obrav- 
navati vse ljudi pod enakimi pogoji na enaknačin. Edino 
merilo prednosti je nujnost zdravstvenega posega. 

44. člen 

Vsakdo v Republiki Sloveniji ima le enega osebnega zdrav- 
nika, ki skrbi za njegove potrebe po zdravstvenem varstvu. Pri 
tem storitve s področja osnovne zdravstvene dejavnosti izvaja 
osebni zdravnik s svojimi sodelavci, svojega varovanca pa 
lahko napoti tudi k drugim zdravnikom, usklajuje njihove 
nasvete in vodi varovančevo zdravstveno dokumentacijo. 
V odnosu do osebnega zdravnika so vsi ostali zdravniki, ki 
sodelujejo pri zdravstveni obravnavi posameznika, napotni 
zdravniki. 
Napotni zdravnik je zdravnik, ki ga je osebni zdravnik zaprosil 
za strokovno mnenje ali za izvedbo specialistične diagno- 
stike, zdravljenja oziroma rehabilitacije. Izvajanje storitev 
napotnega zdravnika je praviloma časovno omejeno in 
vezano na vsakokratno napotitev osebnega zdravnika. Le 
izjemoma, kadar določena kronična bolezen na podlagi stro- 
kovnih kriterijev zahteva trajen nadzor na specialistični ravni, 
lahko napotni zdravnik prevzame bolnika v stalno zdrav- 
stveno oskrbo. O tem se mora dogovoriti z bolnikovim oseb- 
nim zdravnikom, ki ga mora tudi redno obveščati o bolniko- 
vem zdravstvenem stanju in svojih ukrepih. 

45. člen 

Vsakdo v Republiki Sloveniji ima pod enakimi pogoji in 
v skladu z zakonom pravico: 
- do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda; 
- do posvetovanja z ustreznimi specialisti, ki si jih sam izbere, 
oziroma da zahteva konziliarni pregled; 
- do premestitve v drug zdravstveni zavod na njegovo zah- 
tevo; 
- da izve za diagnozo svoje bolezni in za obseg, način 
kakovost ter predvideno trajanje zdravljenja; 
- da da soglasje za kakršen koli medicinski poseg in da je 
predhodno obveščen o vseh možnih metodah diagnosticira- 
nja in zdravljenja ter njihovih posledicah in učinkih; 
- da mu zdravnik dovoli vpogled v zdravstveno dokumenta- 
cijo, ki se nanaša na njegovo zdravstveno stanje; 
- zahtevati, da zdravstveni delavci in njihovi sodelavci brez 
njegove izrecne privolitve nikomur ne posredujejo podatkov 
o njegovem zdravstvenem stanju; 
- da s podpisom odkloni predlagane medicinske posege; 
- da je seznanjen s stroški zdravljenja in ima pravico do 
obrazložitve računov za zdravstvene storitve; 
- do ugovora na pristojni organ, če meni, da niso bila uporab- 
ljena dovolj učinkovita sredstva za njegovo zdravljenje ali da 
so bila kršena etična načela; 
- do povračila škode zaradi neustreznega zdravstvenega 
posega. 
Brez predhodnega soglasja zavarovanca ali njegovega skrb- 
nika se nujni medicinski poseg lahko opravi le, če zavarova- 

nec zaradi svojega zdravstvenega stanja o tem ne more odlo- 
čati. 

46. člen 

Za mladoletne osebe in za osebe pod skrbništvom lahko 
zahtevajo zdravstveno varstvo in uveljavljajo pravice iz prejš- 
njega člena njihovi starši oziroma skrbniki. 

47. člen 

Bolnika, ki zaradi duševne bolezni ogroža svoje življenje ali 
življenje drugih ljudi ali povzroča veliko škodo sebi ali drugim, 
!f napotiti in sprejeti na zdravljenje v psihiatrično bolnišnico tudi brez njegove privolitve. 
O sprejemu bolnika iz prejšnjega odstavka v psihiatrično 
bolnišnico mora pooblaščena oseba bolnišnice najkasneje 
v 48 urah po sprejemu obvestiti pristojno sodišče. 
Zdravnik, ki bolnika iz prvega odstavka tega člena zdravi in 
pošilja v psihiatrično bolnišnico, sme zahtevati pomoč pristoj- 
nih organov za notranje zadeve, če ugotovi, da je zaradi 
bolnikovega ravnanja neposredno ogrožena varnost ljudi. 

48. člen 

Vsakdo, ki svoje zdravljenje zaupa zdravstvenemu delavcu (v 
nadaljnjem besedilu: bolnik), je ustrezno svojemu zdravstve- 
nemu stanju dolžan: 
- zdravstvenemu delavcu navesti resnične podatke o svojem 
zdravstvenem stanju; 
- ravnati se po navodilih zdravstvenega delavca; 
- aktivno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi last- 
nega zdravja. 
Če bolnik ne izpolnjuje pogojev in dolžnosti iz prejšnjega 
odstavka, mu zdravstveni delavec lahko odkloni pomoč, razen 
pri nujni medicinski pomoči. 

49. člen 

Zdravstveni delavci in sodelavci so dolžni varovati poklicno 
skrivnost, to je podatke o zdravstvenem stanju posameznika 
in o vzrokih, okoliščinah in posledicah tega stanja. 
Tudi druge osebe, ki so jim zaradi narave njihovega dela 
dosegljivi podatki iz prejšnjega odstavka, so jih dolžne varo- 
vati kot poklicno skrivnost. 
Podatki iz prvega odstavka tega člena se ne smejo dajati 
drugim ljudem oziroma javnosti in tudi ne objavljati na način, 
ki b^ omogočil razkriti posameznika, na katerega se nanašajo: 
Dolžnosti varovanja poklicne skrivnosti lahko zdravstvenega 
delavca ali sodelavca razreši prizadeta oseba sama ali 
odločba sodišča, za mladoletne osebe in za osebe pod skrbni- 
štvom pa starši oziroma skrbniki. 
Podatke o zdravstvenem stanju bolnika lahko daje bolnikovim 
ožjim sorodnikom ali skrbniku le zdravnik, ki bolnika zdravi. 
V primeru premestitve ali preselitve bolnika je potrebno vso 
pomembno zdravstveno dokumentacijo o bolniku predati 
zdravniku, ki nadaljuje zdravljenje. 

50. člen 

Zdravstveni delavci in sodelavci ne smejo zapustiti delovnega 
mesta, dokler ne dobijo nadomestitve, čeprav je njihov 
delovni čas potekel, če bi to pomenilo nevarnost za zdravie 
ljudi. ' 
V času stavke morajo zdravstveni delavci zagotavljati bolni- 
kom nujno medicinsko pomoč, nego in oskrbo. 

51. člen 

Zdravstveni zavodi in zasebni zdravniki, ki opravljajo javno 
zdravstveno službo, morajo glede na naravo dejavnosti zago- 
toviti stalno dostopne nujno medicinsko pomoč. To dostop- 
nost lahko zagotovijo zdravstveni zavodi v sodelovanju 
z zasebnimi zdravniki ali z drugimi zavodi na svojem območju 
in ob soglasju ustanovitelja. 
Dežurstvo je poseben delovni pogoj, ko mora biti zdravstveni 
delavec ali sodelavec prisoten v zdravstvenem zavodu da 
lahko opravlja nujno medicinsko pomoč. 
Stalna pripravljenost je poseben delovni pogoj, ko mora biti 
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delavec vsak čas dosegljiv zaradi opravljanja nujne medicin- 
ske pomoči. 

52. člen 

Zdravstveni zavodi in zasebni zdravstveni delavci so dolžni 
voditi zdravstveno dokumentacijo in druge evidence v skladu 
s posebnim zakonom. V ta namen se zdravstveni zavodi in 
zasebni zdravstveni delavci vključujejo v enoten in usklajen 
informacijski sistem. 
Iz objavljenih podatkov o zdravstvenem stanju, ki so bili 
uporabljeni v znanstvenoraziskovalne namene, ne sme biti 
razvidna identiteta posameznega bolnika. 

53. člen 

Zdravstveni delavec lahko samostojno opravlja vsako delo, za 
katero ima ustrezno izobrazbo in je zanj usposobljen ter ima 
na razpolago ustrezno opremo; za svoje delo prevzema 
etično, strokovno, kazensko in materialno odgovornost. 

54. člen 

Preskušanje še nepreverjenih metod preprečevanja, odkriva- 
nja in zdravljenja bolezni ter medicinske rehabilitacije in zdra- 
vil je dovoljeno le s soglasjem republiškega upravnega 
organa, pristojnega za zdravstvo, in na podlagi mnenja pri- 
stojne zbornice ter s soglasjem bolnika, za mladoletne osebe 
in osebe pod skrbništvom pa s soglasjem staršev oziroma 
skrbnika. 

55. člen 

Zdravstveni delavci smejo uporabljati samo preverjene in 
strokovno neoporečne dopolnilne tradicionalne in alterna- 
tivne oblike diagnostike in zdravljenja, ki ne škodujejo zdravju 
ljudi in jih odobri republiški upravni organ, pristojen za zdrav- 
stvo, na predlog zdravstvenega sveta in s soglasjem medicin- 
sko-etične komisije. 

56. člen 

Po tem zakonu so dovoljene samo tiste dopolnilne tradici- 
onalne in alternativne oblike diagnostike, zdravljenja in reha- 
bilitacije, ki ne škodujejo zdravju ljudi. 
Pogoje za' opravljanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka in 
postopek za njeno odobritev določi republiški upravni organ, 
pristojen za zdravstvo. 
Dovoljenje za opravljanje dejavnosti iz prvega odstavka tega 
člena izdaja in odvzema republiški upravni organ, pristojen za 
zdravstvo. 
Izvajalec dejavnosti iz prvega odstavka tega člena mora o svo- 
jem delu voditi dokumentacijo, ki jo določi republiški upravni 
organ, pristojen za zdravstvo. 

57. člen 

Za dajanje soglasij k zasnovi znanstvenoraziskovalnih projek- 
tov ter za proučevanje vprašanj iz 54., 55. in 56. člena tega 
zakona republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, obli- 
kuje medicinskoetično komisijo, ki jo sestavljajo priznani 
strokovnjaki in zdravstveni delavci. 
Sestavo, pristojnosti in način dela komisije določi republiški 
upravni organ, pristojen za zdravstvo. 

58. člen 

Za vsako umrlo osebo je treba ugotoviti čas in vzrok smrti, kar 
lahko opravi le za to pooblaščen zdravnik. 
Bolnik, ki umre v zdravstvenem zavodu ali pri zasebnem 
zdravstvenem delavcu, mora biti obduciran. Strokovni vodja 
enote zdravstvenega zavoda ali oddelka lahko po svoji presoji 
ali na željo svojcev odloči, da se obdukcija opusti, če je vzrok 
smrti nesporen in če zdravnik, ki je umrlega zdravil, s tem 
soglaša. 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, predpise 
natančnejše pogoje in načine opravljanja mrliškopregledne 
službe. 

VI. ZDRAVSTVENI DELAVCI IN SODELAVCI 

59. člen 

Zdravstveno dejavnost lahko opravljajo zdravstveni delavci, ki 
imajo ustrezno strokovno izobrazbo, so strokovno usposob- 
ljeni za samostojno opravljanje dela v svojem poklicu in 
izpolnjujejo druge pogoje, določene s tem zakonom ali dru- 
gimi predpisi. 
Določene strokovne naloge s področja zdravstvenega varstva 
opravljajo tudi zdravstveni sodelavci z ustrezno strokovno 
izobrazbo nezdravstvene smeri. Republiški upravni organ, 
pristojen za zdravstvo, predpiše seznam poklicev za zdrav- 
stveno dejavnost, v katerem so določeni poklici zdravstvenih 
delavcev in sodelavcev, njihovo delovno področje in stopnje 
zahtevnosti dela na področju zdravstvene dejavnosti. 

60. člen 

Zdravstveni delavec in zdravstveni sodelavec, ki opravlja 
svoje delo v neposrednem stiku z bolniki, mora obvladati 
slovenski jezik, na dvojezičnih območjih pa tudi jezik narod- 
nosti. 

61. člen 

Zobozdravniki, drugi zdravstveni delavci in sodelavci, smejo 
samostojno opravljati zdravstveno dejavnost po končani pri- 
pravniški dobi in opravljenem strokovnem izpitu. 
Zdravniki smejo samostojno zdraviti bolnike po uspešno 
opravljenem pripravništvu in sekundariatu ter preskusu uspo- 
sobljenosti. 
Pripravništvo traja za delavce s srednjo strokovno izobrazbo 
šest mesecev, z višjo strokovno izobrazbo devet mesecev in 
z visoko strokovno izobrazbo, razen za zdravnika, dvanajst 
mesecev. Za zdravnika traja pripravništvo šest mesecev. 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, predpiše 
vsebino pripravništva ter program in postopek opravljala 
strokovnega izpita. 
Strokovni izpit za zdravnike in zobozdravnike vsebuje pozna- 
vanje urgentne medicine in predpisov s področja zdravstve- 
nega varstva. 

62. člen 

Zdravstveni delavci in sodelavci opravljajo pripravništvo, 
zdravniki pa še sekundariat v zdravstvenih zavodih. Pripravni- 
štvo in sekundariat lahko opravlja tudi oseba, ki ni v delovnem 
razmerju, pod pogoji, ki jih določa ta zakon. 

63. člen 

Zdravnik se po končani pripravniški dobi in uspešno opravlje- 
nem strokovnem izpitu zaposli v zdravstvenem zavodu kot 
specializant ali kot sekundarij pod vodstvom mentorja. 
Sekundariat traja dve leti in se konča s preskusom usposob- 
ljenosti. Za samostojno delo z bolniki je zdravnik usposobljen 
po uspešno opravljenem preskusu usposobljenosti oziroma 
po opravljenem specialističnem izpitu. 
Vsebino in potek sekundariata s preskusom usposobljenosti 
predpiše zdravniška zbornica v sodelovanju z zdravstvenimi 
zavodi in medicinsko fakulteto s pravilnikom, ki ga sprejme 
v soglasju z republiškim upravnim organom, pristojnim za 
zdravstvo. 
Preskus usposobljenosti vključuje preverjanje teoretičnega in 
praktičnega znanja, poznavanje kodeksa medicinske deonto- 
logije in sistema samonadzora. Na podlagi uspešno opravlje- 
nega preskusa usposobljenosti oziroma strokovnega ali spe- 
cialističnega izpita izda pristojna zbornica zdravniku, zoboz- 
dravniku oziroma diplomiranemu inženirju farmacije dovolje- 
nje za samostojno delo. 

64. člen 

Zdravstveni delavci in sodelavci z visoko in višjo strokovno 
izobrazbo se za opravljanje zahtevnejših nalog zdravstvene 
dejavnosti specializirajo na posameznih ožjih zdravstvenih 
strokovnih področjih. 
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65. člen 

Pristojna zbornica po predhodnem soglasju republiškega 
upravnega organa, pristojnega za zdravstvo, predpiše vrste 
trajanje in vsebino specializacije, postopek opravljanja speci- 
alističnega izpita ter imenovanje izpitne komisije. 
Zdravnikom se sekundariat ali njegov del, če po vsebini 
ustreza programu specializacije, všteva v specializacijo. 

66. člen 
Zdravniška zbornica odobri specializacijo zdravniku ali 

| zobozdravniku na predlog zdravstvenega zavoda oziroma, če 
j gre za zasebnega zdravstvenega delavca, na njegov predlog 
i ob upoštevanju plana zdravstvenega varstva Republike Slove- 
i nije. Drugemu zdravstvenemu delavcu z visoko strokovno 
i izobrazbo odobri specializacijo republiški upravni organ, pri- 

stojen za zdravstvo, na predlog zdravstvenega zavoda ozi- 
roma, če gre za zasebnega zdravstvenega delavca, na njegov 
predlog ter ob upoštevanju plana zdravstvenega varstva 

j Republike Slovenije. 
Zdravstvenim delavcem in sodelavcem z višjo strokovno izo- 
brazbo odobri specializacijo delodajalec. 
Zdravstvenim delavcem in sodelavcem ne glede na stopnjo 

I izobrazbe, ki niso v rednem delovnem razmerju, odobri speci- 
alizacijo republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo. 

67. člen 

Zdravstveni delavci in sodelavci opravljajo specializacijo 
v zdravstvenih zavodih, ki izpolnjujejo pogoje za opravljanje 
te dejavnosti. 

Strokovno izpopolnjevanje zdravstvenih delavcev. 

68. člen 

Zdravstveni delavci in sodelavci imajo pravico in dolžnost 
strokovnega izpopolnjevanja, zato jim mora zavod omogočiti: 
— stalno spremljanje razvoja zdravstvenih ved; 
— občasno praktično izpopolnjevanje v ustreznih zdravstve- 
nih zavodih; 
— občasno preverjanje teoretičnega in praktičnega znanja. 

69. člen 

Zdravniki, zobozdravniki in diplomirani inženirji farmacije 
morajo vsakih 7 let dokazati strokovno usposobljenost za 
nadaljnje delo v svoji stroki. Vsebino, roke in postopke stro- 
kovnega izpopolnjevanja s preskusom usposobljenosti, 
natančnejše pogoje za določitev strokovnih dosežkov, ki 
nadomeščajo ta preskus, ter potrebne evidence predpiše pri- 
stojna zbornica, ki določi tudi zgornjo starostno mejo za 

I opravljanje preskusa usposobljenosti. Zdravnik, zobozdrav-. 
nik ali diplomirani inženir farmacije, ki ne opravi uspešno 
preskusa strokovne usposobljenosti ali sploh ne pride na 

] preskus v določenem roku, se mora na svoje stroške ob 
i rednem delu dodatno strokovno izpopolnjevati na ustreznem 
strokovnem področju. Variantni dodatek: Zbornice in stro- 

j kovna združenja morajo zagotoviti organizirano strokovno 
izpopolnjevanje svojih članov za opravljanje preskusa uspo- 
sobljenosti. Po drugem neuspešnem preskusu strokovne 
usposobljenosti oziroma če se drugič sploh ne odzove na 
poziv za opravljanje preskusa zdravniku ali zobozdravniku 
pristojna zbornica odvzame dovoljenje za samostojno delo. 
Strokovno napredovanje zdravstvenih delavcev 

70. člen 
Zdravniku, zobozdravniku ali diplomiranemu inženirju farma- 
cije lahko za njegov aktivni prispevek na strokovnem, pedaao- 
skem oziroma raziskovalnem področju republiški upravni 
organ, pristojen za zdravstvo, na predlog zdravstvenega sveta 
ali pristojne zbornice podeli naziv svetnik ali višji svetnik. Za 
dolgoletno in uspešno zdravstvenovzgojno, organizacijsko in 
Strokovno delo se lahko zdravniku ali zobozdravniku podeli 
naziv primarij. Republiški upravni organ, pristojen za zdrav- 
stvo, imenuje komisijo za podeljevanje nazivov iz prejšnjega 
odstavka tega člena in podrobneje predpiše pogoje ter oosto- 
sek za podelitev naziva. 

Nagrade in priznanja 

71. člen 

Republika Slovenija podeljuje zdravstvenim delavcem in 
sodelavcem nagrade in priznanja kot posebna družbena priz- 
nanja za izjemne uspehe širšega družbenega pomena ki 
prispevajo k uspešnosti in učinkovitosti zdravstveneaa var- 
stva. ' 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, predpiše 
natančnejše pogoje za podeljevanje nagrad in priznanj iz 
prejšnjega odstavka, sestavo komisije in postopek za podelje- 
vanje nagrad in priznanj. 

VII. STROKOVNI ORGANI 

72. člen 

Strokovno doktrino o preprečevanju, ugotavljanju, zdravlje- 
nju in rehabilitaciji bolezni in poškodb (varianta: ter rehabili- 
taciji otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in dušev- 
nem razvoju) oblikujejo razširjeni strokovni kolegiji, obliko- 
vani pri klinikah, inštitutih in drugih zavodih, ki jih določi 
republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo na predlog 
ustrezne katedre oziroma pristojne zbornice in predpiše tudi 
pogoje za njihovo delo. Razširjene strokovne kolegije sestav- 
Ijajo svetniki, višji svetniki, fakultetni učitelji in drugi priznani 
strokovnjaki na področju zdravstvenega varstva. 
Razširjeni strokovni kolegiji se med seboj strokovno povezu- 
jejo in pri izvajanju svojih nalog sodelujejo z medicinsko 
fakulteto in drugimi visokimi in višjimi šolami ter s pristojno 
zbornico. 

73. člen 

Pri republiškem upravnem organu, pristojnem za zdravstvo, 
se ustanovi Zdravstveni svet, ki: — spremlja sistemska, raz- 
vojna in kadrovska vprašanja zdravstvenega varstva ter pred- 
laga ukrepe z opredelitvijo prednostnim nalog; 
- spremlja zdravstvene potrebe v Republiki Sloveniji in pred- 
laga zdravstvene programe; 
- sodeluje pri pripravi plana zdravstvenega varstva Republike 
Slovenije ter kadrovskih in delovnih normativov; 
- spremlja preskrbo z zdravili in predlaga ukrepe; 
- obravnava druga pomembna vprašanja zdravstvenega var- 
stva. 
Zdravstveni svet v sodelovanju z medicinsko fakulteto in dru- 
gimi zavodi predlaga in spremlja izvajanje: - programov 
preventivnega zdravstvenega varstva posameznih skupin pre- 
bivalstva v Republiki Sloveniji; 
- programa razvojnoraziskovalnih nalog s področja zdrav- 
stvenega varstva, ki so pomembne za vso Republiko Slove- 
nijo; 
- programa socialnomedicinske, higienske in epidemiološke 
dejavnosti, ki jo opravlja v skladu z zakonom Inštitut za javno 
zdravstvo; 
- programa celovite zdravstvene vzgoje in zdravstvenopro- 
svetne dejavnosti za prebivalstvo Republike Slovenije. 
Sestavo in način dela Zdravstvenega sveta določi s posebnim 
predpisom republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo. 

VIII. NADZORSTVO 

74. člen 

Za zagotovitev strokovnosti dela zdravstvenih delavcev in 
zavodov, ravnanja zdravstvenih delavcev v skladu s kodeksom 
medicinske deontologije in z drugimi strokovnimi in etičnimi 
kodeksi ter zaradi opravljanja poklicne dejavnosti v skladu 
s samonadzorom se organizirajo in izvajajo naslednje vrste 
nadzora: 1. interni strokovni nadzor, ki ga izvajajo: zdrav- 
stveni delavec s samonadzorom, vodja skupine in odgovorni 
za strokovnost dela v zavodu; 
2. strokovni nadzor s svetovanjem, ki ga izvajajo pristojne 
zbornice ob sodelovanju klinik, inštitutov in pooblaščenih 
zavodov. 
3. upravni nadzor, ki ga izvaja republiški upravni organ pri- 
stojen za zdravstvo: 
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4. nadzor, ki ga izvaja zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije. . 
Zdravstveni zavod in zasebni zdravstveni delavec morata 
omogočiti opravljanje nadzora iz prejšnjega odstavka. 

75. člen 

Interni strokovni nadzor se izvaja na podlagi splošnega akta 
zdravstvenega zavoda. 

76. člen 

Strokovni nadzor s svetovanjem izvaja pristojna zbornica 
v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki klinik, inštitutov in 
drugih zdravstvenih zavodov in v skladu s posebnim progra- 
mom, ki ga sprejme zbornica ob soglasju republiškega uprav- 
nega organa, pristojnega za zdravstvo. Pristojna zbornica 
opravi strokovni pregled s svetovanjem tudi na predlog zava- 
rovane osebe, delodajalca, zdravstvenega delavca oziroma 
zavoda ali na drug predlog. 

77. člen 
O strokovnem nadzoru iz prejšnjega člena tega zakona mora 
biti najkasneje v 15 dneh po pregledu sestavljen ugotovitveni 
zapisnik s predlogi ukrepov in rokov za odpravo morebitnih 
pomanjkljivosti. Zapisnik se pošlje zdravstvenemu zavodu 
oziroma zasebnemu zdravstvenemu delavcu ter republiškemu 
upravnemu organu, pristojnemu za zdravstvo, kadar gre za 
strokovni pregled izven programa, pa tudi predlagatelju. 
Če se pri strokovnem nadzoru ugotovijo večje pomanjkljivosti 
v zdravstvenem zavodu oziroma pri zasebnem zdravstvenem 
delavcu, pristojna zbornica: — zahteva dodatno strokovno 
izpopolnjevanje delavcev, za katere se ugotovi pomanjkljiva 
usposobljenost in po potrebi tudi ponovitev preskusa uspo- 
sobljenosti; 
- posameznemu delavcu oziroma zasebnemu zdravstvenemu 
delavcu odvzame dovoljenje za samostojno delo. 
Republiški upravni organ lahko v primeru iz prejšnjega 
odstavka odredi ustrezne ukrepe, in sicer: - zahteva odpravo 
organizacijskih, materialnih in drugih pomanjkljivosti, ki 
pogojujejo neustrezno kvaliteto ali strokovnost dela in stro- 
kovnost dela in določi rok za odpravo pomanjkljivosti; 
- začasno prepove dejavnost zdravstvenega zavoda, njegove 
enote ali zasebnega delavca. 

78. člen 

Upravni nadzor nad zakonitostjo dela zdravstvenih zavodov in 
zasebnih zdravstvenih delavcev izvaja republiški upravni 
organ, pristojen za zdravstvo, na podlagi programa oziroma 
kot izredni pregled na predlog bolnika, njegovega svojca ali 
skrbnika, zdravstvenega zavoda, delodajalca, pristojne zbor- 
nice, sodišča ali po lastni presoji. Republiški upravni organ, 
pristojen za zdravstvo, določi način in postopek za izvedbo 
upravnega nadzora. 
Za odpravo ugotovljenih nepravilnosti pri upravnem nadzoru 
iz prejšnjega odstavka tega člena izda republiški upravni 
organ, pristojen za zdravstvo, odločbo z ukrepi in roki za 
odpravo nepravilnosti. 

79. člen 
Pri opravljanju nadzora se lahko izjemoma odredi začasni 
ukrep, da se prepreči neposredna nevarnost za zdravje ljudi 
ali za zdravstvene razmere. 
Če se pri pregledu ugotovi, da zdravstveni delavec oziroma 
sodelavec zavoda ali zasebni zdravstveni delavec ni sposoben 
opravljati nalog, ki so mu zaupane, se o tem obvesti pristojna 
zbornica, zdravstveni zavod, v katerem je delavec v delovnem 
razmerju, pa mora začeti postopek v skladu z zakonom 
o delovnih razmerjjh. 
Proti začasnim ukrepom ima zdravstveni zavod oziroma 
zasebni zdravstveni delavec v 8 dneh pravico ugovora na 
republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo. Ugovor ne 
zadrži izvršitve ukrepov. 

80. člen 

Strokovni nadzor oziroma upravni nadzor, opravljen na pod- 

lagi programa, se financira iz republiškega proračuna. 
Strokovni nadzor, ki je bil opravljen na pobudo upravičencev 
iz drugega odstavka 76.člena ter upravni nadzor, ki je bilo- 
pravljen na pobudo upravičencev iz prvega odstavka 78.cle- 
natega zakona, pa pri njem niso bile ugotovljene nepravilno- 
sti, se financira iz republiškega proračuna. 
Če se pri nadzoru iz prejšnjega odstavka ugotovijo nepravil- 
nosti, poravna stroške nadzora zdravstveni zavod oziroma 
zasebni zdravstveni delavec, pri katerem so bile nepravilnosti 
ugotovljene. 

81. člen 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije nadzira izpolnje- 
vanje pogodb, ki jih je za izvajanje zdravstvene dejavnosti 
sklenil z zavodi in zasebnimi zdravstvenimi delavci. 

IX. ZDRUŽENJA IN ZBORNICE 

82. člen 

Zdravstveni zavodi v Republiki Sloveniji se lahko združujejo in 
ustanovijo združenja zdravstvenih zavodov za reševanje skup- 
nih nalog, in sicer: — sodelovanja pri pripravi^ zakonskih 
predpisov, planskih dokumentov in kadrovskih načrtov zdrav- 
stva Slovenije; 
- sodelovanja pri oblikovanju izhodišč za določanje cen 
zdravstvenih storitev in sklepanju pogodb o izvajanju in finan- 
ciranju zdravstvene dejavnosti; 
- sodelovanja pri sklepanju kolektivnih pogodb; 
- zastopanja interesov zdravstvenih zavodov v odnosih 
z zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in z Repu- 
bliko Slovenijo tudi v drugih vprašanjih, za katera se dogovo- 
rijo člani združenja. 
V združenje zdravstvenih zavodov se lahko združujejo tudt 
zasebni zdravstveni delavci. 

83. člen 

Zdravniki in zobozdravniki, ki v Republiki Sloveniji opravljajo 
zdravniško oziroma zobozdravniško dejavnost in delajo nepo- 
sredno z bolniki, se obvezno združujejo v zdravniško zbornico 
Slovenije, ki je samostojna poklicna organizacija in ima zlasti 
naslednje naloge: 
1. oblikuje kodeks medicinske deontologije, nadzira ravnanje 
zdravnikov oziroma zobozdravnikov in ukrepa v zvezi s krše- 
njem kodeksa; 
2. daje, podaljšuje in odvzema dovoljenja za samostojno 
opravljanje zdravniškega oziroma zobozdravniškega poklica; 
3. načrtuje, spremlja in nadzoruje sekundariat, specializacijo 
in druge oblike podiplomskega strokovnega izobraževanja in 
izpopolnjevanja svojih članov s preverjanjem usposoblje- 
nosti; 
4. izvaja strokovni nadzor s svetovanjem; 
5. obvezno sodeluje pri pripravi zakonskih predpisov, plan- 
skih dokumentov in kadrovskih načrtov na področju zdrav- 
stva Slovenije ter pri določanju vrednosti zdravnikovega dela; 
6. sodeluje pri oblikovanju dodiplomskega izobraževalnega 
programa za zdravnike oziroma zobozdravnike; 
7. sodeluje pri določanju cen zdravstvenih storitev in pri 
sklepanju pogodb med Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije in zasebnimi zdravstvenimi delavci; 
8. sodeluje pri sklepanju kolektivnih pogodb in je njihov 
podpisnik v imenu zasebnih zdravnikov kot delodajalcev za 
druge zaposlene osebe; 
9 opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom. 
Naloge iz 2., 3. in 4. točke opravlja zdravniška zbornica kot 
javna pooblastila. , 
Zbornica sprejme statut, h kateremu da soglasje Jzvrsni svet 
Skupščine Republike Slovenije v delu, ki se nanaša na javna 
pooblastila. 

84. člen 

Naloge ki jih opravlja zbornica kot javna pooblastila, se 
financirajo iz sredstev republiškega proračuna ter iz plačil 
članov in njihovih delodajalcev. 
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85. člen 

Zavodi in strokovni delavci, ki opravljajo lekarniško dejavnost, 
se združujejo v lekarniško zbornico v skladu s posebnim 
zakonom. 
Glede na interes zdravstvenih delavcev in zdravstvenih zavo- 
dov se lahko ustanovijo tudi druge zbornice. 

X. KAZENSKE DOLOČBE 
86. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek podjetje, ki opravlja zdravstveno dejavnost. 

87. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek zdravstveni zavod ali zasebni zdravstveni delavec 
ki: 
1. ne zagotovi nujne medicinske pomoči (9. člen); 
2. razširi, spremeni ali preneha z delom brez soglasja pristoj- 
nega organa (28. člen); 
3. ne izpolnjuje zahtev iz 29. člena; 
4. učencem in študentom ne omogoči praktičneaa pouka (36 
člen); 
5. ne sprejme pripravnika, sekundarija ali specializanta na 
usposabljanje, čeprav za to izpolnjuje predpisane pogoje (37. 
člen); 
6. sprejme pripravnika oziroma sekundarija brez dovoljenja 
o izpolnjevanju pogojev (37. člen); 
7. zaposli zdravstvenega delavca, ki ne izpolnjuje pogojev iz 
59. člena; 
8. bolniku omejuje pravice iz 45. člena; 
9. krši dolžnost varovanja poklicne skrivnosti (49. člen); 
10.je dopustil, da so zdravstveni delavci zapustili delovno 
mesto brez nadomestitve in je to povzročilo večjo nevarnost 
za življenje in zdravje ljudi (50. člen); 
11.zdravstvenemu delavcu naloži delo, za katero ni usposob- 
ljen (53. člen); H 

12.brez soglasja preizkuša nepreverjene metode preprečeva- 
nja, odkrivanja in zdravljenja bolezni ter medicinske rehabili- 
tacije in zdravil (54. člen); 
13.ne opravi predpisane obdukcije (58. člen); 

; 14.svojim zaposlenim zdravstvenim delavcem omejuje pra- 
vice do strokovnega in praktičnega izpopolnjevanja (68 člen)- 

*15.ovira nadzor (76. in 78. člen); 
16.pravočasno ne uresniči predpisanih ukrepov, ki jih zahteva 
nadzor (77. in 78. člen). 
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 dinarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba zdravstvenega zavoda, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 

88. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za 
prekršek zasebni zdravstveni delavec, ki: 
1. kljub neizpolnjenim pogojem, ki jih predpisuje zakon, 
opravlja zasebno zdravstveno dejavnost (38. člen); 
2. opravlja zasebno zdravstveno dejavnost na nedovoljenem 
področju (40. člen); 
3. preneha z delom brez izbrisa iz registra oziroma zasebno 
dejavnost opravlja še po izbrisu iz registra (41. člen). 

89. člen 

denarno kaznijo najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje za 
jrekršek izvajalec dopolnilne tradicionalne in alternativne 
'blike diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije, kisvojo dejav- 
lost opravlja brez predpisanega dovoljenja ali v nasprotju 
predpisanimi pogoji (56. člen). 

Cl. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

90. člen 

dravstveni zavodi in naravna zdravilišča morajo svojo orqa- 

itvUega zakona.11' S ^ Zakonom v šestih ^secih po uvelja- 

Ustanovitelji javnih zavodov, ki opravljajo zdravstveno dejav- 
nost, so dolžni v šestih mesecih od sprejema plana zdravstve- 
nega varstva odločiti, kateri javni zavodi nadaljujejo z delom 
kot javni zdravstveni zavodi. 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, v enem letu 
po uveljavitvi tega zakona opravi verifikacijo vseh obstoječih 
zdravstvenih zavodov in naravnih zdravilišč. 
Delavci, ki opravljajo zdravstvene storitve, in jim je bila po prej 
veljavnih predpisih priznana strokovna izobrazba oziroma so 
si strokovno izobrazbo pridobili v ustreznih zdravstvenih 
šolah m jim je bil priznan temu ustrezni naziv oziroma imajo 
naziv po 145.členu zakona o zdravstvenem varstvu (Ur.l.SRS 
št. 1 /80, 45/82, 42/85, 32/89, 42/89 in Ur.l.RS, št.8/90), obdržijo 
svoj naziv in lahko opravljajo zdravstvene storitve, za katere 
se zahteva strokovna izobrazba, ki jo imajo po predpisih 
veljavnih do uveljavitve tega zakona. 

92. člen 

Zdravstveni delavci, ki so opravili pripravništvo, strokovni 
izpit in specializacijo do uveljavitve tega zakona, obdržijo 
dosedanje strokovne nazive. 
Zdravniki, ki so začeli opravljati pripravništvo pred uveljavi- 
tvijo tega zakona, dokončajo pripravništvo in opravijo stro- 
kovni izpit po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega 
zakona. V primeru, da strokovnega izpita ne opravijo 12 
mesecev po uveljavitvi tega zakona (varianta: do 31.12.1992), 
so dolžni opraviti strokovni izpit po tem zakonu. 
Zdravstveni delavci, ki so ob uveljavitvi tega zakona na speci- 
alizaciji, nadaljujejo specializacijo po predpisih, veljavnih do 
uveljavitve tega zakona. 

93. člen 

Obveznost sekundariata nastopi za zdravnike, ki bodo opravili 
pripravništvo po preteku 12 mesecev po uveljavitvi teqa 
zakona. 
Zdravniki, ki so opravili strokovni izpit in začeli samostojno 
delati pred uveljavitvijo določbe iz prejšnjega odstavka, niso 
dolžni opraviti sekundariata. 
Obveznost iz prvega odstavka 69.člena nastopi za vse zdrav- 
nike, zobozdravnike in diplomirane inženirje farmacije naj- 
pozneje 24 mesecev po uveljavitvi tega zakona in se začne 
izvajati po programu, ki ga sprejme pristojna zbornica po 
predhodnem soglasju republiškega upravnega organa, pri- 
stojnega za zdravstvo. 

94. člen 

Do ustanovitve združenj izvajalcev zdravstvene dejavnosti 
zastopata interese zdravstvenih zavodov Poslovna skupnost 
za zdravstvo Slovenije in Skupnost slovenskih naravnih zdra- 
vilišč. 

95. člen 

Zdravniška zbornica se ustanovi najpozneje šest mesecev po 
uveljavitvi tega zakona. Javna pooblastila, ki jih določa ta 
zakon, začne zbornica izvrševati, ko republiški upravni organ, 
pristojen za zdravstvo, ugotovi, da so izpolnjeni strokovni, 
kadrovski in materialni pogoji za prevzem posameznega jav- 
nega pooblastila. 
Do prevzema javnih pooblastil iz prejšnjega odstavka tega 
člena opravlja te naloge republiški upravni organ, pristojen za 
zdravstvo. 
Zdravniška zbornica izda akte iz tretjega odstavka 63.člena, 
prvega odstavka 65.člena, drugega odstavka 69.člena iri 
prvega odstavka 76.člena, v treh mesecih od njegove uvelja- 
vitve. ♦ 

96. člen 

Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, sprejme 
izvršilne predpise iz prvega odstavka 20. in 22.člena, 29.člena, 
prvega odstavka 35. in 37.člena, drugega odstavka 38. in 
56.člena, četrtega odstavka 58.člena, tretjega odstavka 
59.člena, četrtega odstavka 61.člena, drugega odstavka 70.in 
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71 člena in tretjega odstavka 73.člena, v treh mesecih od 

SifiS«« pristojen 2» vzpostavi 
register iz 41.člena tega zakona v treh mesecih po njegovi 

Replfbliški upravni organ, pristojen za zdravstvo mora v treh 
mesecih po sprejemu plana zdravstvenega varstva določiti, 
kateri obstoječi javni zavodi in podjetja bodo še naprej oprav- 
ljali javno službo pod pogoji in na način, določen s tem 
zakonom. 

97. člen 

Do sprejema novih izvršilnih predpisov se uporabljajo, kolikor 
niso v nasprotju s tem zakonom, naslednji predpisi: Pravl1" 
nik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstvene delovne 
organizacije, da lahko opravljajo praktično strokovno izobra- 
ževanje učencev in študentov šol za izobraževanj zdravstve- 
nih delavcev (Ur.l.SRS, št.47/72); 
- Dravilnik o pripravništvu in o strokovnih izpitih delavcev na 
področju zdravstvenega varstva (Ur.l.SRS, št.39/84), 

- pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delav- 
čev (Ur.l.SRS, št.16/75); 
- pravilnik o specializaciji delavcev na področju zdravstve- 
nega varstva (Ur.l.SRS, št.16/82); 
- pravilnik o mrliško pregledni službi (Ur.l.SRS, št. 15/73). 

98. člen 

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati zakon o zdravstve- 
nem varstvu (Uradni list SRS, št. 1/80, 45/82, 42/85, 32/89, 42/ 
89 in Ur.l.RS, št.8/90) v delu, ki se nanaša na zdravstvene 
organizacije in zdravstvene delavce, zakon o Zavodu SR Slo- 
venije za zdravstveno varstvo (Uradni list SRS, št.8/73) in 
zakon o nagradah in priznanjih dr.Jožeta Potrča (Uradni list 
SRS, št. 11/84). 

99. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1.1.1992 dalje. 

OBRAZLOŽITEV 

Skupščina Republike Slovenije je na sejah zborov 17. in 
18.7.1991 obravnavala in sprejela predlog za izdajo zakona 
o zdravstveni dejavnosti in naložila izvršnemu svetu, da pri- 
pravi osnutek zakona na podlagi pripomb, ki so bile dane 
v predhodni obravnavi v delovnih telesih skupščine ali predlo- 
žene v razpravi na sejah zborov. Stališče do nekaterih pri- 
pomb je ministrstvo za zdravstvo pisno obrazložilo že v času 
razprave na zborih. 
Načelna razprava (večinoma pa tudi konkretna) se je omejila 
na odnos do zasebnega dela zdravnikov in na položaj Zdravni- 
ške zbornice in njenih pristojnosti. 
V času po razpravi v skupščini so predstavniki ministrstva m 
vlade sodelovali v številnih razpravah in usklajevanjih stališč 
do teh vprašanj, poskušali pa so osvetliti tudi druga strokovna 
in organizacijska vprašanja, predvsem ravni in vsebino ter 
organizacijske oblike izvajanja dejavnosti, vprašanje ustano- 
viteljstva zavodov in oblikovanje mreže javne zdravstvene 
službe, vprašanje strokovne hierarhije znotraj posamezne 
dejavnosti in med njimi, vprašanje podiplomskega izobraže- 
vanja, strokovnega napredovanja ipd. 
V predloženem osnutku je upoštevana velika večina pripomb 
iz razprave, stališča predlagatelja glede nekaterih vprašanj 
(npr. nezdružljivosti zasebne prakse in delovnega razmerja) 
so ostala nespremenjena, glede številnih vprašanj, zlasti 
glede pristojnosti in nalog Zdravniške zbornice pa je bilo 
doseženo popolno soglasje. Nekatere rešitve so ponujene 
v različicah. . 
V temeljnih določbah so v 2. členu opredeljene ravni, na kate- 
rih se opravljajo posamezne zdravstvene dejavnosti v skladu 
z načeli stopenjske diagnostike in zdravljenja in ki so tudi 
sicer uveljavljene v svetu. Pri tem se velika večina storitev in 
obravnav v celoti opravi v osnovni zdravstveni dejavnosti 
oziroma na primarni ravni. Na sekundarni ravni se praviloma 
le dopolnjuje, na terciarni pa se opravljajo le najzahtevnejše 
storitve. , 
Med dejavnostmi,ki se lahko opravljajo le kot javna služba, je 
v osnutku navedena tudi mrliško pregledna služba (3.člen). Ta 
je bila v tezah prepovedana kot zasebna dejavnost, vendar 
predlagatelj ocenjuje, da ne bi bilo smotrno zasebnim zdrav- 
nikom na podeželju, ki bodo imeli koncesijo, te dejavnosti 
prepovedovati. 
V zvezi z mrežo javne zdravstvene službe (m tudi na nekaterih 
drugih mestih v osnutku se predlagatelj sklicuje na P'a" 
zdravstvenega varstva — 4.člen). Tu je določno napisano tudi 
ustanoviteljstvo in obveznost republike do zagotavljanja 
mreže osnovne zdravstvene dejavnosti na demografsko ogro- 
ženih območjih. Ustanovitelji zavodov v okviru mreže javne 
zdravstvene službe na primarni ravni naj bi bile občine ozi- 
roma mesto, za vse druge zavode pa bo ustanovitelj Repu- 
blika Slovenija. Določene naloge v zvezi z zagotavljanjem 
mreže pa osnutek zakona nalaga tudi zavarovalnemu zavodu. 
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Glede pobud o soustanoviteljstvu predlagatelj ocenjuje, da 
soustanoviteljstvo ob materialnih odgovornostih ustanovitelja 
lahko povzroča le dodatne zaplete pri urejanju morebitnih 
finančnih težav ali investicijskih potreb. To kažejo tudi seda- 
nje izkušnje. Predvideno pa je, naj bi se mreža zavodov na 
sekundarni ravni (poliklinično—bolnišnična služba) obliko- 
vala s soglasjem občin oziroma mesta z območja, za katero 
zavodi opravljajo dejavnost. Vpliv zainteresiranih občin ozi- 
roma mesta je nadalje zagotovljen tudi s predpisano zastopa- 
nostjo predstavnikov v svetu zavodov. 
V zvezi z 7. čl eno m je treba pojas nit i, da sistem pogojev za 
sklepanjem pogodb z zavarovalnim zavodom (razpis ipd.) 
ureja zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavaro- 
vanju. V zakonu o zdravstveni dejavnosti gre le za možnost, 
da zavarovalniški zavod kot financer programa lahko pred- 
laga podelitev koncesije, če se na podlagi razpisnih pogojev j 
izkaže za najustreznejšega določeni zavod, ki koncesije še 
nima. 
V 8. členu je dodatna določba o kodeksih za vse zdravstvene 
delavce, v 9. členu pa tudi obveznost za preskrbo z nujnimi 
zdravili. , 
Poglavje o vsebini in organizacijskih oblikah zdravstvene 
dejavnosti je razširjeno in dopolnjeno v skladu s pripombami 
iz razprave. Posamezna poglavja pa so oblikovana glede na 
vsebino in vrste dejavnosti in ne glede na posamezne ravni, 
določene v 2. členu. 
Pri naštevanju vsebine dela osnovne zdravstvene dejavnosti 
(10 člen) so upoštevane vse vsebinske dopolnitve, razen pred- 
lagane antidoping kontrole. Celotna preventivna dejavnost pa 
je zajeta v skrajšanem besedilu. Antidoping kontrolo bo 
namreč uredil zakon o športu. Že zaradi racionalnosti te 
naloge ni mogoče naložiti vsej osnovni zdravstveni dejav- 
nosti. 
V 11.členu je določeno, kdo opravlja osnovno zdravstveno 
dejavnost.Glede na posebne zakonske obveznostidelodajal- 
cev v zvezi s preventivnim zdravstvenim varstvom delavcev ir 
upoštevaje izkušnje nekaterih drugih držav, je predvideni 
možnost ustanovitve posebnega zavoda, ki bi opravljal predv 
sem dejavnost, ki jo delodajalcem nalagajo mednarodne kon- 
vencije in zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenerr 
zavarovaniu. 
Opis in sestava zdravstvenega doma sta določneje naveden. 
v 12. členu. Predlagatelj meni, da mora zdravstveni dom ostal 
nosilec osnovne zdravstvene dejavnosti na določenen 
območju (za občino oziroma več občin ali mesto). Ker pa ji 
mogoče pričakovati, da bodo organizacijske oblike tudi dru 
gačne oziroma ker velikost nekaterih občin ne opravičuj 
obstoja lastnega zdravstvenega doma, zakon zavezuj 
občino, da na drugačen način zagotovi izvajanje preventiv 
nega varstva prebivalcev po sprejetem programu in drugi! 
sestavin osnovne zdravstvene dejavnosti (13. člen). 
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Specialistična dejavnost kot dopolnilo osnovni zdravstveni 
dejavnosti po definiciji ne sodi v naloge zdravstvenega doma, 
lahko pa je locirana v njegovih prostorih aH v neposredni 
bližini. Predlagatelj namreč soglaša s stališčem zdravstve- 

i nega sveta, po katerem se mora celotna specialistična zdrav- 
stvena dejavnost strokovno povezovati. Ta se ne more brez 
povezav drobiti na različne ravni (14. člen). Osnutek posebej 
daje možnost zasebnim specialistom. 
Teh opredelitev v zvezi s specialistično dejavnostjo na sekun- 
darni ravni pa ne smemo in ne moremo zamenjavati s strokov- 
nostjo dela in z nivojem zdravnikove usposobljenosti. Tudi 
v osnovni zdravstveni dejavnosti namreč težimo k temu, da bi 
splošno medicino in druge ambulantno-dispanzerske oblike 
osnovne zdravstvene dejavnosti opravljali zdravniki speciali- 
sti (splošne medicine, pediatrije, šolske medicine ipd.). 
Organizacijske pogoje in povezave določa 15. člen, obveznost 
strokovnega povezovanja zdravnikov, ki opravljajo speciali- 
stično dejavnost pa 16. člen. 
Pri splošni bolnišnici so v različici navedene obvezne 
posteljne zmogljivosti za porodniški oddelek. Sicer pa predla- 
gatelj meni, da bi morali pri bolnišnicah spodbujati oziroma 
težiti k ukinjanju mej med posameznimi posteljnimi oddelki, 
posebej znotraj posamezne stroke. 
Dejavnost klinik in inštitutov je dopolnjena (20. in 21. člen) 
glede vsebine dela in poglavitnih nalog, opuščeno pa je 
prvotno predlagano ločevanje klinike od inštituta le po 
posteljnih zmogljivostih, ker je bilo ocenjeno, da ni dovolj 
upravičeno. Povezovanje v klinični center pa (22. člen) ni več 
obvezno. 
V okviru zdraviliške zdravstvene dejavnosti (23. člen) so upo- 
števane le pripombe, vezane na te vrste dejavnost. 
Dodani sta tudi načelni določbi o preskrbi z ortopedskimi in 
drugimi pripomočki (24. člen) ter glede ureditve preskrbe 
z organi za presajanje (25. člen). 
Poglavje o socialnomedicinski, higienski in epidemiološki 
dejavnosti je razširjeno, naloge pa so podrobneje razčlenjene. 
Predlagatelj je kljub daljšemu nazivu področja dejavnosti 
ohranil prvotni naziv oziroma mu dodal še zdravstveno-eko- 
'oško dejavnost. Boji se namreč, da bi prišlo do terminološke 
zmede, če bi ob javni zdravstveni službi, ki je povsem nekaj 
irugega (3. člen), uporabljali še oznako »javno zdravstvena 
dejavnost«, kot izključno ime za socialnomedicinsko, higien- 
sko,epidemiološko in zdravstveno-ekološko dejavnost. 
/poglavju o zdravstvenih zavodih je upoštevana pripomba,ki 
opozarja ustanovitelja zavoda na obveznosti do zavoda 
skladno z ustanovitvenim aktom (30. člen). Določba pravza- 
prav opozarja ustanovitelja na upoštevanje planskih opredeli- 
ev. 
'29. členu osnutek nalaga ustanoviteljem tudi skrb za predpi- 
sane ekološke pogoje, dodana pa je tudi možnost naknad- 
i.ega preverjanja, kako se pogoji izpolnjujejo. 
:tevilni predlogi iz razprave so terjali določbo o večinski 
astopanosti delavcev zavoda v svetu ter opredelitev pristoj- 
osti sveta. Te so določene že v zakonu o zavodih, zato jih 
snutek ne ponavlja. Glede števila in razmerij med člani sveta 
a bo odločil akt o ustanovitvi zavoda (31. člen). 
'ri sredstvih zavoda je dodano, da zavod lahko sklepa tudi 
ogodbo z republiškim upravnim organom, pristojnim za 
dravstvo, za izvajanje nalog, ki se financirajo iz proračuna 
14■ člen) in so določene v zakonu o zdravstvenem varstvu in 
dravstvenem zavarovanju. 
a pobudo stroke in ob upoštevanju potreb so v 35. členu 
oredeljeni učni zavodi, kar lahko poleg bolnišnic postanejo 
di zdravstveni domovi in drugi zavodi. To so zdravstveni 
vodi, ki izpolnjujejo predpisane pogoje za sodelovanje 
zobraževalnem procesu, predvsem na višji in visoki ravni 
braževanja. 

37. členu je dodana splošna določba, da so zavodi dolžni 
ipravnike in sekundarije zaposliti, sprejem volonterjev pa 
j bi bil možen le, če so v zavodu vsa delovna mesta zase- 
na. V tem primeru naj bi po variantnem dodatku zavod za 

otonterja plačeval prispevke za socialno varnost, 
poglavju o zasebni zdravstveni dejavnosti (38. člen) je 

odan pogoj o zahtevani izobrazbi za opravljanje predvidene 
ijavnosti, drugi pogoji pa so ostali enaki kot v tezah. Glede 
vostorov in drugih pogojev za opravljanje dejavnosti pa 
snutek daje možnost za prevzem prostorov in opreme 
najem oziroma uporabo od ustanoviteljev obstoječih zavo- 
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dov. To je ob razmeroma velikih obstoječih zmogljivostih 
edino smotrno. 
Izmed dejavnosti, ki jih zasebnik ne bo smel opravljati jev 39 
členu izpuščena mrliško pregledna služba. To naj bi zasebni 
zdravnik s koncesijo lahko opravljal na podlagi ustreznega 
pooblastila, ne bo pa mogoče na ta način opravljati obdukcii 
oziroma patologije. 
Register zasebnikov bo vodil upravni organ, ki izdaja tudi 
odločbe, medtem ko bo register vseh zdravnikov vodila zdrav- 
niška zbornica za svoje potrebe. 
V poglavju o opravljanju zdravstvene dejavnosti je nov 43. 
člen, ki določa opredelitev osebnega zdravnika in odnos vseh 
drugih (napotnih) zdravnikov do njega. Ocenjeno je bilo, da je 
prav, če zakon razčleni oziroma vzpostavi ta razmerja in po 
možnosti uvede tudi ustrezno nedvoumno terminologijo, ki je 
usklajena tudi z osnutkom zakona, ki ureja zdravstveno zava- 
rovanje. 
V 44. členu so upoštevane vse vsebinske dopolnitve, ki so bile 
predlagane za zaščito pravic ljudi in njihovih osebnih podat- 
kov. 
V 47. členu je na predlog zdravnikov dodana obveznost bol- 
nika, da pove svoje resnične težave, čeprav besedilo ni pov- 
sem običajno v zakonskem izražanju. 
V 48. členu je dodana določba, ki zavezuje zdravnika, da 
napotnemu ali drugemu zdravniku preda tudi vso potrebno 
zdravstveno dokumentacijo. 
Pri obveznostih do zagotavljanja nujne medicinske pomoči so 
zasebni zdravniki, ki opravljajo javno službo, izenačeni 
z zdravniki v zavodih, pri dežurstvu pa je skladno s pripom- 
bami v različici dodano besedilo, da gre za poseben delovni 
pogoj (50. člen). 
Upoštevana je tudi pripombe, katero delo zdravstveni delavec 
lahko opravlja. Ta določba pomeni, da zdravnika zakon ne 
omejuje glede njegovih strokovnih pristojnosti, nič pa ne 
govori o drugih pogojih (financiranje, plačilo), ki so ureieni 
z drugimi predpisi. 
Glede alternativnih oblik zdravljenja je y osnutku kljub neka- 
terim pomislekom, naj bi zakon urejal to le v povezavi z delom 
zdravstvenih delavcev, ohranjen tudi celoten 55. člen. Ta 
zavezuje republiški upravni organ, da primerno uredi tovrstno 
dejavnost tudi za tiste osebe, ki niso zdravstveni delavci, in na 
ta način vzpostavi ustrezen nadzor nad tovrstno dejavnostjo 
Poglavje o zdravstvenih delavcih je doživelo veliko sprememb 
v primerjavi s tezami. Uvodoma je dodana določba (ki jo 
imamo že tudi v veljavnem zakonu), da morajo zdravstveni 
delavci, ki imajo neposreden stik z bolniki, obvladati slovenski 
jezik oziroma na ustreznih območjih tudi jezik narodnosti (60 
člen). ' 
Nova je določba, da zdravnik lahko samostojno dela z bolniki 
po pripravništvu, sekundariatu in uspešno opravljenem pre- 
skusu usposobljenosti oziroma po specialističnem izpitu, če 
začne specializirati takoj po pripravništvu. Vsi drugi (tudi 
zobozdravniki) lahko samostojno delajo po uspešno opravlje- 
nem pripravništvu in strokovnem izpitu (61. člen). 
Pripravništvo se za zdravnike skrajšuje na šest mesecev, vse- 
bina pa je vezana le na urgentno medicino in poznavanje 
zakonskih predpisov. Za pripravništvo bo v celoti pristojno 
ministrstvo, medtem ko pristojnosti za urejanje sekundariata 
(program, potek, preskus usposobljenosti) in specializacij 
(odobritev, pogoji) za zdravnike in zobozdravnike zakon 
poverja zdravniški zbornici. Prevzem teh nalog s strani zbor- 
nice bo postopen, odvisen od kadrovskih, strokovnih in dru- 
gih pogojev. Izpolnjevanje pogojev bo ugotavljalo ministrstvo, 
ki bo do prevzema teh nalog s strani zbornice tudi opravljalo 
del teh dejavnosti. Glede na to, da je sekundariat povsem 
nova naloga, bi bilo prav, da zbornica prevzame najprej to, 
specializacije pa morda pozneje, ko bodo vzpostavljeni 
pogoji. Tudi rok za uvedbo sekundariata (leto dni po uveljavi- 
tvi zakona) je razmeroma dolg in omogoča zbornici, da se na 
to nalogo ustrezno pripravi. 
Drugim zdravstvenim delavcem z visoko izobrazbo kot tudi 
vsem nezaposlenim zdravstvenim delavcem bo specializacije 
odobrilo ministrstvo (65. člen). 
V poglavju o strokovnem izpopolnjevanju, ki je v celoti pover- 
jeno pristojnim zbornicam, je določeno, naj bi zdravniki, 
zobozdravniki in diplomirani inženirji farmacije dokazovali 
usposobljenost za delo na vsakih 7 let. Merila in morebitno 
starostno mejo pa bo določila zbornica. Zdravstveni delavec 
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nai bi imel dve možnosti za opravljanje preskusa, po neu- 
spešno opravljenem drugem preskusu pa bi mu odvzeli dovo- 
ljenje za samostojno delo (68. člen). Določba naj bi po uvelja- 
vitvi praviloma veljala za vse zdravnike, zobozdravnike in 
diplomirane inženirje farmacije. 
V 69 členu je razmejeno strokovno napredovanje od naziva 
primarij, ki pomeni po tem osnutku priznanje za dolgoletno 
delo. 
Naziva svetnik in višji svetnik bodo pod predpisanimi pogoji 
pridobili vsi zdravstveni delavci z visoko izobrazbo. Naziva 
bosta temeljila na strokovnih merilih in bosta hkrati pomenila 
vstop v skupino vrhunskih strokovnjakov, ki bodo sestavljali 
razširjene strokovne kolegije oziroma skupaj s fakultetnimi 
učitelji tvorili širši strokovni vrh slovenske medicine oziroma 
zdravstva (70. člen). Strokovni vrh v sonutku zakona ni opre- 
deljen oziroma ni organizacijsko postavljen. Prav pa bi bilo, 
da ostane znotraj celotne (ne le zdravniške) stroke. Naziv 
primarij je kot doslej predviden le za zdravnike in zobozdrav- 
nike. A , 
Naloge zdravstvenega sveta kot strokovnega posvetovalnega 
organa ministrstva so v osnutku preoblikovane in dopolnjene 
z nalogami, ki izhajajo iz nove zakonodaje (predlaganje pro- 
gramov na ravni republike, ki se bodo financirali iz proračuna, 
sodelovanje pri pripravi plana, prioritet, ipd.). 
Vloga medicinske fakultete ni določena v posebnem členu, 
temveč povsod tam, kjer je potreben njen vpliv in sodelovanje. 
Poglavje o nadzorstvu je preoblikovano in nekoliko poeno- 
stavljeno na podlagi pripomb. Strokovno nadzorstvo je pover- 
jeno zbornici, upravno nadzorstvo, vključno z izrednimi pre- 
gledi na zahtevo, pa je v pristojnosti ministrstva. Tudi ukrepi, 
ki izhajajo iz poročil o nadzoru, so usklajeni s pristojnostmi 
zbornice oziroma ministrstva. Obe vrsti nadzora sta glede 
načina financiranja urejeni enako. 
V poglavju o združenjih in zbornicah ni več določena obvezna 
ustanovitev enega združenja, pač pa je dana zavodom mož- 
nost, da se organiziralo skladno s svojimi interesi (81. člen). 

Določbe o zdravniški zbornici so dopolnjene tako, da so kot 
javna pooblastila dodane naloge v zvezi s sekundariatom in 
specializacijo. Zbornica naj bi tako v celoti prevzela podi- 
plomsko izobraževanje in izpopolnjevanje zdravnikov in 
zobozdravnikov po opravljenem pripravništvu in strokovnem 
izpitu ter vse pristojnosti, ki iz tega sledijo. Zbornica načrtuje 
podiplomsko izobraževanje in izpopolnjevanje svojih članov, 
zato sodelovanja pri oblikovanju teh programov ni potrebno 
posebej navajati v 6. točki. Prav tako naj bi prevzela strokovni 
nadzor nad delom zdravnikov in zobozdravnikov. Glede na to, 
da gre za zdravniško in ne za zdravstveno zbornico, ta lahko 
zavezujoče sodeluje le pri določanju pogojev in cene dela 
zdravnikov in zobozdravnikov. Vprašljivo je podpisništvo 
kolektivne pogodbe, za katero je s posebnimi predpisi dolo- 
čeno, kako se sprejema oziroma podpisuje. Zato je v točki 
8 predvideno, da bo zbornica podpisnik kolektivne pogodbe 
v imenu zasebnih zdravnikov kot delodajalcev za druge zapo- 
slene osebe. 
Osnutek daje možnost ustanovitve zbornice tudi drugim 
zdravstvenim delavcem. 
V kazenskih določbah je nova določba, po kateri bodo kazno- 
vanivsi posamezniki in podjetja, ki bi opravljali storitve a , 
dejavnost v nasprotju s tem zakonom. Opravljanje dejavnosti 
ki jih določa ta zakon, ne bo mogoče po nobenem drugem 
zakonu. 
V prehodnih določbah je na novo urejeno oziroma z rokom 
določeno opravljanje pripravništva in strokovnega izpita po 
novem programu (91. člen). 
Osnutek v 93. členu določa, da delujejo sedanje skupnosti 
zavodov do ustanovitve združenj iz 83. člena. 
Rok za ustanovitev zbornice je določen najpozneje pol leta po 
uveljavitvi zakona, javna pooblastila, ki jih ji daje zakon, pa naj 
bi zbornica prevzemala postopoma glede na izpolnjevanje 
organizacijskih, kadrovskih in drugih pogojev, kar bo ugoto- 
vilo ministrstvo. 

Osnutek zakona o LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI ESA 392 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 118. seji 
20. 9. 1991 določil besedilo: 
- OSNUTKA ZAKONA O LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI, 
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 Skupščine Republike 
Slovenije odločil, da bosta kot njegova predstavnika pri 
delu skupščinskih delovnih teles sodelovala: 
- prof. dr. Katja BOH, članica Izvršnega sveta in ministrica 
za zdravstvo, družino in socialno varstvo, 
- mag. Tone Košir, dr. med., namestnik ministrice za 
zdravstvo, družino in socialno varstvo. 

Osnutek zakona o lekarniški dejavnosti bodo obravnavali 
Družbenopolitični zbor, Zbor občin in Zbor združenega dela 
ter Zakonodajno-pravna komisija. Obravnaval ga bo tudi 
Odbor za zdravstvo kot matično delovno telo. 

POVZETEK 
Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični 
zbor Skupščine Republike Slovenije so obravnavali in 
sprejeli predlog za izdajo zakona o lekarniški dejavnosti 
na sejah zborov dne 18. julija 1991. V skladu s sklepi 
skupščinskih zborov je Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije pripravil osnutek zakona o lekarniški dejavno- 
sti. 
Osnutek zakona o lekarniški dejavnosti je en del celotne 
ureditve področja zdravstvenega varstva. Čeprav je 

lekarniška dejavnost del zdravstvene dejavnosti v šir- 
šem pomenu, ima poleg značilnosti zdravstvene dejav- 
nosti tudi posebnosti, saj ima preskrba z zdravili značil- 
nosti prometa z blagom. Te posebnosti zato zahtevajo 
posebno zakonsko ureditev te dejavnosti. 
Predlagatelj je pripravil osnutek zakona na podlagi pri- 
pomb, predlogov in mnenj na predlog za izdajo zakona 
o lekarniški dejavnosti. V obrazložitvi k osnutku zakona 
je predlagatelj navedel, katere pripombe je sprejel ozi- 
roma katerih ni sprejel in utemeljil svojo odločitev. 
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OSNUTEK ZAKONA o lekarniški dejavnosti 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 
Lekarniška dejavnost je del zdravstvene dejavnosti, ki zaqo- 
tavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in dru- 
gih organizacij z zdravili. 
Preskrba z zdravili iz prejšnjega odstavka obsega izdajo zdra- 
vil na recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil. 

2. člen 
Lekarniška dejavnost je javna služba, ki jo opravljajo javni 
zavodi in na podlagi koncesije zasebniki (v nadaljnjem bese- 
dilu: lekarnarji). 
Lekarniška dejavnost se opravlja v lekarnah in njihovih 
podružnicah. 
Lekarne lahko poleg lekarniške dejavnosti opravljajo še 
naslednje dejavnosti: 
- preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi 
pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varstvo 
zdravja; 
- izdajanje veterinarskih zdravil; 
- izdelovanje zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev ter 
njihovo preizkušanje; 
- svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil. 
Lekarniška podružnica opravlja lekarniško dejavnost najmanj 
v obsegu, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva z gotovimi zdra- 

3. člen 
Lekarna deluje za določeno območje, ki ga določi občina ali 
mesto v skladu s pogoji, ki jih določa ta zakon. 
Za ustanovitev nove lekarne in za pridobitev koncesije občina 
ali mesto izvede razpis, ki se objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

4. člen 
Zdravila in pomožna zdravilna sredstva so izdelki, ki jih opre- 
deljuje poseben zakon. 

5. člen 
Nobena pravna oseba niti posameznik ne sme v pravnem 
prometu poslovati pod firmo, imenom ali oznako lekarna če 
ne opravlja lekarniške dejavnosti iz 1.člena tega zakona. ' 

6. člen 
Lekarna mora imeti ustrezne kadre, prostore in opremo glede 
na obseg dejavnosti, ki jo opravlja, ter primerno zalogo in 
vrste zdravil. 
Natančnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati lekarna glede 
kadrov, prostorov in opreme, predpiše republiški upravni 
organ, pristojen za zdravstvo. 

7. člen 
.ekarna in podružnična lekarna lahko prične opravljati lekar- 
niško dejavnost, ko republiški upravni organ, pristojen za 
:dravstvo ugotovi, da lekarna izpolnjuje kadrovske pogoje in 
>ogoje glede prostorov in opreme, določene s tem zakonom 
- predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 

8. člen [ 
tekamo lahko vodi diplomirani inženir farmacije, ki poleq 
splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja izpolniuie 
;e naslednje pogoje: 
- ima opravljen strokovni izpit; 
- da obvlada slovenski jezik, na dvojezičnih območjih pa tudi 
ezik narodnosti; 
- ima najmanj_3 leta delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti; 
- ni minilo več kot 3 leta od prenehanja opravljanja lekarni- 
škega dela; 
- mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano oprav- 
anje poklica oziroma lekarniške dejavnosti. 

9. člen 
Diplomirani inženir farmacije, ki za več kot 3 leta prekine delo 
v lekarniški dejavnosti, pa želi prevzeti vodenje lekarne, mora 
pred tem opraviti preizkus znanja. Način in vsebino preizkusa 
znanja predpiše s splošnim aktom lekarniška zbornica. 

II. JAVNI ZAVOD 

10. člen 
Javni zavod za opravljanje lekarniške dejavnosti ustanovijo 
občina, mesto ali več občin za opravljanje te dejavnosti na 
svojem območju. 

11. člen 
Javni zavod organizira lekarne in podružnice lekarn kot svoje 
organizacijske enote za opravljanje lekarniške dejavnosti na 
določenem območju, lahko pa tudi galenski in analizni labo- 
ratorij za izdelavo in preizkušanje izdelanih zdravil in pomož- 
nih zdravilnih sredstev. 

12. člen 
Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki- 
- ustanovitelja; 
- delavcev zavoda, ki opravljajo lekarniško dejavnost- 
- zavarovancev. 
Predstavnike zavarovancev imenuje Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. 
Predsednika sveta zavoda volijo člani sveta izmed predstavni- 
kov delavcev zavoda. 

13. člen 
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soalas- 
jem ustanovitelja. 
Direktor zavoda mora imeti visoko strokovno izobrazbo in 
najmanj 5 let delovnih izkušenj. 
Ce poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela 
zavoda nista ločeni, mora imeti direktor visoko strokovno 
izobrazbo farmacevtske smeri. 

Ce sta poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega 
dela zavoda ločeni, vodi strokovno delo zavoda strokovni 
vodja, ki mora imeti visoko izobrazbo farmacevtske smeri in 
najmanj 5 let delovnih izkušenj. 

III. KONCESIJA ZA OPRAVLJANJE ZASEBNE LEKARNIŠKE 
DEJAVNOSTI 

14. člen 
Koncesija za opravljanje zasebne lekarniške dejavnosti se 
lahko podeli, če je v kraju sedeža lekarne organizirana javna 
zdravstvena služba in obstaja potreba po preskrbi z zdravili. 
Potrebo po preskrbi z zdravili na določenem območju ugotav- 
Ija občina oziroma mesto v skladu s svojim programom urba- 
nističnega razvoja in na zahtevo prebivalcev ali posameznika, 
ki želi na tem območju opravljati lekarniško dejavnost. 
Pri presoji zahteve za izdajo koncesije se upoštevajo število 
prebivalcev, ki jih bo lekarna oskrbovala, oddaljenost do 
najbližje lekarne, prometne razmere, bližina zdravstvenih, 
socialnih in vzgojnih zavodov ter gospodarskih objektov 
v določenem kraju, v zdraviliških in turističnih krajih, pa tudi 
letni promet gostov. 
Koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti se lahko podeli 
posamezniku, ki izpolnjuje pogoje iz 8.člena tega zakona. 
Potrdilo o izpolnjevanju pogojev iz 8.člena tega zakona izda 
lekarniška zbornica. 
Koncesije ni mogoče izdati, če: 
- bi v kraju, kjer ni lekarne, predlagana lekarna na območju 
4 cestnih kilometrov oskrbovala manj kot 5.500 prebivalcev 
- bi v kraju, v katerem že deluje lekarna, oskrbovala manj kot 
5.000 prebivalcev in bi razdalja do že obstoječe lekarne zna- 
šala manj kot 400 m cestne razdalje. Ta razdalja je lahko tudi 
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manjša, če zaradi boljše presKrDe prebivalstva z zdravili to 
zahtevajo krajevne razmere. 

15. člen 

Z aktom o podelitvi koncesije je določeno tudi območje, na 
katerem se lahko opravlja lekarniška dejavnost. To območje 
lahko obsega območje občine, več občin, mesta ali njegovega 
dela. 

16. člen 

Koncesijo za opravljanje lekarniške dejavno.sti podeli pristojni 
upravni organ občine ali mesta v soglasju z republiškim 
upravnim organom, pristojnim za zdravstvo, po poprejšnjem 
mnenju lekarniške zbornice. 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, vodi register 
lekarnarjev. 

17. člen 
Posameznik, ki želi opravljati lekarniško dejavnost, lahko pri- 
dobi koncesijo le za eno območje. 

18. člen 
Koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti odvzame pri- 
stojni upravni organ občine ali mesta, če: 
— imetnik koncesije v enem letu po pridobitvi koncesije ne 
začne opravljati dejavnosti; 
— je poslovanje lekarne prekinjeno za več kot 6 mesecev, 
- se ugotovi, da vodja lekarne ali imetnik koncesije ne izpol- 
njuje pogojev iz 8.člena tega zakona; 
- je imetniku koncesije prepovedano opravljanje poklica ozi- 
roma lekarniške dejavnosti; 
— imetnik koncesije pridobi koncesijo za opravljanje lekarni- 
ške dejavnosti na drugem območju; 
- se imetnik koncesiji odpove. 

19. člen 

Če lekarnar iz katerega koli razloga začasno ne more sam 
voditi zasebne lekarne, mora postaviti pooblaščenca. Poo- 
blaščenec mora biti diplomirani inženir farmacije z opravlje- 
nim strokovnim izpitom. 
Pooblaščenec lahko vodi lekarno najdlje eno leto. 
Če postane lekarnar iz zdravstvenih razlogov za daljši čas 
nesposoben za delo ali v skladu s predpisi o invalidskem 
zavarovanju trajno nesposoben za delo, se določi upravitelj 
lekarne. - 
Upravitelja določi lekarniška zbornica na predlog lekarnarja 
ali njegovega skrbnika. Upravitelj mora izpolnjevati pogoje iz 
8. člena tega zakona. 

20. člen 

Če lekarnar umre, ima njegov zakonec pravico opravljati 
lekarniško dejavnost na podlagi izdane koncesije, vendar ne 
dlje kot 5 let od smrti imetnika koncesije, če pa ima mlado- 
letne otroke, do dopolnjenega 21 leta starosti najstarejšega 
otroka. . 
Če kateri od otrok umrlega lekarnarja študira farmacijo, sme 
njegova lekarna poslovati, dokler otrok ne pridobi usposob- 
ljenosti za vodenje lekarne, najdlje pa do njegovega 35.leta 
starosti. , . . 
Zakonec ali otrok umrlega lekarnarja, ki izpolnjuje pogoje za 
samostojno vodenje lekarne, lahko zahteva izdajo koncesije 
za opravljanje lekarniške dejavnosti. 
Lekarno vodi v primerih iz prvega in drugega odstavka tega 
člena upravitelj, ki izpolnjuje pogoje iz 8.člena tega zakona. 
Upravitelja imenuje lekarniška zbornica na predlog zakonca 
ali skrbnika mladoletnih otrok. 

IV. PODRUŽNICA LEKARNE 

21. člen 

Zavodu, ki opravlja lekarniško dejavnost, in lekarnarju se 
lahko izda dovoljenje za poslovanje podružnice lekarne 
v kraju, v katerem ni lekarne, če je ugotovljena potreba za 
izdajo zdravil, in je kraj oddaljen več kot 6 km od sedeža 
lekarne. 
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Podružnica lekarne sme delovati le pod strokovnim nadzorom 
lekarne, ki jo je organizirala. Za poslovanje podružnice 
lekarne je odgovoren vodja lekarne, ki je podružnico organizi- 
rala. 

22. člen 
Dovoljenje za poslovanje podružnice lekarne se lahko izda 
tudi za določen čas oziroma za določeno obdobje v letu 
(turistična sezona). 
Dovoljenje za poslovanje podružnice lekarne izda pristojni 
občinski upravni organ po poprejšnjem mnenju lekarniške 
zbornice. 

23. člen 
Dovoljenje za poslovanje podružnice lekarne se odvzame, če 
se za to območje ustanovi javni zavod ali se izda koncesija za 
opravljanje lekarniške dejavnosti. 

V. PRIROČNA ZALOGA ZDRAVIL 

24. člen 
Lekarna lahko ima priročno zalogo zdravil v zdravstvenem 
zavodu ali njegovi dislocirani enoti, če v kraju, kjer je sedež 
zavoda oziroma njegove dislocirane enote, ni Jekarne ali 
njene podružnice, najbližja pa je oddaljena več kot 6 km 
cestne razdalje. 
Lekarna lahko ima priročno zalogo zdravil tudi v socialnem ali 
drugem zavodu, ki opravlja zdravstvene storitve za svoje varo- 
vance, ne glede na razdaljo do najbližje lekarne. 
Dovoljenje za organiziranje priročne zaloge zdravil izda 
občinski upravni organ. 
Dovoljenje za organiziranje priročne zaloge zdravil iz prvega 
odstavka tega člena preneha veljati, če se v kraju odpre 
lekarna ali podružnična lekarna. 

VI. BOLNIŠNIČNA LEKARNA 

25. člen 
Bolnišnično lekarno organizira bolnišnica za lastno preskrbo 
z zdravili in drugimi pomožnimi sredstvi, ki se uporabljajo za 
zdravljenje in nego hospitaliziranih oseb. 
Nehospitaliziranim osebam sme bolnišnična lekarna izdajati 
registrirana zdravila na recept, kadar je to nujno in gre za 
nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja. 

26. člen 
Bolnišnično lekarno lahko vodi oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 
8.člena tega zakona. 

VII. POSLOVNI ČAS IN NEPREKINJENA OSKRBA 
Z ZDRAVILI 

27. člen 
Poslovni čas lekarn se določi glede na krajevne potrebe po 
preskrbi z zdravili, tako da ne sme biti krajši od 40 ur na teden. 
Poslovni čas javnih zavodov določi ustanovitelj, poslovni čas 
zasebnih lekarn potrdi pristojni mestni oziroma občinski 
upravni organ. 

28. člen 

V času, ko so lekarne zaprte, morajo na širšem območju 
zagotoviti neprekinjeno preskrbo z zdravili z obliko dežurstva 
ali s stalno pripravljenostjo v nočnem času ter ob nedeljah ir 
praznikih. 
Na območju, kjer je več lekarn, se lekarne medsebojno dogo^ 
vorijo o opravljanju dežurne službe ter določijo vrstni red 
nočnega, nedeljskega in prazničnega dežurstva. 
Če se lekarne ne dogovorijo, določi vrstni red lekarniška 
zbornica glede na število zaposlenih diplomiranih inženirjev 
farmacije v posamezni lekarni. 

VIII. FARMACEVTSKI STROKOVNI DELAVCI 

29. člen 
Farmacevtsko strokovno delo v lekarniški dejavnosti oprav- 
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Ijajo farmacevtski strokovni delavci: 
- specialisti, magistri in doktorji farmacevtske znanosti; 
- diplomirani inženirji farmacije oziroma diplomirani farma- 
cevti; 
- inženirji farmacije oziroma višji farmacevtski tehniki; 
- farmacevtski tehniki. 

30. člen 
Farmacevtski strokovni delavci lahko samostojno opravljajo 
svoje delo, ko opravijo pripravniško dobo in strokovni izpit. 
Pripravniška doba traja 12 mesecev za diplomirane inženirje 
farmacije; 9 mesecev za inženirje farmacije in 6 mesecev za 
farmacevtske tehnike. 
Program pripravništva in program strokovnega izpita pred- 
piše republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, po pred- 
hodnem mnenju lekarniške zbornice. 

31. člen 
Zavodi in lekarnarji so dolžni omogočiti opravljanje pripravni- 
štva v lekarni v skladu z razporedom, ki ga pripravi lekarniška 
zbornica. 

32. člen 
Farmacevtski strokovni delavci so se dolžni stalno strokovno 
izpopolnjevati. 
Način strokovnega izpopolnjevanja in strokovno literaturo, ki 
jo mora imeti vsaka lekarna, predpiše republiški upravni 
organ, pristojen za zdravstvo, na predlog lekarniške zbornice. 

33. člen 
Farmacevtski strokovni delavci opravljajo specializacijo po 
določilih zakona o zdravstveni dejavnosti. 

34. člen 
V lekarni samostojno izdajajo zdravila diplomirani inženirji 
farmacije z opravljenim strokovnim izpitom. 
Farmacevtski strokovni delavci nadzorujejo pravilnost predpi- 
sovanja, izdajanja in shranjevanja zdravil, za kar so osebno 
odgovorni v okviru svoje usposobljenosti. 
Vodja lekarne je odgovoren za organizacijo dela in poslovanje 
lekarne. 

IX. STROKOVNI NADZOR 

35. člen 
Opravljanje lekarniške dejavnosti se nadzira v skladu z zako- 
lom o zdravstveni dejavnosti. 

36. člen 
Lekarnarju ali drugemu odgovornemu vodji lekarne lahko 
-epubliški upravni organ, pristojen za zdravstvo, prepove 
/odenje lekarne za največ 6 mesecev zaradi večkratnega 
ašenja predpisov o lekarniški dejavnosti ali na predlog lekar- 
liške zbornice zaradi kršenja etike farmacevtskih delavcev, 
'a čas prepovedi vodenja lekarne mora biti imenovan poo- 
blaščenec za vodenje lekarne. 

37. člen 
3ristojni upravni organ lahko začasno prepove poslovanje 
ekarne, če ugotovi, da lekarna ne izpolnjuje poaoiev iz 
i.člena tega zakona. 

{. LEKARNIŠKA ZBORNICA 

38. člen 
'a učinkovito lekarniško dejavnost in za zagotavljanje njene 
trokovnosti ter za izpolnjevanje drugih skupnih naloa se 
istanovi lekarniška zbornica. 
'bornica je pravna oseba. 

39. člen 
ekarniška zbornica pospešuje in skrbi za razvoj in razvojni 
trokovni napredek dejavnosti, varuje stanovsko čast, skrbi za 
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izpolnjevanje stanovskih obveznosti ter varuje stanovske in 
gospodarske interese članov. 
Lekarniška zbornica opravlja zlasti naslednje naloge: 
1. daje pristojnim organom in zavodom poročila, mnenja in 
predloge glede preskrbe z zdravili, izdaje zdravil, ureditve 
lekarn, vzgoje in usposabljanja farmacevtskih delavcev in 
glede drugih problemov, ki se nanašajo na lekarniško dejav- 
nost in farmacijo; 
2. načrtuje in spremlja stalno strokovno izpopolnjevanje in 
pripravništvo farmacevtskih strokovnih delavcev; 
3. sodeluje pri pripravi zakonskih predpisov, ki se nanašajo na 
lekarniško dejavnost, načrtovanju lekarniške mreže in načrto- 
vanju kadrovskih potreb; 
4. oblikuje kodeks etike lekarniških delavcev in pravila dobre 
lekarniške prakse ter ukrepa ob njihovem kršenju; 
5. daje mnenje o izdaji koncesij za opravljanje lekarniške 
dejavnosti in poslovanju podružnic lekarn; 
6. vodi evidence farmacevtskih strokovnih delavcev v lekar- 
nah in evidence o rednem strokovnem izpopolnjevanju; 
7. izdaja potrdila o izpolnjevanju pogojev za vodenje lekarne 
ali pridobitev koncesije; 
8. sodeluje pri določanju cen zdravstvenih storitev in pri 
sklepanju pogodb z Zavodom za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije; 
9. določa vrste izdelkov, ki se smejo prodajati v lekarnah 
v okviru dejavnosti iz 2.člena tega zakona; 
10. sodeluje s farmacevtsko industrijo in veledrogerijami za 
zagotavljanje kakovostne oskrbe z zdravili; 
11. sodeluje z izobraževalnimi zavodi in s strokovnim farma- 
cevtskim društvom pri oblikovanju vzgojno—izobraževalnih 
programov; 
12. sodeluje s strokovnim farmacevtskim društvom pri razre- 
ševanju farmacevtske problematike; 
13. odloča o sporih med posameznimi člani; 
14. opravlja druge naloge, ki so določene s statutom ali 
predpisi državnih organov. 
Naloge iz 7. in 9.točke opravlja lekarniška zbornica kot javna 
pooblastila. 

40. člen 
Članstvo v zbornici je obvezno za javne zavode in lekarnarje 
ter za vse farmacevtske strokovne delavce, zaposlene v lekar- 
niški dejavnosti. 
V zbornico se lahko včlanijo tudi diplomirani inženirji farma- 
cije, ki delujejo na področju zdravstva, proizvodnje in pro- 
meta z zdravili ter izobraževanja za farmacevtske poklice. 

41. člen 
Naloge, ki jih opravlja zbornica kot javna pooblastila, se 
financirajo iz sredstev republiškega proračuna ter iz plačil 
članov in njihovih delodajalcev. 

42. člen 
Zbornica sprejme statut, s katerim določi svojo organizacijo, 
organe in njihove pristojnosti. 
K statutu zbornice v delu, ki se nanaša na izvrševanje javnih 
pooblastil, da soglasje Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 
venije. 

XI. KAZENSKE DOLOČBE 

43. člen 
Z denarno kaznijo v višini najmanj 50.000 dinarjev se kaznuje 
pravna oseba ali lekarnar, ki stori prekršek v zvezi z opravlja- 
njem lekarniške dejavnosti: 
1. če opravlja lekarniško dejavnost brez koncesije oziroma 
izdaja zdravila brez dovoljenja (2.člen); 
2. če prične opravljati dejavnost preden je bila lekarna verifici- 
rana oziroma vpisana v register (7.člen); 
3. če vodi lekarno oseba, ki ne izpolnjuje pogojev (8.člen); 
4. če ne postavi pooblaščenca ob odsotnosti ali ne predlaga 
upravitelja ob daljši odsotnosti (19. in 20.člen); 
5. če odpre podružnico lekarne brez dovoljenja (22.člen); 
6. če bolnišnična lekarna neupravičeno izdaja zdravila neho- 
spitaliziranim osebam (25.člen); 
7. če kljub vrstnemu redu ne opravlja dežurstva (28.člen); 
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8. če izdaja zdravila nepooblaščena oseba (32.člen); 
9. če ovira nadzor (35.člen). . 
Z denarno kaznijo v višini najmanj 5.000 dinarjev se kaznuje 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega 
odstavka. 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

44. člen 

Lekarniške organizacije morajo svojo organiziranost uskladiti 
s tem zakonom v šestih mesecih po uveljavitvi zakona. 

45. člen 

Lekarniška zbornica se ustanovi v šestih mesecih po uveljavi- 
tvi tega zakona, naloge, ki jih določa ta zakon, pa opravlja do 
ustanovitve zbornice Združenje lekarn Slovenije. 
Z dnem ustanovitve lekarniške zbornice preneha z delom 
Združenje lekarn Slovenije, vse premoženje, ki ga je uprav- 
ljalo, pa postane lastnina lekarniške zbornice. 
Lekarniška zbornica sprejme splošni akt iz 9.člena tega 
zakona v treh mesecih po ustanovitvi. 

46. člen 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, sprejme 
izvršilne predpise iz drugega odstavka 6.člena, tretjega 
odstavka 30.člena in drugega odstavka 33.člena v šestih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. 

47. člen 

Do sprejema izvršilnih predpisov iz prejšnjega člena se upo- 
rabljajo, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom, še naslednji 
predpisi: 
- pravilnik o strokovnih in tehničnih pogojih glede prostorov, 
opreme in kadrov v zdravstvenih organizacijah na področju 
preskrbe z zdravili (Ur.l.SRS, št.7/83); 
- pravilnik o pripravništvu in o strokovnih izpitih delavcev na 
področju zdravstvenega varstva (Ur.l.SRS, št.39/84); 
- pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delav- 
cev (Ur.l.SRS, št. 16/75). 

48. člen 

Ta zakon začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

OBRAZLOŽITEV 

Zbor združenega dela, Zbor občin in Družbenopolitični zbor 
Skupščine Republike Slovenije so obravnavali predlog za 
izdajo zakona o lekarniški dejavnosti z osnutkom zakona na 
sejah dne 18. julija 1991, in sprejeli sklep, da sprejemajo 
predlog za izdajo zakona. Izvršnemu svetu Skupščine Repu- 
blike Slovenije so naložili, da pripravi osnutek zakona po 
terminskem planu, dogovorjenem v Odboru Skupščine Repu- 
blike Slovenije za zdravstvo. Pri pripravi osnutka zakona naj 
predlagatelj prouči in ustrezno upošteva stališča in pripombe 
pristojnih delovnih teles skupščine in stališča ter pripombe 
delegatov in inštitucij, ki so bili vabljeni na sejo. 
Predlagatelj je proučil pripombe Zakonodajno-pravne komi- 
sije Skupščine Republike Slovenije, predloge in pripombe 
delegatov Zbora občin, pripombe javnega zavoda Zdravstve- 
nega centra Celje - oddelka lekarna, Univerzitetnega klinič- 
nega centra Ljubljana - Lekarna, Slovenskega farmacevt- 
skega društva in Lek Ljubljana. 
Pripomba Zakonodajno-pravne komisije Skupščine Repu- 
blike Slovenije in drugih je bila, da je predlagana določba 
prvega odstavka 2. člena preozka, saj bi zakon moral vzpod- 
bujati konkurenčnost in podjetništvo tudi na področju lekar- 
niške dejavnosti s tem, da bi dajal možnost opravljanja te 
dejavnosti različnim subjektom ob izpolnjevanju predpisanih 
pogojev. Druge pripombe so tudi bile, da ni dovolj podprta 
privatna inicijativa in da zakon varuje monopol obstoječih 
lekarniških zavodov. Predlagatelj ocenjuje, da očitek ni ute- 
meljen, saj zakon daje možnost odpiranja novih lekarn. Zakon 
opredeljuje lekarniško dejavnost kot javno službo, tako 
službo pa mora organizirati družbenopolitična skupnost za 
zadovoljevanje potreb občanov. Občina oziroma mesto bo 
odločalo ali bo za opravljanje dejavnosti ustanovilo javni 
zavod ali pa v skladu z zakonom podelilo koncesijo. Osnutek 
zakona ne daje nikakršne prednosti javnim zavodom in pre- 
pušča družbenopolitičnim skupnostim odločitev o obliki 
opravljanja teh dejavnosti. 
Zakonodajno-pravna komisija je predlagala, da se opravlja- 
nje lekarniške dejavnosti razširi tudi na druge zavode na 
podlagi koncesije, enako je predlagal gospod Sekereš in 
gospod Černe pa, da bi lekarniško dejavnost opravljale le 
zasebne lekarne. Predlagatelj teh predlogov ni upošteval, ker 
so v nasprotju s konceptom razvoja lekarniške službe. 
V evropskih državah se lekarniška služba opredeljuje kot 
javna služba, ki jo opravljajo farmacevti na podlagi koncesije. 
Avstrija, Italija in Švica ne dovoljujejo organiziranja družb na 
področju lekarniške dejavnosti in je koncesija omejena na 
farmacevta kot strokovno usposobljeno osebo, ki sme oprav- 
ljati dejavnost. Farmacevt - lekarnar sme imeti le eno lekarno 
in če si pridobi koncesijo na drugem območju, se mora 
odpovedati koncesiji za prvo lekarno. Ta sistem je povzet tudi 
v osnutku zakona, saj temelji na dolgoletnih izkušnjah sose- 
dov in tudi predvojne zakonodaje. Ustanavljanje zavodov 
omogoča ustvarjanje poslovnih verig industrije, veledrogerij, 
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pa tudi posameznikov. Zato Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije vztraja na čistem principu zasebne lekarne in jav- 
nega zavoda. Kar pa zadeva pobude za dopolnitev tretjega 
odstavka 2. člena (veterinarska zdravila, pomožna zdravilna 
sredstva, sanitetni material), pa predlagatelj ugotavlja, da je 
predlog že zajet v osnutku zakona. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je upošteval pri- 
pombo Zakonodajno-pravne komisije za črtanje druge ali- 
neje 8. člena zakona. Menil pa je, da je potrebno člen dopol- 
niti z novim predloženim besedilom, saj mora vodja lekarne 
obvladati slovenski jezik, pa tudi jezik narodnosti na dvojezič- 
nih območjih. Glede delovnih izkušenj seje predlagate!) stri- 
njal, da se izenačijo s pogojem za samostojno opravljanje 
zdravstvene dejavnosti, zato je pet let spremenil v tri leta. 
Več pripomb je bilo na pogoje za podeljevanje koncesije, ces 
da pomenijo omejevanje možnosti za odpiranje novih lekarn 
in da onemogočajo odpiranje lekarn v manjših krajih. Izvrsni 
svet Skupščine Republike Slovenije ugotavlja na podlagi izku- 
šenj sosednjih držav, da so ti pogoji nujni za zagotavljanje 
pogojev poslovanja. Javna služba zagotavlja delovanje dolo- 
čenih dejavnosti, katerih cilj opravljanja dejavnosti ni pridobi- 
vanje dobička. Zato mora biti tako koncestnarju kot tudi 
javnemu zavodu omogočeno poslovanje. Prav tako predlaga- 
telj ni upošteval pripombo gospoda Cerneta, da bi pogoje, ki 
jih opredeljuje zakon v poglavju »Podeljevanje koncesije«, 
predpisovala lekarniška zbornica. Predlagatelj ocenjuje, da 
pogoje mora predpisati zakon. 
V javni obravnavi so bile podane pripombe na opredelitev 
bolnišnične lekarne. Predlagatelj ni sprejel pripombe ker m 
utemeljena. Osnutek zakona predvideva organiziranje bolniš- 
nične lekarne, podrobnejše navajanje del, ki jih opravlja bol- 
nišnična lekarna pa v zakonskem tekstu ni potrebna, saj se bo 
to razreševalo s podzakonskimi akti (pravilnikom). Izvrsni sve! 
Skupščine Republike Slovenije zavrača predlog, da se 
v zakonu predpiše za vodenje bolnišnične lekarne specializa 
ciia, ker zakon predpisuje minimalne pogoje, višje zahteve pt 
lahko postavlja sam zavod, ko določa sistemizacijo delovnir 
mest. Predlagatelj prav tako ni sprejel predloga gospodi 
Černeja, da se tudi za organiziranje bolnišnične lekarne lahke 
podeli koncesija, ker je bolnišnična lekarna obvezna organi 
zacijska enota bolnišnice. ■„ ,, 
Poglavje »Oblikovanje cen« je predlagatelj črtal, ker je 
načelno urejeno v zakonu o zdravstvenem varstvu in zdrav 
stvenem zavarovanju. V poglavju urejanje odnosov med Zave 
dom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in zdravstvenim 
zavodi ter zasebnimi zdravstvenimi delavci je določeno, d< 
zavod, pristojne zbornice, združenja zdravstvenih zavodov ii 
republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, določijo 
v skladu s planom zdravstvenega varstva Republike Slovenij 
izhodišča za izvajanje programov ter za oblikovanje cen štor 
tev in druge podlage za sklepanje pogodb z zdravstvenm 
zavodi in zasebnimi zdravstvenimi delavci. Sem sodi tuc 
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oblikovanje cen za opravljanje lekarniške dejavnosti. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ne spreminja 
naziva lekarniška zbornica v farmacevtsko zbornico, ker 
meni, da to ni sprejemljivo. Dejavnost lekarniške zbornice se 
nanaša le na lekarniško dejavnost, naziv farmacije pa je širši, 
saj obsega tudi druga področja, kot so industrija, trgovina ter 
druge dejavnosti, kjer pa ta zbornica ne bo imela vpliva. 
Zasnova lekarniške zbornice, ki obvezno vključuje nosilce 
lekarniške dejavnosti, to je javne zavode in lekarnarje ter 
strokovne delavce, je pravilna, ker zbornica skrbi tudi za 
nadzor nad strokovnim delom lekarn pa tudi nad etiko stro- 
kovnih delavcev. Če članstvo v zbornici za njih ne bi bilo 
obvezno, zbornica proti njim niti ne bi mogla ukrepati. Obliko 

obveznega članstva poznajo tudi druge evropske države. 
Glede pripombe, da bi moral Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije dati soglasje na celoten statut lekarniške zbornice 
predlagatelj meni, da to ni potrebno. Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije bo dal soglasje le na del, ki se nanaša na 
izvrševanje javnih pooblastil. 
Zakonodajno-pravna komisija Skupščine Republike Slove- 
nije je postavila vprašanje, ali ne bi kazalo i/ zakonu definirati 
izraze — magistralna priprava zdravil, magistralna zdravila in 
galenski pripravki. Predlagatelj v zvezi s tem pojasnjuje, da je 
to opredeljeno z zveznim zakonom o dajanju zdravil v promet. 
V Republiki Sloveniji bomo sprejeli nov republiški zakon ki 
bo urejal to področje. 

jročevalec 
83 



VPRAŠANJA DELEGATOV 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

Zakaj nekatere kadrovske spremembe?   

PETER BEKEŠ, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je pri- 
stojna ministrstva povprašal kateri so bili razlogi, ki so 
botrovali zamenjavi poveljnika štaba Teritorialne obrambe 
in načelnika Uprave za notranje zadeve za občine v sloven- 
ski lstri?(+) 

Na vprašanje delegata Petra Bekeša v zvezi z zamenjavo 
poveljnika štaba Teritorialne obrambe, ki ga je dal na 23. seji 
Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slovenije 
31. julija 1991 odgovarjamo naslednje: 
Skladno z zakonom o obrambi in zaščiti je ob soglasju Pred- 
sedstva Republike Slovenije poveljniku republiškega štaba za 
teritorialno obrambo dana pristojnost imenovanja in razreše- 
vanja poveljnikov štabov teritorialne obrambe (Ur. I. RS, št. 15/ 
91, člen 52). . .. 
Predsedstvo Republike Slovenije je na 47. seji 29. junija 1991 
dalo soglasje k razrešitvi poveljnikov 4. in 5. pokrajinskega 
štaba za teritorialno obrambo ter soglasje k imenovanju 
(odpravi v. d.) poveljnikov za 2., 3., 6., 7. in 8. pokrajinski štab 
za teritorialno obrambo. 
Priprave za razrešitev poveljnika štaba za teritorialno 
obrambo Južnoprimorske segajo v obdobje pred oboroženim 
spopadom. Osnovna pomanjkljivost imenovanega je bila 
neusklajeno delovanje na območju celotne južnoprimorske 
(težišče angažiranja na območju nekdanje južnoprimorske 
pokrajine) in odtujenost (odmaknjenost) od dela pokrajin- 
skega štaba za teritorialno obrambo južnoprimorske pokra- 
jine Naloge se niso opravljale v obsegu, kot je bilo ukazano, 
zato domneve delegata Bekeša o vzrokih razrešitve niso ute- 
meljene. .. 
Imenovani je prevzel ustrezno dolžnost v pokrajinskem štabu 
za terotorialno obrambo v Novi Gorici. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravilo Ministrstvo za obrambo. 

OPOMBA: Odgovor Ministrstva za notranje zadeve na to 
vprašanje je bil objavljen v 23. številki Poročevalca, 18. 9. 
1991 

O izbiranju in objavljanju oziroma uporabi stati- 
stičnih podatkov o Sloveniji   

JANKO HALB, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je vladi 
postavil naslednje delegatsko vprašanje : 
»Razpad jugoslovanskega pravosodnega, policijskega, kri- 
minalističnega in plačilnega sistema je očiten. Ob osamo- 
svajanju zahodnih republik Jugoslavije in posesti vzvodov 
teh sistemov s strani srbskega federalnega aparata, me 
čudi nekaj in to so objave statističnih podatkov za celo 
jugoslovansko državo. Industrijska proizvodnja, življenjski 
stroški, gibanje cen, oziroma višina plač. Sprašujem se, kdo 
in čemu take podatke zbira, kdo jih komu posreduje, ali 
krade in kaj se z njihovo objavo želi doseči. Predlagam, da 
vlada RS oziroma Statistični zavod RS takih podatkov več 
ne pošilja v Beograd oziroma ne dovoli objave, ker so to 
zaolj zlorabe in ceneno naslajanje. Komparirajmo raje našo 
in statistiko razvitih evropskih in svetovnih držav, da bo 
slika realnejša.« 
Dobil je naslednji odgovor: 
Oraanizacija in izvajanje statističnih raziskovanj v SFRJ sta 
bila taka, da so tudi republike* in pokrajini zadovoljevale 
večino svojih potreb po statističnih podatkih z izvedbo Pro- 
qrama statističnih raziskovanj, pomembnih za vso državo 
(zvezni program), ki ga je sprejela Skupščina SFRJ. Dodatne 

ali specifične podatke pa so republike pridobile z izvedbo i 
svojih republiških programov. 
Zvezni program je podobno kot v drugih zvezno urejeni 
državah zagotavljal uporabo enotne metodologije in standar- 
dov ki jih je po zakonu določal Zvezni zavod za statistiko, ter 
s tem zagotovil primerljivost podatkov po vsebini v času in 
prostoru. Republiški - pokrajinski zavodi so bili pri tem samo 
svetovalni partnerji. . 
Zvezni program je poleg imena in vsebine raziskovanj določal 
tudi obveznosti poročevalskih enot in medsebojne odnose 
republiških in Zveznega zavoda za statistiko. Določenii so rok, 
in oblika posredovanja podatkov ter roki za dostavo, obdelavo 
in objavo. Zvezni zakon tudi določa pristojnost Zveznega 
zavoda za statistiko za mednarodno sodelovanje. 
Popolno (metodološko, izvedbeno) osamosvojitev republiške 
statistike predpostavlja predhodno uresničitev treh vrst , 

13 Prilagoditev veljavne zakonodaje, ki neposredno zadeva 
zbiranje, obdelovanje in posredovanje st®tistlčn'hp

p°^f'^p 
za republiko. Zakon o statističnih raziskovanjih Republike 
Slovenije je že pripravljen. „„»„ho 
2 Priprava programa statističnih raziskovanj za potrebe 
Republike Slovenije - integracija vsebin zveznega in republi- 
škega programa, tako da se upoštevajo obveznosti statistike 
do vzdrževanja časovnih vrst in mednarodna primerljivost in 
je SFRJ, če bo tako dogovorjeno, samo ena od mednarodnih 

3. Prilagoditev slovenske statistike in tudi evidenc mednarod- 
nim (evropeizacija). 
Zadnja naloga je dolgoročnejša in se nanaša ™ ^organiza- 
cijo vse statistike v skladu s spremembami i^uzhenopo'itic- 
nega sistema. Na tem področju smo začeli delati v letu 1988, 
čeprav še nismo imeli možnosti za neposredni stik s tovrst- 
nimi mednarodnimi inštitucijami. Transakcije v novo bodo 
pospešene v letu 1991 (Evropa 92). 
Do dokončne ureditve odnosov med Republiko Slovenijo in 
zveznimi organi je bilo dogovorjeno, da se podaljša veljavnost 
zveznih predpisov o statistiki do konca leta 1991 (oziroma 
glede na najnovejše razmere vsaj do izteka moratorija), 
pomeni da v skladu z obveznostmi iz zveznega programa 
v tem prehodnem obdobju še vedno posredujemo agregirane 
podatke Zveznemu zavodu za statistiko, ki Jih obdela in obja 
po ustaljenem postopku, individualne (brez možnosti identifi 
kacije) pa samo v metodološko upravičenih primerih. 
Pri tem moramo upoštevati, da podatke pridobivamo tud 
v nasprotni smeri. Zavod Republike Slovenije za statistiko se 
vedno dobi od Zveznega zavoda za statistiko magnetne tra 
kove s podatki carinskih deklaracij, prevedenih na medna 
rodno nomenklaturo, ki jih potrebuje za prikazovanje poda 
kov o izvozu in uvozu, prav tako podatke o slovenskih podjet 
jih v drugih republikah. Ureditev pretoka teh podatkov prekc 
republiških inštitucij bo možna šele ob koncu leta, tako da b 
ustavitev posredovanja pomenila za Slovenijo Popo'niizosta 
nek podatkov o zunanji trgovini. Podobna menjava podatko 
poteka tudi iz registra podjetij. h. 
Republika Slovenija tudi še ne more prevzeti obveznosti d 
mednarodnega statističnega izkazovanja, ker nima prizna 
nega statusa samostojne države. .... . 
Po tem priznanju bodo odnosi z drugimi državami določen 
s konvencijami, ki veljajo oziroma bodo veljale tudi za drug 
države ES od 1992. leta. Do tedaj pa so primerjave z drugirr 
državami bolj analitični prispevki, ki jih sicer občasno pripra 
vimo, kot pa meddržavna izmenjava podatkov. 
Slovenija se bo ob razdružitvi morala tudi preračunati s SFR. 
To ie možno samo in predvsem s podatki iz programa staj 
stičnih raziskovanj, ki ima zdaj približno 450 naslovov sta 
stičnih raziskovanj in pokriva večino področij, ki potrebuje) 
razmejitve (družbeni proizvod, vojne in druge škode, prebiva 
stvo ob popisih ipd.). .. 
Pri tem moramo opozoriti na splošno strokovno konvencije 
do kateri je treba ločiti samo produkcijo podatkov ozirom 
rezultate merjenja od neposredne uporabe. Uporabe, ki jo r 
delegat na primerih opisuje kot tendenciozne in neprimern 

84 
poročevale< 



I 

(Kosovo in industrijska proizvodnja kot primer), ne more 
preprečiti statistična stroka, temveč drugi. 
Samostojna državna statistika, tudi sedanja jugoslovanska in 
slovenska, mora zato, da bo verodostojna in tudi mednarodno 
priznana, izpolniti nekatere pogoje, ki so jih na novo obliko- 
vali v mednarodnih združenjih - Statistična komisija in Eko- 
nomska komisija za Evropo. Osnutek Resolucije o temeljnih 
načelih za državne statistike regionalne Ekonomske komisije 
za Evropo. 
Nova statistična zakonodaja Republike Slovenije bo čim bolj 
vključila norme ter usmeritve iz tega in drugih dokumentov 
prav tako pa taka določila Zavod Republike Slovenije za 
statistiko že vključuje v svoje metode dela in kategorialni 
aparat (evropeizacija). 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravil Zavod Republike Slovenije za stati- 
stiko. 

O zagotavljanju zdravstvenega in socialnega var- 
stva zavarovancev vojaškega zavarovanja 

SONJA LOKAR, delegatka v Družbenopolitičnem zboru, je 
Izvršni svet vprašala kaj namerava storiti, da bi zaščitil 
približno 23.000 tim. zavarovancev vojaškega zavarovanja 

Odgovor sta ji pripravili skupaj Ministstvo za obrambo ter 
Ministrstvo za zdravstvo, družino in socialno varstvo. 

Komisija Republike Slovenije, ki sodeluje pri razreševanju 
problemov, ki nastajajo v zvezi z umikom Jugoslovanske 
armade iz Republike Slovenije, je pristojnim organom Jugo- 
slovanske armade predlagala, da vojaške zdravstvene organi- 
zacije, ki so opravljale večino zdravstvenih storitev za vojaške 
zavarovance, tudi v bodoče ostanejo v Republiki Sloveniji. 
Premoženje v teh organizacijah naj bi se upoštevalo pri ureja- 
nju premoženjsko pravnih razmerij med Republiko Slovenijo 
in ostalimi republikami ter federacijo. Jugoslovanska armada 
je bila opozorjena tudi na to, da z umikom Jugoslovanske 
armade nastaja vrsta odprtih vprašanj zavarovancev. Na ome- 
njene predloge in opozorila je Jugoslovanska armada odgo- 
vorila le, da se iz načelnih razlogov iz Slovenije umikajo vse 
zmogljivosti Jugoslovanske armade, vsi problemi, ki nasta- 
jajo, pa naj bi se reševali v skladu s tč. 3 odločitve Predsedstva 
SFRJ z dne 18. 7. 1991. To bi pomenilo, da se ta vprašanja 
dolgoročno rešujejo z dogovorom med Republiko Slovenijo 
in ostalimi republikami ter federacijo. 

Po večkratnih zahtevah pristojnih organov iz Republike Slo- 
venije je bilo 30. 8. 1991 med predstavniki Izvršnega sveta 
'Skupščine Republike Slovenije in Zveznega sekretariata za 
Ujudsko obrambo dogovorjeno, da se bo zdravstveno varstvo 
Vojaških zavarovancev iz Republike Slovenije v prehodnem 
obdobju do delitvene bilance, uredilo s posebno pogodbo 
med Zavodom za socialno zavarovanje vojaških zavarovancev 
n Republiko Slovenijo. Do sklenitve te pogodbe pa bo stroške 
teh storitev ter zdravil za vojaške zavarovance pokrivala dolo- 
iena vojaška pošta 5. vojaškega območja. 

Načelnik sanitetne službe 5. armadnega območja je Ministr- 
stvo za zdravtvo, družino in socialno varstvo dne 9. 9. 1991 
Disno obvestil, da je socialno zavarovanje vojaških oseb plač- 
nik za vse zdravstvene storitve za svoje zavarovance. Sporočil 
iam je naslov, na katerega bodo pošiljali slovenski zdrav- 
stveni zavodi račune za opravljeno delo. Vsi zdravstveni 
ravodi so o tem že obveščeni. Podobno obvestilo, ki se je 
nanašalo za zdravila na recept, so lekarne v Sloveniii dobile že 
25.8.1991. 

tem je vprašanje plačila zdravstvenega varstva vojaških 
Jseb zadovoljivo rešeno vsaj začasno, do sklenitve dogovora 
ned Republiko Slovenijo in Zvezo socialnega zavarovanja 
'ojaških oseb. 

-l-)OPOMBA: prvi odgovor Ministrstva za zdravstvo, družino 
i socialno varstvo je bil objavljen v Poročevalcu, št. 23, 
dne 18. 9. 1991 

Poročevalec 

O zdravljenju državljanov Slovenije v tujini 

ANDREJ MAGAJNA, delegat v Družbenopolitičnem zboru 
Sekretariat za zdravstvo, družino in socialno varstvo spra- 
šujem v katerih primerih in na osnovi kakšnih kriterijev bo 
R Slovenija odobravala zdravljenje posameznim zavarovan- 
cem v tujini iz sklada naše zdravstvene skupnosti in kateri 
organ je za izdajanje takih odobritev pristojen. 
Glede na to, da je bila članica IS Slovenije pred nedavnim 
operirana v Švici, vprašujem: 
- Ali je strokovno povsem nesporno, da podobne operacije 
ne bi bili sposobni izvesti v naših zdravstvenih ustanovah, 
glede na usposobljenost in sloves slovenske kirurgije? 
- Če temu ni tako, vprašujem kakšna je cena takega opera- 
tivnega posega v tujini vključno z vsemi vzporednimi stroški 
(prevoz, nastanitev...) 
- Predvidoma kolikim pacientom (seveda v kolikor se da 
take primere evidentirati ali približno predvideti), bo v letoš- 
njem letu omogočeno zdravljenje v tujini, če izhajamo iz 
enake diagnoze kot jo je imela g. ministrica? 
Pravica do zdravljenja v tujini je dana z zakonom o zdravstve- 
nem varstvu, pogoji, postopek in način pa so natančneje 
opredeljeni v dveh sporazumih: v Samoupravnem sporazumu 
o postopkih in načinih uresničevanja pravic do zdravstvenega 
varstva (Ur. I. SRS, št. 6/81) in v Samoupravnem sporazumu 
o uresničevanju zdravstvenega varstva (Ur. I. SRS, št. 47/87). 
V zadnjem je v 20. členu določeno, da imajo uporabniki 
izjemoma pravico do zdravljenja v tujini, če konzilij pristojne 
univerzitetne klinike ali inštituta ugotovi, da so v Jugoslaviji 
izčrpane možnosti za uspešno zdravljenje, z zdravljenjem 
v tujini pa je utemeljeno pričakovati ozdravitev ali izboljšanje 
bolezenskega stanja, ali če se s tem prepreči bistveno poslab- 
šanje obolenja. 
Zdravljenje v tujini lahko predlaga uporabnik, njegov družin- 
ski član, zdravnik ali zdravstvena organizacija, v kateri se 
uporabnik zdravi. Predlog z dokumentacijo je treba vložiti pri 
Republiški upravi za zdravstveno varstvo. Ta nato zaprosi 
konzilij klinike ali inštituta, da da svoje mnenje o vrsti obole- 
nja in o bolezenskem stanju, o možnostih za uspešno zdrav- 
ljenje v Jugoslaviji oz. v določeni tuji zdravstveni organizaciji, 
o predvidenem času zdravljenja, o načinu potovanja in 
o potrebnem spremstvu. Če je v Jugoslaviji možnost za 
uspešno zdravljenje, da konzilij mnenje o tem, v kateri zdrav- 
stveni organizaciji naj bi se zdravil uporabnik. Na podlagi 
mnenja konzilija zdravnikov strokovna služba izda uporab- 
niku odločbo hkrati z vsemi napotili. 
Do-ukinitve samoupravnih interesnih skupnosti je o zahtevku 
odločala Zdravstvena skupnost Slovenije v soglasju z občin- 
sko zdravstveno skupnostjo. Če uporabnik ni soglašal z odlo- 
čitvijo te službe, ki je vedno temeljila na mnenju konzilija 
zdravnikov in torej ni imela diskrecijske pravice, je lahko vložil 
ugovor na odbor za varstvo pravic v občinski zdravstveni 
skupnosti, v kateri je imel status uporabnika. Zagotovljeno mu 
je bilo tudi sodno varstvo pred pristojnim sodiščem združe- 
nega dela. 
Po ukinitvi samoupravnih interesnih skupnosti in nato v letoš- 
njem letu še odborov za varstvo pravic uporabnikov odloča 
o vlogah za zdravljenje v tujini na I. stopnji Republiška uprava 
za zdravstveno varstvo kot organ v sestavi upravnega organa. 
Pritožbo na to odločbo rešuje Ministrstvo za zdravstvo, dru- 
žino in socialno varstvo, možno pa je sprožiti tudi upravni 
spor. 
Uporabniki si z združevanjem sredstev zagotavljamo tudi pra- 
vico do povračila potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem 
zdravstvenega varstva (prevozni stroški in dnevnice). Za poto- 
vanje uporabniki uporabljajo redna prevozna sredstva jav- 
nega prometa; mnenje o tem, kakšen prevoz je potreben, pa 
da lečeči zdravnik oziroma konzilij zdravnikov, in sicer glede 
na zdravstveno stanje uporabnika. Pravico do povračila teh 
stroškov ima tudi spremljevalec. 
Če spremljevalec spremlja uporabnika samo na poti na in 
z zdravljenja - torej ni potrebna prisotnost med zdravljenjem 
- se mu odobrijo stroški prevoza z najcenejšim prevoznim 
sredstvom za vrnitev v domovino (npr. vlak). Med potovanjem 
in na podlagi mnenja konzilija o potrebnem bivanju v tujini 
(npr. če gre za ambulantno zdravljenje) imajo uporabniki 
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pravico do povračila stroškov prehrane in nastanitve. Ti stro- 
ški se obračunajo v višini 60% dnevnice za službeno potova- 
nje v tujino. . . .... 
V primeru za katerega je poslanec postavil vprašanje, so bili 
navedeni pogoji v celoti izpolnjeni, torej je bil izpeljan opisani 
postopek. Konzilij zdravnikov je predlagal določeno metodo, 
ki se pri nas zaenkrat še ne izvaja, ker nimamo na voljo 
ustrezne aparature. O navajanju konkretne diagnoze in zne- 
skov (dokumentacijo hrani Republiška uprava za zdravstveno 
varstvo, ki je za to pristojna) menimo, da nesporazumov te 
vrste ne gre v nobenem primeru obravnavati javno, ker so 
povezani z osebno sfero posamezunega bolnika. (Odgovor na 
vprašanje o varovanju podatkov o bolnikih je objavljen v Infor- 
mativnem biltenu Ministrstva za zdravstvo, družino in soci- 
alno varstvo, št. 8, 9 z dne 9. 9. 1991; pripravil ga je prof. dr. 
Marko Kolenc, predsednik častnega razsodišča Slovenskega 
zdravniškega društva). 
Podatkov o tem, koliko ljudi bo letos napotenih na zdravljenje 
v tujino, še ne moremo podati. Letos smo prejeli do 31. 
avgusta 132 predlogov, od tega za zdravljenje srca in ožilja 13 
predlogov. Popolni pa so podatki za lansko leto, iz katerih je 
razvidno, da je bilo 89 napotitev na zdravljenje. 
V tujini so se zdravili uporabniki iz Celja (2), Domžal (3), 
Gornje Radgone (1), Hrastnika (2), Kopra (2), Kranja (3), 
Lenarta (4), Ljubljane (38), Maribora (6), Murske Sobote 2 , 
Nove Gorice (3), Novega mesta (4), Postojne (1), Ptuja (2), 
Radovljice (2), Raven na Koroškem (2), Sevnice (1), Šentjurja 
pri Celju (1), Škofje Loke (2), Šmarij.pri Jelšah (1), Trbovelj (3), 
Velenja (2), Zagorja ob Savi (1) in Žalca (1). 
Na zdravljenju so bili: 1 zdravnik, 1 elektroinženir, 4 profe- 
sorji, 1 novinar, 5 ekonomistov, 1 agronom, 1 laboratorijski 
tehnik 1 administrativni tehnik, 3 uslužbenci, 2 varuhinji, 
1 varilec 2 telefonista, 2 šivilji, 2 skladiščnika, 1 hišnik, 1 nek- 
valificiran delavec, 2 kmeta, 16 upokojencev; otroci: zdravni- 
kov (5), elektroinženirjev (3), ekonomistov (4), biologov (4), 
bakterioloških tehnikov (2), gradbenih tehnikov (3), ekonom- 
skega tehnika (1), elektrotehnikov (2), učitelja (1), medicinske 
sestre (1), uslužbencev (3), upokojencev (3), prodaja k 3 , 
tiskarjev (2), orodjarja (1), voznika viličarja (2), varnostnika (1), 
snažilke (1) 
V tujini so se zdravili uporabniki, stari do 3 let (2), 4-19 let (26), 
20-49 let (45), 50-65 let (12) in nad 66 let (4). 
Uporabniki so se zdravili v naslednjih državah: 10 v Avstriji, 14 
v Belgiji, 3 v Franciji, 1 na Češkoslovaškem, 13 v Italiji, 
1 v Kanadi, 1 na Nizozemskem, 9 v Švici, 8 v Veliki Britaniji, 28 
v Zvezni republiki Nemčiji, 1 v Združenih državah Amerike. 
Največkrat so se v letu 1990 uporabniki zdravili v tujini zaradi 
laserskega zdravljenja materinega znamenja, in sicer 24-krat, 
od tega 13-krat v Italiji in 11-krat v Nemčijo. 
Zaradi očesnih bolezni se je zdravilo v tujinM7 uporabnikov, 
in sicer 1 v Avstriji, 12 v Belgiji, 1 na Češkoslovaškem, 
3 v Nemčiji. __ , 
Vseh 89 uporabnikov, ki so se v letu 1990 zdravili v tujini, je 
tam koristilo 633 dni bolnišničnega zdravljenja in 197 dni 
ambulantnega zdravljenja. 
Pri navedenih podatkih je treba upoštevati, da je bilo na 
zdravljenju v tujini 62 uporabnikov, od teh jih je bilo nekaj 
zaradi poteka zdravljenja napotenih v tujino večkrat. Skupno 
je bilo torej 89 napotitev za zdravljenje (npr. na podlagi 
mnenja Klinike za plastično kirurgijo in opekline 14 uporabni- 
kov, ki so bili v tujini 13-krat, zaradi očesnih bolezni 14 
uporabnikov, od tega so bili trije dvakrat na zdravljenju, torej 
skupaj 17-krat). . 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije sta odgovor pripravila Ministrstvo za zdravstvo, družino 
in socialno varstvo in Republiška uprava za zdravstveno 
varstvo. 

Zakaj se denarna nadomestila za čas brezposel- 
nosti niso sproti usklajevala z gibanji povprečnih 
OD?     

ANDREJ MAGAJNA, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je 
ponovil vprašanje, ki ga je delegatka istega zbora SONJA 
LOKAR postavila na seji 28. avgusta letos in nanj še ni 
prejela odgovora in sicer: 

Po 24. členu zakona o zaposlovanju in zavarovanju za pri- 
mer brezposelnosti se denarna nadomestila usklajujejo 
z gibanjem povprečnih osebnih dohodkov vseh zaposlenih 
v Republiki Sloveniji. Nadomestila naj bi bila zadnjič revalo- 
rizirana decembra 1990. Povprečni mesečni dohodek pa se 
je na primer v prvih petih mesecih povečal za 22%, da ne 
omenjam porasta življenjskih stroškov, ki naj bi se po podat- 
kih za prvih sedem mesecev dvignili za 64%. 
IS vprašujem zakaj ni prišlo do sprotnega usklajevanja 
nadomestil z rastjo povprečnih osebnih dohodkov in obe- 
nem tudi v imenu VZAJEMNOSTI-Sindikata nezaposlenih in 
socialno ogroženih dajem pobudo, da se v najkrajšem času 
revalorizirajo nadomestila v skladu z Zakonom o zaposlova- 
nju in zavarovanju za primer brezposlenosti. 
Na zastavljeno vprašanje in pobudo odgovarjamo naslednje: 
Delegat se v svojem vprašanju sklicuje na enako, že zastav- 
ljeno vprašanje Sonje Lokar. Opozarjamo ga na odgovor, ki; 
smo ga v zvezi z usklajevanjem denarnih nadomestil brezpo- 
selnim, prijavljenim na Zavodu za zaposlovanje, dali Sonji 
Lokar in Dušanu Semoliču, delegatoma Družbenopolitičnega 
zbora Skupščine Republike Slovenije. V njem širše pojasnju- 
jemo razloge, zaradi katerih ni bilo mogoče valorizirati denar- 
nih nadomestil. Ob tem pa je treba povedati, da so bila 
denarna nadomestila v višini 30% valorizirana v avgustu in je 
sklep o tem objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 
13/91. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravilo Ministrstvo za delo. 

Zakaj so se porabili dolarji namenjeni za »Sach- 
sove obiske«? 

EMIL MILAN PINTAR, delegat v Družbenopolitičnem zboru, 
je pristojne vprašal: 
Vemo, da je g. minister Šešok vladi predlagal, da odobri 
300.000 ZDA dolarjev za stroške obiska g. Sachsa in njegove 
ekipe in jih tudi dobil. Obenem pa na vsa vprašanja, koliko je 
za svoje dvomljive usluge vladi dobil g. Sachs, predsednik 
vlade g. Peterle dosledno odgovarja, da nič. Ker sem mu 
pripravljen verjeti, prosim g. Sešoka za precizen odgovor 
o tem, kam so šli ali so namenjeni dolarji, ki jih je vlada 
namenila za »Sachsove obiske«. 
Ministrstvo za finance mu je posredovalo naslednji odgovor: 
V zvezi z delegatskim vprašanjem Emila Milana Pintarja,' 
poslanca v DPZ v zvezi s stroški obiska g. Sachsa in njegove 
ekipe, ki ga je dal na 25. seji zbora dne 11. 9.1991, sporočamo 
naslednji odgovor: 
Na podlagi sklepa Izvršnega sveta Skupščine Republike Slo- 
venije z dne 22/8-1991 so bila odobrena devizna sredstva 
v višini 300.000 USS in črpana do 13/9-1991 za naslednje; 
namene in v višini kot sledi: 
1. Honorar in stroški potovanja za g. Kena Froota v skupn 
vjgjnj 565.924,90 din 
2. Honorar in stroški potovanja za g. Jaima Jaramilla v skupn 
višini 1.124.237,80 din 
3. Za plačila prevajalskih storitev, ki so bile opravljene zs 
potrebe Sachove skupine v skupni višini 172.026,70 din 
4. Reprezentančni stroški v skupni višini 426.470,90 dir 
SKUPAJ 2,288.660, 30 dir 

O socialnovarstvenih pravicah 

DUŠAN SEMOLIČ in SONJA LOKAR, delegata v Družbene 
političnem zboru, sta postavila vprašanje v zvezi z usklaj« 
vanjem denarnih nadomestil brezposelnim, prijavljenim n 
zavodu za zaposlovanje ter zahteval podatke o številu upr< 
vičencev do posameznih vrst socialno varstvenih pravit 
Delegat je vladi postavil tudi vprašanje o novi metodologil 
za ugotavljanje zajamčenega osebnega dohodka, ki bi s 
naj pripravila po sklepu Skupščine Republike Slovenji 
decembra lani in o uporabljeni metodologiji pri zadnp do c 
čitvi zajamčenega osebnega dohodka. Sonja Lokar, del« 
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gatka Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike Slo- 
venije je prav tako postavila na 24. seji zbora, dne 21. 8.1991 
delegatsko vprašanje v zvezi z valorizacijo denarnega 
nadomestila za brezposelnost. 
V zvezi s postavljenimi vprašanji posredujemo naslednja po- 
jasnila: 
1. S sklepom Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
z dne 26. 12. 1990 (Ur. I. RS, št. 48/90) so se denarna nadome- 
stila za brezposelnost, ki so bila odmerjena in priznana do 30. 
10. 1990 povečala za 13,3%; tako povečana denarna nadome- 
stila so se izplačevala od 1. 12. 1990 dalje do sedanje valoriza- 
cije (za mesec avgust) v višini 29%. 
V tem obdobju je bilo pričakovati hitro rast brezposelnosti 
- povečano število stečajev, presežni delavci - pa tudi 
osebni dohodki zaposlenih v posameznih okoljih, so pričeli 
padati zato je obstajala možnost, da bi bila denarna nadome- 
stila za brezposelnost v konkretnih okoljih večja od izplačanih 
osebnih dohodkov zaposlenim. Tudi višina sredstev v prora- 
čunu in napovedi njegovega skorajšnjega uravnoteženja niso 
omogočala avtomatične valorizacije denarnih nadomestil. 
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelno- 
sti (Ur. I. RS, št. 5/91) določa, da se denarno nadomestilo za 
brezposelnost odmeri od povprečnega osebnega dohodka, ki 
ga je zavarovanec prejemal pred prenehanjem delovnega 
razmerja, vendar pa denarno nadomestilo ne sme biti nižje od 
80% zajamčenega osebnega dohodka. V primeru, da denar- 
nega nadomestila, ki je bilo odmerjeno od zavarovančevega 
osebnega dohodka, ob zaostanku valorizacije postane nižji 
od zakonsko določenega minimalnega zneska - to je 80% 
zajamčenega osebnega dohodka, se denarno nadomestilo 
avtomatično prevede na znesek zakonsko določenega mini- 
muma. 
Podatki o številu upravičencev do denarnih nadomestil in do 
denarnih pomoči iz naslova brezposelnosti iz proračunskih 
sredstev, porabljenih za izplačilo teh pravic, za območje 
celotne Slovenije, za obdobje januar-junij so sledeči: 

mesec število 
brezposelnih 

upravičeni upravičeni do 
do denarnega denarne pomoči 
nadomestila 

januar 
februar 
marec 
april 
maj 
junij 

60.554 
63.012 
65.965 
67.528 
70.405 
72.177 

12.578 
13.746 
15.335 
16.232 
18.659 
19.953 

5.116 
7.342 
8.892 

10.689 
10.954 
11.377 

Porabljena sredstva za obdobje januar-junij; 
- denarna nadomestila 504.000.000,00 din 
-denarna pomoč 217.618.00o!oO din 
- kapitalizacija D. N. 294.665.000,00 din 
2. V zvezi s skupščinskim sklepom, da naj vlada prouči 
ustreznost metodologije za določanje zajamčenih osebnih 
dohodkov je bila opravljena analiza v Inštitutu za ekonomske 
raziskave. Izsledki analize kažejo, da sprememba metodolo- 
gije oziroma eventualna uporaba ameriške metode za ugotav- 
ljanje minimalnih življenjskih stroškov zahteva podrobne 
ankete o prehrani ter podrobno zapisovanje potrošnje v veli- 
kem reprezentativnem vzorcu. Po mnenju navedenega insti- 
tuta v Sloveniji ne razpolagamo niti s kadrovskimi niti 
s finančnimi možnostmi za izvedbo takih anket tudi v minimal- 
nem obsegu, zato svetujejo kompromisno rešitev, da naj se 
zajamčeni osebni dohodek določa v razmerju 0,40 :1 glede na 
povprečni osebni dohodek. 
Pri določitvi zneska zajamčenega osebnega dohodka se 
v skladu z zakonom upošteva vrednost košarice življenjskih 
potrebščin, gibanje osebnih dohodkov ter produktivnost dela. 
Ob upoštevanju navedenih elementov se vrednost zajamče- 
nega osebnega dohodka giblje okoli 40% povprečnega oseb- 
nega dohodka. 
Košarico življenjskih potrebščin sestavljajo proizvodi, ki na 
prehrambenem področju zadoščajo za kritje minimalnih pre- 
hrambenih potreb po merilih prehrambenih in zdravstvenih 
strokovnjakov, ter stroški za pokrivanje minimalnih stroškov 
za stanovanje, energijo, obleko, obutev inn higieno. 
Uporabljena metodologija oziroma vpliv posameznih elemen- 
tov v njej na določitev zneska zajamčenega osebnega 
dohodka je pojasnjena v obrazložitvi vsakokratnega predloga 

odloka za določitev zajamčenega osebnega dohodka. 
V skladu z določili zakona o zajamčenih osebnih dohodkih je 
vsak predlog odloka, z obrazložitvijo, dan v mnenje Gospo- 
darski zbornici Slovenije in sindikatom v Sloveniji. 
3. Država zagotavlja na posameznih področjih različne social- 
novarstvene pravice, ki so opredeljene v področnih zakonih, 
podrobneje pa jih razdeljuje ureditev v samoupravnih aktih. 
V letu 1991 se te pravice v glavnem usklajujejo do zneska 80% 
neto zajamčenega osebnega dohodka na podlagi 10. člena 
zakona o proračunu republike Slovenije za leto 1991 (Uradni 
list Republike Slovenije št. 14/91). 
4. Socialnovarstvene pravice po zakonu o socialnem skrbstvu 
(Uradni list SRS, št. 35/79 in 1/89) so: 
a) stalna družbena denarna pomoč kot edini vir preživljanja ali 
kot dopolnilni vir sredstev za preživljanje občanov. Višina 
edinega vira je določena v višini 43% povprečnega čistega 
osebnega dohodka na zaposlenega v preteklem letu in znaša 
od 1. 5. 1991 2840 din. Število prejemnikov teh pomoči je bilo 
v maju 1991 1886. 
S 1. 7. je bila opravljena ponovna uskladitev navedene pravice 
zaradi nove višine zajamčenega osebnega dohodka in sicer 
znaša edini vir preživljanja od 1. 7. 1991 3.700 din. 
Denarna pomoč kot dopolnilni vir preživljanja se odmeri kot 
razlika med tekočimi dohodki in višino denarne pomoči kot 
edinega vira preživljanja. Število teh pomoči ie bilo v maiu 
1991 4.713. 
b) Začasne in enkratne pomoči v socialnem skrbstvu so 
namenjene za premagovanje začasnih oziroma trenutnih 
težav, višina pa je odvisna od socialnih razmer občana in 
njegove družine in znaša lahko največ dvakratni znesek edi- 
nega vira (enkratna pomoč) oziroma se dodeli za 6 mesecev 
v višini do višine denarne pomoči kot edinega vira preživljanja 
(začasna pomoč). Število prejemnikov je bilo v letu 1990 
povprečno na mesec 1.572 (enkratnih) oziroma 848 (začas- 
nih). Za leto 1991 ugotavljamo trend rasti pri enkratnih pomo- 
čeh, vendar s točnejšimi podatki ne razpolagamo. 
c) Doplačila ali plačila oskrbnih stroškov v socialnem zavodu 
ali tuji družini so odvisna od cene oskrbe in dohodkov upravi- 
čenca in njegovih preživninskih zavezancev. V letu 1990 je 
bilo v Sloveniji te vrste pomoči deležnih 7.155 občanov. 
Doplačilo oziroma plačilo rejnine je prejemalo v letu 1990 
1.868 (podatek za maj 1991 je 1861 otrok). Od 1. 5. 1991 
znašajo rejnine od 1.840 din do 4.260 din mesečno (odvisno 
od starosti otroka), od 1. 7. pa so ti zneski od 3.560 din do 
5.340 din. Plačilo za delo rejnice pa znaša od 1. 5.1.651 din od 
1. 7. pa 1.070 din mesečno. 
5. Po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno priza- 
detih oseb (Uradni list SRS, št. 41/83) imajo invalidne osebe 
pravico do nadomestila za invalidnost v višini 35% povpreč- 
nega čistega osebnega dohodka na zaposlenega v Republiki 
Sloveniji v minulem letu in do dodatka za tujo nego in pomoč, 
če so te nege potrebni v višini 20-30% oziroma 10-20% 
čistega osebnega dohodka, odvisno ali potrebuje invalid 
pomoč za vse življenjske potrebe ali za večino. 
Nadomestilo znaša od 1. 5. 1991 2.312,00 din, dodatek za tujo 
nego in pomoč pa 1.321 oziroma 660 din. Od 1. 7. 1991 
znašajo ti zneski 3.000 din in 1.700 din oziroma 850 din. 
Po navedenem zakonu je dobilo v Sloveniji v mesecu maju 
kakšno od zakonsko opredeljenih pravic 5.349 invalidnih 
oseb. 
6. Zakon o družbenem varstvu otrok (Uradni list SRS, št. 35/ 
79) opredeljuje naslednje materialne pravice: 
a) Nadomestilo osebnih dohodkov delavcev v času porodni- 
škega dopusta je bilo v letu 1990 izplačano povprečno 22.981 
upravičenkam, višina nadomestila pa je za isto obdobje zna- 
šala 73% povprečnega osebnega dohodka ali 4.142 din. 
Družbena pomoč v primeru rojstva otroka pa pridobijo tudi 
iskalke zaposlitve, študentke in učenke v usmerjenem izobra- 
ževanju, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji. 
Denarna pomoč se dodeli za dobo 84 din v višini 50% pov- 
prečnega čistega osebnega dohodka vseh zaposlenih v minu- 
lem letu in se mesečno usklajuje z rastjo čistih osebnih 
dohodkov v Sloveniji. V letu 1990 je tako pomoč prejelo 1.300 
upravičenk. 
b) Zavitek za novorojenca je v Sloveniji v letu 1990 prejelo 
22.634 otrok. Vrednost zavitka je znašala v maju 1991 pov- 
prečno 4.100 din, prejelo pa jih je 1.925 otrok. 
Vrednost zavitka se usklajuje vsake tri mesece z rastjo cen 
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izdelkov iz zavitka in z rastjo cene storitev embaliranja in 
distribucije. ... .. .  
Namesto zavitka pridobi otrok, katerega roditelj ima na 
območju Republike Slovenije lastnost delavca, denarno 
pomoč v višini polovične vrednosti zavitka. V letu 1990 je to 
pomoč prejelo 1.830 otrok. 
c) Denarna pomoč otrokom je določena v višini razlike med 
dohodkom na družinskega člana in cenzusom, ki je od 1. 5. 
1991 2.433 din (43% povprečnega čistega osebnega dohodka 
na zaposlenega v Sloveniji v minulem letu). 
Tako odmerjena pomoč se je obenem valorizirala za 17%, 
gotovinsko izplačilo pa se je omejilo na najmanj 250 in največ 
1.000 din. S 1. 7. je bila opravljena ponovna valorizacija za 
29%, s tem, da je najvišje izplačilo omejeno na 1.300 din, 
najnižje pa je ostalo 250 din. 
7 Zakon o stanovanjskem gospodarstvu (Uradni list SHb, st. 
3/81 24/85, 1/86 in 11/88) opredeljuje tudi pravico do subven- 
cije stanarine, do katere so upravičeni imetniki stanovanjske 
pravice na družbenih stanovanjih ob izpolnjevanju tudi drugih 
pogojev. 
Višina subvencije se določa ob vsakem povišanju stanarin 
v občini, ob upoštevanju lestvice znosnih stanarin, ki določa 
sprejemljive obremenitve posameznih tipo družin. Ob odmeri 
subvencije s 1. 4. 1991 se je uporabljala lestvica, izračunana 
na podlagi decembrske ravni povprečnih osebnih dohodkov 
Od 1 8. 1991 pa se uporablja lestvica znosnih stanarin, ki ima 
za podlago aprilsko raven osebnih dohodkov. Z novo lestvico 
se zagotavlja, da ostaja relativna obremenitev družinskih 
dohodkov nespremenjena. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovr pripravilo Ministrstvo za delo. 

Ponovno o plačah funkcionarjev  

MILE ŠETINC, delegat v Družbenopolitičnem zboru, je 
postavil naslednje delegatsko vprašanje: 
»V javnosti, zlasti v ljudskih govoricah in rumenem tisku, se 
širijo gotovo neutemeljene in škodoželjne informacije o sko- 
raj neverjetnih dohodkih in privilegijih posameznih republi- 
ških funkcionarjev. Da bi se govoricam ustrezno odgovorilo 
in razpršilo dvome in natolcevanja o nelegitimnem material- 
nem okoriščanju nove oblasti, sprašujem naslednje: 
1. Kolikšni so osebni dohodki članov Izvršnega sveta 
(osnovni OD, dodatek za uspešnost, izplačani regres za letni 
dopust)? 
2. Kateri člani Izvršnega sveta so sami ali pa njihovi družin- 
ski člani do vštetega drugega kolena, izvenzakonski part- 
nerji ali pa sorodniki v svaštvu do vštetega drugega kolena 
lastniki, solastniki ali pa delničarji podjetij (kolikšen doho- 
dek pridobivajo iz naslova lastništva, solastništva ali delni- 
čarstva v teh podjetjih; ali so ta podjetja sklepala pogodbe 
s posameznimi sekretariati, drugimi podjetji ali zavodi ter 
katerimi)? 
3. Kateri člani Izvršnega sveta imajo sklenjene pogodbe, na 
podlagi katerih pridobivajo dohodke iz naslova svetovanj, 
predavanj ali drugačne konzultantske dejavnosti (kolikšen 
je tak dohodek in kateri so subjekti, s katerimi so sklenjene 
pogodbe)? 
Glede na to, da javnost funkcije terja javnost določenih 
podatkov, in glede na to, da Zakon o varstvu osebnih podat- 
kov nikjer ne govori o tem, da bi bili podatki o lastništvu 
podjetij ali o osebnih dohodkih podatki, ki bi jih ta zakon 
varoval, pričakujem hiter in natančen odgovor. Obenem pa 
dajem pobudo, da bi pri Skupščini Republike Slovenije usta- 
novili komisijo, ki bi preverjala in kontrolirala finančno sta- 
nje ter finančne transakcije poslancev in članov vlade.« 
Na delegatsko vprašanje in pobudo Mileta Šetinca daje Izvršni 
svet Skupščine Republike Slovenije naslednji odgovor ozi- 
roma mnenje: 
Po zakonu o varstvu osebnih podatkov sme upravljalec zbirke 
podatkov posredovati osebne podatke drugim uporabnikom 
samo, če so za njihovo uporabo pooblaščeni z zakonom ali na 
podlagi pisne zahteve ali privolitve posameznika, na katerega 
se podatki nanašajo. Po zakonu je osebni podatek vsak poda- 
tek, ki kaže na lastnosti, stanja ali razmerja posameznika, ne 
glede na obliko, v kateri je izražen. Vrsta vprašanj, ki jih je 
postavil poslanec, je torej take narave, da pomenijo osebne 

podatke (OD, lastništvo, dohodki itd.), ki jih je mogoče v jav- 
nosti objaviti le s soglasjem oseb, na katere se nanašajo. 
1. Kar zadeva osebne dohodka članov vlade, zakon o funkci- 
onarjih v državnih organih v 7. členu (Uradni list RS, št. 30/90) 
izrecno določa, da so podatki o osebnih dohodkih in drugih 
prejemnikih za posamezne vrste funkcij oziroma za skupine 
funkcij javni. Sicer pa so že osnove, po katerih se ugotavlja 
osebni dohodek za posamezne funkcije, javne, saj jih vsebuje 
bodisi zakon (koeficienti, odstotek za delovno dobo) bodisi 
v Uradnem listu objavljeni sklepi Izvršnega sveta (osnova za 
obračun OD). 
Višina osebnega dohodka posameznega člana Izvršnega 
sveta je tako kot plača vsakega funkcionarja v državnih orga- 
nih, vključno s poslanci, odvisna od: 
- koeficienta, ki je določen za njegovo funkcijo (npr. pred- 
sednik IS 6,5; podpredsedniki IS 6,0; člani IS od 5,8 do 6,0); 
- osnove za obračun osebnih dohodkov, ki jo določi IS; 
- delovne dobe (0,5% za vsako začetno leto delovne dobe 
oziroma 0,75% za delovno dobo nad 25 leti za ženske); 
- delovne uspešnosti oziroma dodatne delovne obremenje- 

Osnova za obračun osebnega dohodka od meseca julija 1991 
dalje je začasno določena v višini 5.726 dinarjev bruto, kar ne 
dosega z zakonom določenega minimuma, ki znaša 40% 
povprečnega osebnega dohodka na delavca v gospodarstvu 
Slovenije za pretekli mesec. 
Ob upoštevanju prej navedenih osnov so člani Izvršnega sveta 
za mesec avgust 1991 prejeli naslednje osebne dohodke; 
- predsednik IS bruto 63.781,00 din 

netto 36.261,40 din 
- podpredsedniki IS bruto od 51.997,90 do 58.393,90 din 

netto od 30.228,40 do 32.627,30 din 
- člani IS bruto od 48.074,10 do 58.909,20 din 

netto od 26.136,40 do 32.916,90 din 
Od tega so za mesec avgust 1991 prejeli: 
- 2 člana IS netto OD do 27.000,00 din 
- 2 člana IS netto OD od 27.001,00 do 28.000,00 din 
_ 2 člana IS netto OD do 28.001,00 do 29.000,00 din 
- 5 članov IS netto OD od 29.001,00 do 30.000,00 din 
- 8 članov IS netto OD od 30.001,00 do 31.000,00 din 
_ 2 člana IS netto OD od 31.001,00 do 32.000,00 din 
- 1 član IS netto OD od 32.001,00 do 33.000,00 din 
Enemu članu Izvršnega sveta se osebni dohodek refundira 
v podjetju, kjer mu za čas opravljanja funkcije miruje delovno 
razmerje. 
Potrebno je tudi opozoriti, da minister za notranje zadeve in 
minister za obrambo ne prejemata dodatka, ki pripada poo- 
blaščenim uradnim osebam na področju notranjih zadev ozi- 
roma obrambe. 
Tako kot vsi drugi zaposleni v državnih organih so tudi pred- 
sednik, podpredsedniki in člani vlade prejeli regres za letni 
dopust za leto 1991 v višini 5.500,00 din bruto v skladu 
s sklepom Izvršnega sveta, ki je objavljen v Uradnem listu RS, 
št. 24/91. V navedenem sklepu so določene tudi višine drugih 
prejemkov, ki gredo vsem zaposlenim v državnih organih 
torej tudi članom vlade (npr. dnevnice, kilometrina, prehrane 
med delom itd.). 
2. Zahtevi, da se evidentira premoženje, dohodki iz premoze 
nja ter drugi prejemki funkcionarjev, Izvršni svet v načelu nt 
nasprotuje. Če bo Skupščina Republike Slovenije ustanovil? 
komisijo, ki jo predlaga delegat, ji bodo seveda tudi član 
Izvršnega sveta dali potrebne podatke. Ker pa gre za občut 
Ijivo problematiko, ki sodi v sklop osebnih podatkov, varova 
nih z zakonom, Izvršni svet meni, da bi taka komisija moral 
predhodno natančno opredeliti podatke o premoženji/ 
finančnem stanju oziroma dohodkih, ki jih je potrebno prija 
viti komisiji, pa tudi krog oseb, ki bi bili dolžni dajati t 
podatke. . . 
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor in mnen|e pripra 
vilo Ministrstvo za pravosodje in upravo. 

O protestni vožnji Hertzovih avtobusov  

CIRIL KOLEŠNIK, delegat v Družbenopolitičnem zboru te 
ERVIN ANTON SCHWARTZBARTL in MARJAN DVORNIK 
delegata v Zboru občin, so na zasednju zborov slovensk 
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skupščine, 11. 9. 1991, postavili naslednja delegatska vra- 
šanja: 
1. Koliko km po tahometru (ali brez) so vozila prevozila? 
2. Kolikšni so bili stroški za brutto osebne dohodke vozni- 
kov, poraba goriva in amortizacijo? 
3. Iz katerih sredstev so stroški pokriti? (verjetno ne na 
račun koristnikov storitev?!) 
4. Kdo v firmi je akcijo odobril in po čigavem nalogu oziroma 
priporočilu? 
5. Kdo je lastnik avtobusov? 
6. Kako se lastnini Kompas Hertz po imenih, deležih in 
pravem temelju? 
7. Kaj so že pokrenili glede gornjih vprašanj po uradni 
dolžnosti spodaj navedeni organi. Zahtevam javne in ločene 
odgovore tudi od drugih organov, zlasti Ministrstva za notra- 
nje zadeve, Službe družbenega knjigovodstva, Družbenega 
pravobranilca samoupravljanja mesta Ljubljane in Repu- 
blike Slovenije in organov za varstvo okolja (zlasti zraka) 
v Ljubljani? ' 
Dobili so naslednje odgovore: 
Vprašanji št. 1 in 2: 
S strani vodstva podjetja Kompas Hertz so bili podatki o skup- 
nih stroških protesta oz. voženj praznih vozil objavljeni že 
naslednji dan po zasedanju Skupščine v sredstvih javneaa 
obveščanja, in sicer so naslednji: 
1 ■ 56 avtobusov 8.941 I goriva 16.628,40 din 
2. 56 kosil in malic 8.624,00 din 
3. materialni stroški (barva, papir, lepilo, pisala) 9.333 00 din 
4. osebni dohodek 619 din x 31 19 ifianflrlin 
5.časopis Slovenec 367 kom 4 771 00 
SKUPAJ 58.545,40 din 
Po ponovni preveritvi stroškov, je vodstvo Kompas Hertz-a 
zagotovilo, da so to dejanski in dokončni stroški. 
Prazna vozila so v času protesta opravila 2 930 km 
Vprašanje št. 3: 
Vodstvo Kompas Hertz-a je izjavilo, da je stroške protesta 
pokrilo podjetje iz sredstev redne dejavnosti v skladu s pred- 
pisi, ki urejajo finančno poslovanje. Vodstvo podjetja hkrati 
odločno zanika povezavo s katerimikoli skupinami, strankami 
ali podobno. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije ocenjuje, da je 
podjetje zato, ker ni opravljalo dejavnosti, za katero je 
podjetje sicer registrirano in ker ni ravnalo kot dober qospo- 
dar z družbenimi sredstvi, kršilo predpise, saj je s tem zmanj- 
šan njihov dobiček in posledično davki 
Vprašanje št. 4: 
Odločitev o protestnih vožnjah je sprejel zbor delavcev 
podjetja, v petek, 6. 9. 1991, v protest pa so bila vključena 
vozila in vozniki, ki tisti dan niso imeli voženj. Tik pred 
protestom so ta sklep potrdili, med njim pa so imeli še tri 
zbore delavcev. 
Vprašanje št. 5: 
Družbeno podjetje Kompas Hertz ima izključno pravico razpo- 
laganja in uporavljanja s sredstvi podjetja, s katerimi pa mora 
gospodariti v skladu z načeli ekonomičnosti in rentabilnosti, 
kar vožnja praznih avtobusov zagotovo ni. V tem primeru 
v skladu z ustavo Republike Slovenije, dalavci trpijo materi- 
alne in druge posledice ekonomsko nesmotrnega in neodgo- 
vornega ravnanja z družbenimi sredstvi, ki jih upravljajo 
Vprašanje št. 6 ' 
Glede na to, da zakon o lastninjenju še nimamo, se ti procesi 
v podjetju Kompas Hertz še niso pričeli. Tudi Agencija Repu- 
blike Slovenije za pospeševanje prestrukturiranja gospodar- 
stva in spodbujanje prenove podjetij, še ni dobila nobene 
vloge podjetja Kompas Hertz, niti ni bila obveščena o kakrš- 

nemkoli preoblikovanju ali lastninjenju tega podjetja. Torei ie 
Kompas Hertz še vedno družbeno podietie 

j Vprašanje št. 7: 
(Kompas Hertz je dan pred zasedanjem Skupščine Republike 
,Slovenije pismeno obvestil o nameravanih prevozih Mestni 
.sekretariat za notranje zadeve in Upravo za notranje zadeve 
mesta Ljubljane. Predstavniki teh organov so jim posredovali 
določene pogoje glede prevozov praznih vozil po mestu to ie 
obveznosti potnih nalogov, upoštevanje cestno prometnih 
(predpisov ter nepovzročanje zastojev in hrupa v prometu 
Posebno dovoljenje z njihove strani po nobenem zakonu ni 
bilo potrebno. 

Za obravnavo v Izvšrnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravilo Ministrstvo za promet in zveze 
v sodelovanju z Ministrstvom za planiranje in ministrstvom 

nfštvo ZadCVe ,er Ministrstvom za industrijo in gradbe- 

ZBOR OBČIN 

O pristojnostih občinskega zavoda za planiranje 

JANEZČERNEJ, delegat v Zboru občin, je pristojnega mini- 
stra vprašal ali lahko občinski Zavod za planiranje in izgrad- 
njo Celje (ZPI) nastopa kot izdelovalec ali projektant zazidal- 
nih načrtov z ozirom na 69. člen Zakona o urejanju naselij in 
drugih posegov v prostor (primer: »»Sklep o javni razgrni- 
tvi...«, (Ur. list SRS, št, 21/91, str. 1026). 
Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora mu ie odao- 
vorilo: M 

Po proučitvi zadeve in na podlagi podatkov, ki so nam jih 
posredovali predstavniki občine Celje, posredujemo naslednji 
odgovor: ' 

66., 67., 69. in 70. člen zakona o urejanju naselij in drugih 
posegov v prostor določa organizacijo in naloge upravnih 
organov in strokovnih služb za urejanje prostora. 

Organizacijske in strokovne naloge, ki se nanašajo na ure- 
janje naselij opravljajo v občini upravne organizacije za druž- 
beno planiranje lahko pa tudi posebne organizacije za'urbani- 
stično načrtovanje. 

Z ustanovitvenim aktom lahko občina v skladu s statutom 
določi, da je upravna organizacija pravna oseba. 

67. člen zakona določa, da upravna organizacija organizira 
pripravo prostorskih izvedbenih aktov; to pomeni, da pripravi 
pogodbo in uredi vse drugo, kar je potrebno, z ustrezno 
organizacijo (podjetjem), ki je registrirana za urbanistično 
načrtovanje. Upravna organizacija nato ves čas sodeluje s to 
strokovno organizacijo pri izdelavi prostorskih izvedbenih 
aktov; v teku tega dela skrbi, da se upoštevajo pogoji soglaso- 
dajalcev. Upravna organizacija skrbi za javno razgrnitev 
osnutkov prostorskih izvedbenih aktov, ter daje v javni obrav- 
navi teh gradiv potrebne informacije in pojasnila. Nazadnje 
pridobi tudi končna soglasja k tem aktom. 

69. člen zakona določa, da strokovne podlage za prostorske 
izvedbene akte izdelujejo organizacije združenega dela 
(podjetja), ki so registrirana za dejavnost urbanističnega načr- 
tovanja. Te tudi tehnično izdelajo prostorske izvedbene akte. 
Zakon zagotavlja kvaliteto dela teh organizacij (podjetij) naj- 
prej z določbami o minimalni zasebni strokovnih kadrov ki jih 
mora imeti taka organizacija, ter z določbami, da morajo take 
organizacije urediti notranjo kontrolo strokovnih podlag, ki 
služijo pripravi prostorskih izvedbenih aktov. 

Upravna organizacija za družbeno planiranje oziroma za 
urbanistično načrtovanje, v konkretnem primeru je to Zavod 
za planiranje in izgradnjo občine Celje, glede na določbe 
zakona ne more izdelovati strokovnih podlag za prostorske 
izvedbene akte pač pa mora strokovno organizirati in voditi 
pripravo ter sprejem teh aktov. 

Občina Celje je v skladu s statutom v letu 1983 sprejela 
odlok o organizaciji in delovnem področju upravnih organov 
in organizacij občine Celje (Ur. I., št.: 37/83), iz katerega je 
razvidno, da Zavod za planiranje in izgradnjo občine Celje na 
podlagi 20. člena, 5. alinea tega odloka sodeluje, pa tudi 
izdeluje urbanistično dokumentacijo. 

Ta odlok je bil sprejet še pred uveljavitvijo zakona o ureja- 
nju naselij in drugih posegov v prostor ter tako glede pristoj- 
nosti in nalog Zavoda za planiranje in izgradnjo ni v celoti 
usklajen z določbami zakona, ki se nanašajo na naloge uprav- 
nih organizacij za družbeno planiranje oziroma za urbani- 
stično načrtovanje v tistem delu, ki nalaga temu zavodu, da 
tudi izdeluje urbanistično dokumentacijo. 

Vendar pa odloki ali splošni akti, ki jih sprejmejo družbeno 
politične skupnosti veljajo, dokler niso razveljavljeni To pa 
pomeni, da bo morala Skupščina občina Celje ustrezno spre- 
meniti odlok o organizaciji in delu upravnih organov in orga- 
nizacij občine Celje v delu, ki se nanaša na naloge Zavoda za 
planiranje in izgradnjo, ali pa je možno podati pobudo Ustav- 
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nemu sodišču Republike Slovenije, da oceni ustavnost in 
zakonitost obravnavanega odloka. 

O zagatah , ker delavci s Hrvaške ne prihajajo 
redno na delo  

SLAVKO DRAGAN, delegat v Zboru občin, je postavil de'f" 
aatsko vprašanje, kako obravnavati zagate v slovenskih 
podjetjih, ker hrvaški delavci ne prihajajo na delo zaradi 
vojnih obveznosti na svojih območjih. 
V zvezi z navedenim vprašanjem ugotavljamo naslednje. 
V zadnjem času obstajajo primeri, da delavci, zaposleni v slo- 
venskih podjetjih na teritoriju Slovenije, vendar s stalnim 
bivališčem v Republiki Hrvaški, izostajajo z dela zaradi voja- 
ških aktivnosti, odrejenih po državnih oziroma vojaških orga- 
nih Republike Hrvaške. Z vidika delovne zakonodaje je iz 68 
člena Zakona o delovnih razmerjih (Ur. I. RS, št. 14/90 in 5/91) 
Dovzeti da gre v primerih odsotnosti z dela zaradi izvrševanja 
vojaških obveznosti in aktivnosti (razen služenja vojaškega 
roka ki je specifično urejeno), za opravičeno odsotnost 
delavca z dela. Menimo, da gre za pravico, ki jo je vsaj 
v prehodnem pobodju dejanskega uveljavljanja suvernosti 
države Slovenije (Brionske deklaracija, Ustavni zakon za 
izvedbo temeljne ustavne listine), potrebno zagotavljati tudi 
delavcem, ki so pozvani na opravljanje vojaških aktivnosti 
s strani hrvaških organov.   
Nadomestilo osebnega dohodka za ta čas opravičene odsot 
nosti i dela se izplačuje po posebnih predpisih. Posebna 
predpisa, ki sta uveljavljena v Republiki Sloveniji in urejata 
nadomestilo osebnega dohodka za čas odsotnosti z dela 
zaradi poziva slovenskih organov za opravljanje vojaških 
aktivnosti, sta Zakon o vojaški obveznosti (Ur. i RS, št.18/91) 
in Zakon o obrambi in zaščiti (Ur. I. RS, št. 15/91). Po teh 
predpisih v prehodnem obdobju do konca leta 1991, izplacu- 
ieio nadomestilo osebnega dohodka organizacije, v katerih so 
delavci zaposleni. V primerih, ko so delavci pozvani na voja- 
ško obveznosti po hrvaških predpisih, naj bi organizacije 
upoštevaje predpise Hrvaške, zahtevale od pristojnih hrvaških 
organov refundacijo izplačanega nadomestila osebnega 
dohodka takim delavcem. 
Po znanih podatkih ocenjujemo, da problematika nima večjih 
razsežnosti. V dogovarjanju s pristojnimi organi Republike 
Hrvaške pa bo potrebno ta vprašanja in probleme posebej 
razreševati. 

O (ne)pravilnosti delovanja političnih organizacij 
v podjetju Lama Dekani 

DANIEL STARMAN, delegat v Zboru občin, je postavil 
naslednje delegatsko vprašanje: 
Delegat Danijel Starman je postavil naslednje delegatsko 
vprašanje: 
,Predno sem prišel na to zasedanje, so mi iz delniške družbe 
LAMA Dekani, gre za uspešno firmo, ki se je pred kratkim 
lastnina po Markovićevih zakonih, tako da so vodilni delavci 
postali člani upravnega odbora, torej predstavniki lastnikov. 
Ti vodilni delavci so dejansko vsi člani Stranke demokra- 
tične prenove in delavci so mi prinesli takle tekst obvestila, 
ki visi v vratarnici te delniške družbe; 
Obveščamo vas, da se v vratarnici nahaja formular za zbira- 
nje podpisov glede razrešitve javnega tožilca zaradi poli- 
tične dejavnosti v društvu nove slovenske zveze, ki propa- 
gira domobranstvo. 
Stranka demokratične prenove Koper nasprotuje trditvam, 
da bi slovensko primorje razvilo domobranstvo, saj smo bili 
Slovenci in protifašistični Italijani sužnji fašistične diktature, 
tako kot ji tudi danes nasprotujemo, saj z oživljanjem idej 
domobranstva ne bomo prišli v sodobno Evropo.' 
Podpisan je splošni sektor. Ob tem postavljam vprašanje 
Izvršnemu svetu: Ali je taka dejavnost Stranke demokra- 
tične prenove, ki nedvomno stoji za tem obvestilom, 
v skladu s 7. in 4. členom zakona o političnem združevanju iz 
decembra 1989, ki izrecno prepoveduje politične stranke 
v podjetjih in v državnih organih?' 

Na delegatsko vprašanje Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije odgovarja naslednje: 
Ocena konkretnega delovanja Stranke demokratične prenove 
Koper v opisanem primeru ni v pristojnosti Izvršnega sveta 
Skupščine Republike Slovenije, pač pa organa, ki skrbi za 
uresničevanje zakona o političem združevanju. To je občinski 
upravni organ, pristojen za vpis politične organizacije v regi- 
ster. Upravni organ mora po uradni dolžnosti skrbeti za sklad- 
nost ustanovitve in delovanja politične organizacije z določ- 
bama drugega odstavka 4. in drugega odstava 7. člena 
zakona. Posledica neskladnosti je zavrnitev vpisa v register ali 
pa izbris že vpisane oganizacije. Delovanje politične organiza- 
cije in njene odgovorne osebe v nasprotju s navedenima 
določbama je tudi prekršek, ki se kaznuje z denarno kaznijo. 
Iz pomanjkljivo opisanega dejanskega stanja po mnenju Izvrš- 
nega sveta Skupščine Republike Slovenije tudi ni mogoče 
oceniti konkretnega delovanja Stranke demokratične prenove 
Koper. Iz opisane situacije ni mogoče zaključiti, da v podjetju 
LAMA Dekani deluje organizacijska enota navedene stranke. 
Obvestilo, ki je pozivalo k zbiranju podpisov glede razrešitve 
javnega tožilca je namreč posredoval splošni sektor podjetja. 
V kolikor delegat razpolaga s točnimi podatki, da je v obrav- 
navanem primeru delovala Stranka demokratične prenove 
Koper ima možnost pri pristojnemu občinskemu upravnemu 
organu sprožiti izvedbo postopka v skladu s citiranim za- 
konom. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravilo Ministrstvo za zakonodajo. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

Kdo je odločil o protestni akciji Hertzovih avto- 
busov? 

ANDREJ ŠTER, delegat v Zboru združenega dela, je na seji 
tega zbora postavil delegatsko vprašanje pristojnim, kateri 
organ v podjetju Kompas Hertz je sprejel sklep o »domi- 
selni« protestni akciji oziroma kdo je podpisal potne naloge 
za kar lepo število avtobusov, ki so dva dni obremenjevali 
naš prometni, politični in ekološki prostor? 

Delavci Kompas Hertza so mu odgovorili: 
Nismo se zahvaljevali poslancem ZZD-ja, pač pa smo čestitali 
- mi bivši delavci združenega dela - poslancem ZZD-ja, ki so 
spoznali, da z zakoni, ki imajo že ob svojem spočetju toliko 
amandmajev vlade, nekaj ne more biti v redu. 
Tudi delavci, verjemite, se sprašujemo, zakaj bi z njihovim 
podjetjem brez nadzora upravljala x agencija in x sklad, pri 
tem pa bi bili sami lastniki delnic v nekem x podjetju (dobrem 
ali slabem) in zakaj ne v svojem, ko so si ga z odrekanjem 
sami ustvarili. V našem podjetju je bilo malo fluktuacije delav- 
cev, zato smo kar nekako »star« kolektiv, s povprečnim sta- 
žem »združevanja dela« nad 10 let. Iz tega naslova smo si na 
zboru delavcev drznili skleniti, da gre iz našega žepa tudi 
strošek za akcijo, ki naj bi vse poslance opozorila, da se 
delavci Kompas Hertz-a v dobi novega enoumja še upajo 
oalasiti. Da je ta doba nastopila, ste nas prepričali tudi yi. 
Soglasno smo se tudi odločili, da nabavimo Slovenca in ga 
pred skupščino razdelimo. Stroški akcije so objavljeni 13. 9. 
v Dnevniku. Potne naloge pri nas podpisujejo vedno isti, za to 
pooblaščeni delavci. , 
Ker ste glasovali proti vrnitvi lastninske zakonodaje v fazo 
osnutka Vam torej tudi nismo čestitali. Čestitamo pa Vam, dal 
ste se odzvali na eno naših zahtev, da naj poslanci glasujejo 
posamično in naj se ne skrivajo za tipkami in strankami, saj bo 
bodoče generacije zelo zanimalo, kdo je bil za in kdo proti 
zakonu, ki bo imel dolgorolčne pozitivne ali negativne posle- 
dice za ves slovenski narod. 
Obenem, ko pričakujemo odgovor ali morda opravičilo za 
trditev da si »glavni« pri tej akciji ni pridobil soglasja delav 
cev za'samo akcijo, se iskreno opravičujemo Ljubljančanom, 
za dodatno onesnaževanje zraka, vendar menimo, da zna 
imeti onesnaževanje prostora, ki ni ekološko, veliko hujše 
posledice. 

i 
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DELEGATSKE POBUDE ■ 

DRUŽBENOPOLITIČNI ZBOR 

i     
ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo Toneta Kramariča, delegata v Druž- 
benopolitičnem zboru, v zvezi z zagotavljanjem 

j zaščitnih mask 

Delegat Tone Kramarič je 1. 8. 1991 v Zboru občin Skupščine 
Republike Slovenije predlagal, naj bi se zaradi preventivnega 
pomena zagotovile zaščitne maske za prebivalstvo vsaj tam, 

j kjer so strnjena naselja. 
Na delegatsko pobudo Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 
venije odgovorila naslednje: 
Podobno kot v drugih republikah se je tudi v Sloveniji pričel 
nakup zaščitnih mask za prebivalstvo že leta 1986, pri čemer 

, so bile tedaj na voljo samo formacijske zaščitne maske, ki ji 
uporabljajo oborožene sile. Proizvajalec (Miloje Zakič, Kruše- 
vac) teh mask je svoj program kasneje razširil še na izdelavo 
mask za prebivalstvo in končno še za otroke. 
Nakup teh je potekal počasi. Zato je leta 1983 ZIS izdal odlok 
o minimumu sredstev za osebno in kolektivno zaščito pred 
vojnimi dejstvovanji in drugimi nevarnostmi (Ur. I. SFRJ, št. 3/ 
83), po katerem se je zahtevalo, da si morajo prebivalci, 
organizacije in zavodi nabaviti zaščitne maske. Istega leta je 
bil sprejet odlok Izvršnega sveta Skupščine Socialistične 
republike Slovenije o določitvi rokov za nabavo sredstev za 
osebno in kolektivno zaščito (Ur. I. SRS, št. 19/83), po katerem 
bi morali organi in organizacije nabaviti zaščitna sredstva do 
leta 1987, prebivalstvo pa do leta 1990. Hkrati je Republiški 
sekretariat za ljudsko obrambo (zdaj Ministrstvo za obrambo) 
določil, da se zagotavljanje in vzdrževanje zaščitnih sredstev 
organizirata v občinah po enotnem programu. S tem progra- 
mom bi se načrtovale potrebe, dinamika zagotavljanja sred- 
stev, organizacija, nosilci, način prodaje, informativno-propa- 
gandni in drugi ukrepi za osveščanje prebivalstva ter način 
vzdrževanja in obnavljanja. Zaščitne maske naj bi se nabav- 
ljale na podlagi razporeditve na vojaško dolžnost, v organe za 
notranje zadeve in enote za zveze, na delovno dolžnost, na 
dolžnost v CZ in na dolžnost v službi za opazovanje in obveš- 
čanje. Predvideno je bilo, da bi si moralo 6% delovnih ljudi in 
občanov samih priskrbeti zaščitne maske, 10-20% bi jih 
zagotovila podjetja in druge organizacije, 8-15% pa uprav- 
Ijalci stanovanjskih, poslovnih in javnih zgradb. 
Nabava zaščitnih mask ni potekala skladno z zamislijo, za kar 
je bilo več vzrokov (omejene finančne sposobnosti občin, 
občasno pomanjkanje mask na trgu, ni bilo olajšav za nakupe, 
nezainteresiranost prebivalstva in podobno). Zato je Ministr- 
stvo za obrambo v letih 1985-1990 dalo več predlogov in 
pobudo za nakup zaščitnih mask. Tako se je v sredstvih 
javnega obveščanja ob pripravah in izvedbah vaj civilne zaš- 
čite seznanjalo prebivalstvo s pomenom in potrebo po zaščit- 
nih maskah, spodbujalo se je kreditiranje nakupa mask 
s strani Ljubljanske banke ipd. Rezultati vseh teh akcij pa so 

[bili skromni, zlasti glede opremljanja prebivalstva, ki bi 
Smoralo samo financirati nakupe. 
■Po razglasitvi samostojnosti Republike Slovenije in agresiji 
[Jugoslovanske armade, posebej pa še po kasnejših grožnjah 
f poveljstva Jugoslovanske armade z uporabo vseh razpoložlji- 
vih napadalnih sredstev, se je med prebivalstvom povečalo 

, povpraševanje po zaščitnih maskah. Tedaj so bile že pretr- 
gane trgovske vezi s podjetjem Miloje Zakič, ki je edini proiz- 
vajalec teh mask v Jugoslaviji, zaloge v domači trgovski mreži 
pa so bile minimalne. Zato je bilo treba zagotoviti uvoz več- 
jega števila zaščitnih mask in pri tem upoštevati kakovost, 
ceno in rok dobave. Med različnimi ponudniki se je Republiški 
štab za civilno zaščito odloči za podjetje iz Nemčije. Uvoznik 
je bil Ministrstvo za obrambo. 
Uvoženih je bilo 210.000 zaščitnih mask in doslej je bilo 

prodanih 150.000. Ker pa so se delno izboljšale tudi 
obrambne razmere, je prodaja mask praktično zastala in 
v skladiščih je ostalo okoli 60.000 mask. Osnovni vzrok za 
zastoj v prodaji je pomanjkanje denarja v občinah. 
Glede na povedano Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije proučuje predlog, da bi se v okviru rezerv sredstev civilne 
zaščite zagotovil tudi nakup določene količine zaščitnih 
mask, ki bi bile razdeljene ob morebitni vojni nevarnosti med 
prebivalstvo. Preko pristojnih organov civilne zaščite pa se 
bodo nadaljevale tudi aktivnosti, da bi se zagotovila kontinu- 
iteta pri nabavi zaščitnih sredstev za prebivalstvo v občinah. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu je odgovor pripravilo Mini- 
strstvo za obrambo. 

ODGOVOR 

Ministrstva za notranje zadeve na pobudo in 
vprašanje Janeza Lampreta, delegata v Družbe- 
nopolitičnem zboru, v zvezi z možnostjo, da 
lahko opravljajo vozniški izpit za motorno kolo 
do 150 ccm mladostniki od 16 let 

»Delegat Družbenopolitičnega zbora Skupščine Republike 
Slovenije g. Janez Lampret je podal delegatsko pobudo, da se 
odpravi zakonska norma, ki dovoljuje vožnjo motornega 
kolesa s prostornino motorja 150 ccm otrokom od 16 do 18 
leta ter sprašuje, zakaj se je starostna meja za pridobitev 
vozniškega dovoljenja za opravljanje z motornim kolesom do 
150 ccm znižala od 18 na 16 leto starosti voznika in ali se vodi 
evidenca o posledicah tega ukrepa. 
Delegatsko pobudo smo proučili in dajemo naslednji odgo- 
vor, ki je usklajen z Republiškim svetom za preventivo in 
vzgojo cestnem prometu: 
Starostno mejo za pridobitev pravice voziti motorno kolo 
določa 171. člen Zakona o temeljih varnosti cestnega prometa 
(Uradni list SFRJ, št 50/88, 80/89, 29/90 in 11/91) v zvezi 
s prvim odstavkom 4. člena Ustavnega zakona za izvedbo 
Temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 1/91-1) in sicer osebe, 
ki so dopolnile starost 16 let lahko pridobijo pravico do vožnje 
motornega kolesa z motorjem, katerega delovna prostornina 
ne presega 125 ccm, osebe, ki so dopolnile starost 18 let pa za 
vsa motorna kolesa brez omejitev. Starostna meja za pridobi- 
tev pravice voziti motorno kolo do 125 ccm je bila znižana iz 
18 na 16 let s 111. členom Temeljnega zakona o varnosti 
prometa na javnih cestah (Uradni list SFRJ, št. 14/65), ki je 
stopil v veljavo 4/4-1965. 
Tukajšnje ministrstvo redno spremlja stanje na področju var- 
nosti cestnega prometa, pri tem pa ne ugotavlja, da bi vozniki 
motornih koles v starostnem razredu od 16 do 18 let izstopali 
kot povzročitelji težkih prometnih nezgod oziroma kot žrtve 
v cestnem prometu. 
Iz statističnih podatkov za obdobje od leta 1986 do 1990 je 
razvidno, da so starejši mladoletniki (16 do 18 let) povzročili 
v posameznih letih od 0,71% (leto 1989) do 0,48% nezgod, 
v katerih so umrli ali se poškodovali. Od celotnega števila 
hujših nezgod je bila ta kategorija voznikov udeležena 
v 0,44% teh nezgod (leto 1990) do 0,15% teh nezgod (leto 
1986). 
Relativne številke izgledajo takole: 
1986 - 3 mrtvi in 35 poškodovanih med povzročitelji nezgod 
in 9 poškotovanih med udeleženci; 
1987 - 2 mrtva in 47 poškodovanih med povzročitelji nezgod 
in 23 poškodovanih med udeleženci; 
1988 - 1 mrtev in 41 poškodovanih med povzročitelji nezgod 
in 1 mrtev in 2 poškodovana med udeleženci; 
1989 - 1 mrtev in 52 poškodovanih med povzročitelji nezgod 
in 17 poškodovanih med udeleženci; 
1990 - 39 poškodovanih med povzročitelji nezgod in 23 
poškodovanih med udeleženci. 
Da skupina starejših mladoletnikov ni najbolj izpostavljena 
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v cestnem prometu tudi v kategoriji voznikov motornih ko es 
nam kažejo podatki o številu umrlih voznikov motornih koles 
v starostnih grupah od 16 do 18 let, od 19 do 24 let in od 25 do 
34 let, ko je v posameznih letih umrlo naslednje število pov- 
zročiteljev nezgod:     

LETO 
1986 
1987 
1988 
1989 

16 - 18 
3 
2 
1 
1 

19 - 24 
5 
6 
3 
3 

25 - 34 
3 
4 
6 
3 

1990 
SKUPAJ 

5 
22 

1 
17 

Te številke nazorno kažejo, da so vozniki motornih koles kot 
povzročitelji prometnih nezgod najbolj pogodi'v starostni 
skupini od 19 do 24 let in ne v starostni skupini od 6 do 18 le . 
Enake ugotovitve so po poročilu AIT (ALLIANCE INTERNATI- 
ONAL DE TURISME - TRAFIC COMMISSION) tudi v državah 
Evropske gospodarske skupnosti. Glede na poročilo ome- 
njene komisije je vrsta evropskih držav predpisala kot mini- 
malno starost za vožnjo motornega kolesa 16 let, omejile pa 
so moč oziroma prostornino motorja glede na starost vozni- 

- za lahka motorna kolesa od 50 do 125 ccm - starost 16 let, 
- za srednja motorna kolesa od 125 do 400 ccm - starost od 
17 do 18 let; „ 
- za težja motorna kolesa nad 400 ccm - starost od 18 do 22 
|gt 
Prepoved vožnje motornih koles osebam mlajšim od 18 let po 
mnenju tukajšnjega ministrstva ne bi dala Prlčak?v.an'^®.?~" 
tatov ker ne bi bilo mogoče popolnoma preprečiti Starejšim 
mladoletnikom vožnje motornih koles. Hkrati bi ta prepoved 
imela tudi negativen vpliv na varnost v cestnem prometu, saj 
so mnoai starejši mladoletniki z opravljenim vozniškim izpi- 
tom za vožnjo motornih koles bolje pripravljeni na nevarnosti 
cestnega prometa, kot tisti brez izpita. 
Iz teh razlogov predlagamo, da se ne sprejme pobuda za 
spremembo 171. člena Zakona o temeljih varnosti cestnega 
prometa. 

ODGOVOR 
Elektrogospodarstva Slovenije - razvoj in inženi- 
ring, delniška družba Maribor, na pobudo dr. 
Draga Plešivčnika, delegata v Družbenopolitič- 
nem zboru, v zvezi z gradnjo jezu HE Koralpe 
Golica     

Delegat je dal naslednjo pobudo da Izvršni svet Skupščine 
Republike Slovenije ponovno zahteva varnostno preverbo 
pregrade hidroelektrarne tako s strani naših kot avstrijskih 
strokovnjakov in o dogodku ter ugotovitvah oz. rezultatih 
včerajšnjega obiska hidroelektrarne z naše strani celovito 
obvesti skupščino in javnost. 
Zahtevamo tudi, 
da Elektrogospodarstvo Slovenije kot partner avstrijske 
družbe KELAG pri izgranji HE Golica pojasni svojo vlogo pri 
obveščanju javnosti ob tem in morebitnih podobnih do- 
godkih. , , . . , . , 
Pričakujemo, da bo v podobnih primerih Izvršni svet skupš- 
čine Republike Slovenije poskrbel za pravočasno, celovito 
obveščanje, da prizadeti in cejovita javnost ne bo prepuščena 
delnim informacijam, kot je bilo sedaj. 
Skupščinski komisiji za varstvo okolja predlagamo, da na 
osnovi poročila Izvršnega sveta preveri novo nastali položaj, 
predlaga ukrepe za zaščito prebivalcev Bistriškega jarka in 
Mute ter ugotovi odgovornost za prej omenjeno pomanjkljivo 
obveščanje. ... 
Posledice morebitnih napak, storjenih pri izgradnji in projek- 
tiranju avstrijske HE Golica — Koralpe, v največji meri nosi 
prebivalstvo Slovenije. Prepričani smo, da slovenske oblasti 
delijo našo zaskrbljenost ob tem nepričakovanem pojavu. 
Zato od njih pričakujemo hitre in energične ukrepe, saj bomo 
od te zastrašujoče elektrarne dobili le 0,29% električne ener- 

gije, ki jo Slovenija potrebuje. 
Delegat je dobil naslednji odgovor: 
K tč. 2 kompleksa vprašanj pojasnjujemo: 
1. Po medsebojni pogodbi o graditvi tega objekta sklenjeni 
18.11.1988 med: JUGEL-om - EGS - in KELAG-om, vodi vsa 
dela v zvezi z izgradnjo tega objekta KELAG - koroška elek- 
trarniška družba - sama. 
Po dogovoru pomaga pri urejanju zadev na slovenskem EGS. 
2. V smislu navedenega je KELAG prevzel obvezo (na razgo- 
vorih koncem junija 91), da o problemih precejanja v osnovni 
hribini obvesti slovenske upravne organe (velikostni red pre- 
cejanja 13-15 l/sec). 
Na onovi poročil v avstrijski TV dne 21. 8. 1991 je 
- KELAG podal izjavo »Dnevniku« (objavljena 23. 8. 1991) 
- je EGS posredoval prvo informacijo »Večeru« dne 23. 8. 
1991, detajlno poročilo pa 24. 8. 91. 
Oba dnevnika sta o problematiki in o obisku slovenske dele- 
gacije izčrpno poročala v svojih izdajah dne 28. 8. in 29. 8. 
1991- Na osnovi predhodnih obrazložitev (tudi s strani EGS), sezna- 
nitve slovenske delegacije s stvarnim stanjem ter poročil 
v dnevnem časopisju so bili s tem storjeni vsi ukrepi za 
podrobnejšo seznanitev slovenske javnosti. 
Delegatsko vprašanje z dne 28. 8. pa kaže, da interpelant žal 
ni bil seznanjen z objavljenim gradivom. 

ODGOVOR 
Ministrstva za varstvo okolja in urejanje prostora 
na pobudo delegata Emila Milana Pintarja, dele- 
gata v Družbenopolitičnem zboru, v zvezi 
z odpadki, ki so končali na Jesenicah   

V pobudi delegata Emila Milana Pintarja je najprej izraženo 
mnenje, da je bil prvi odgovor Ministrstva za varstvo okolja in 
urejanje prostora meglen in nedorečen, da so odpadki neu- 
strezno odloženi in da od njih kaplja in curlja, nato pa je 
omenjal konkreten predlog, da se odpadki prepeljejo v Ljub- 
ljano in odlože na trenutno zaprtem delu stare Prešernove 
ceste. 
Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora se zaveda 
odgovornosti, ki jo nosi pred občani občine Jesenice in cele 
republike glede sedanjega stanja pri reševanju problematike 
posebnih odpadkov, ki so bili vrnjeni iz Bosne in so trenutno 
na območju Železarne Jesenice. Vendar kljub intenzivnemu 
iskanju nove lokacije oziroma rešitve tega problema doslej, to 
je v dveh mesecih in pol, ni bila najdena lokacija, ki bi jo lahko 
uporabili v ta namen. Od samega začetka pa je bila največja 
pozornost posvečena temu, da bi zaščitili tla in s tem reko ter 
podtalnico pred razlitji snovi, ki so v sodih. Pri teh akcijah je 
Ministrstvo za varstvo okolja in urejanje prostora koordiniralo 
delo in angažiralo več podjetij, ki so sodelovala s skupinami 
strokovnjakov, posebno opremo in vozili. Rezultat akcij je 
sedanje stanje, ki po mnenju Ministrstva za varstvo okolja in 
urejanje prostora v okvirih danih možnosti zadovoljuje, saj 
snovi v nobenem primeru ne iztekajo in ne onesnažujejo tal 
Jasno pa je, da je to začasna rešitev, ki še ne omogočć 
neoporečnega transporta sodov na druge lokacije, posebe 
pa ne manipuliranja z njimi. 
Zato načrtovane aktivnosti potekajo v več smereh: 
- Da bi omogočili transport tovora na druge lokacije, bo trebs 
izdelati zabojnike, ki bodo ustrezali zahodnoevropskim stan- 
dardom in vanje preložili tovor. Ta rešitev bo omogočila tud 
začasno skladiščenje odpadkov, ki bo ustrezalo vsem var 
nostnim zahtevam. 
- V izdelavi so zakonski predpisi, ki bodo omogočili takojsnjf 
razpise za zbiranje ponudb za podelitev koncesije za incinera 
cijo posebnih odpadkov v Sloveniji. 
- MVOUP je zaključilo preliminarno zbiranje ponudb za inci 
neratorje, tako da so poznane kapacitete, tehnične karakteri-' 
stike, stroški in roki za njihovo dobavo. S tem je omogočeno 
da bi takoj po opravljenem razpisu za podelite koncesija 
pristopili k nabavi opreme in procesiranju odpadkov. 
Pobude o preselitvi tovora na Prešernovo cesto ni moč spre- 
jeti, ker po eni strani tovor ni pripravljen za transport, po drug 
strani pa je po rezultatih preverjanj na terenu razpoložljiv 
prostor na Prešernovi cesti za 40% premajhen za celotne 
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količino 4600 sodov, ki jih zaradi njihovega stanja ni mogoče 
zlagati v višino. 

ZBOR OBČIN 

ODGOVOR 
Ministrstva za šolstvo in šport na pobudo Vojke 
Štular, delegatke v Zboru občin, da bi tudi pri 
nas uredili mladinski turizem 

Delegatka meni, da smo doslej mladinskemu turizmu posvetili 
premalo pozornosti in bi po svetu, po katerem se tako radi 
zgledujemo, morda le k temu problemu globalno pristopili 
v tem smislu, da bi tudi pri nas oblikovali in uredili mladinski 
turizem — mladinske hotele, kajti mladi so vedno vandrali, 
vedno bodo vandrali. Mislim, da je prav, da jim to omogočimo, 
vendar na določen kulturni način. Ne bi dajala nekih nasvetov, 
ker je to lahko zelo nevarno, mislim pa, da bi lahko v okviru 
ministrstev in strokovnih inštitucij k temu pristopili. V dnev- 
nem časopisju, ponovno poudarjam, sem zasledila, da mla- 
dinska ali turistična organizacija Erazem, če se ne motim, 
predlaga, da bi tako opravili s tem domom JNA v bližini 
železniške postaje v Ljubljani. Jaz bi pa predlagala, da bi to 
celovito rešili za celo področje Slovenije, ne pa samo za 
glavno mesto Ljubljano.« 
Ministrstvo za šolstvo in šport podpira potovanja mladine 
(dijakov in študentov) in vse oblike kolektivnega mladinskega 
turizma. Ker gre pri tem za izrazita medresorska vprašanja, 
vas obveščamo, da v okviru Ministrstva za šolstvo in šport 
vodimo naslednje aktivnosti: 
- regresiranje prevozov otrok in mladine, 
- sofinanciranje Zveze prijateljev mladine kot organizatorja 
letovanja otrok, 
- štipendiranje za pedagoške poklice, 
- sofinanciranje in soorganizacijo mladinskih taborov in 
- organizacijo mednarodne izmenjave prostovoljcev. 
Zal so se te aktivnosti v letošnjem letu močno skrčile zaradi 
realnega zmanjševanja proračunskih sredstev. 
Ob delegatskih pobudah,Angelce Žirovnik, Jaše L. Zlobca, 
Romana Jakiča in Jožeta Župančiča iz Zbora združenega dela 
ter gospe Vojke Štular, delegatke Zbora občin, dajemo 

I naslednji odgovor: 
V okviru Ministrstva za šolstvo in šport nastaja Urad Repu- 
blike Slovenije za mladino. Ena najpomembnejših nalog 
Urada je sistemska ureditev področja mobilnosti mladih, kar 
bo zajemalo: 
- vzpostavitev sistema uveljavljanja popustov in regresov za 
mladino na kolektivnem in individualnem nivoju, 
- vzpostavitev sistema funkcioniranja objektov, ki bi omogo- 
čali in pospeševali mladinski turizem (hoteli, domovi, campi 
itd.) in njihovo vključevanje v mednarodne mreže. V tej zvezi 
je potrebno sistemsko zaščititi namembnost mladinskih 
objektov, ki že obstajajo in ob katerih se pojavljajo različni 
interesi, 
- vsebinsko in kvalitativno povezavo teh sistemov z izobraže- 
/alnimi, kulturnimi, športnimi in drugimi programi. 
Kot vidite gre za kompleksen pristop k obravnavaju te proble- 
matike, kar bo zahtevalo temeljito razpravo v Skupščini Repu- 
blike Slovenije in temu primerne sistemske rešitve. Predla- 
gamo, da pride do te razprave čimprej. 
V delegatskih pobudah omenjene konkretne predloge razu- 
memo kot potrditev nujnosti obravnavanja te problematike ter 
<ot izhodišča pri izdelavi programa izgradnje kapacitet mla- 
dinskega turizma v Sloveniji in jih kot take tudi podpiramo. 

MNENJE 
zvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
) pobudi Vojke Štular, delegatke v Zboru občin, 
r zvezi z razpisom Žagarjevih nagrad 

)elegtaka Vojka Stular je v Zboru združenega dela Skupščine 
iepublike_ Slovenije, 29. avgusta 1991, dala pobudo, da se 
azpišejo Zagarjeve nagrade, ker bi morale biti že podeljene. 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije o pobudi meni: 
Zagarjeve_ nagrade urejata Zakon o nagradah in priznanjih 
Staneta Žagarja in ustrezen pravilnik. Omenjeni zakon je 
sprejela Skupščina Republike Slovenije 1978. leta. 
Zakon o nagradah in priznanjih Staneta Žagarja, ki določa 
merila za podeljevanje nagrad in priznanj, doživlja že nekaj 
časa zelo različne ocene, tudi skrajnostne. To je bilo mogoče 
zasledovati v sredstvih javnega obveščanja. Zaradi vsega tega 
se je ministrstvo za šolstvo in šport odločilo, da nagrad in 
priznanj ne bo razpisalo, dokler ne bo oblikovana nova pravna 
podlaga, ki bo kot merila za nagrade in priznanja upoštevala 
zgolj strokovne dosežke. 
Glede na to je Ministrstvo za šolstvo in šport oblikovalo 
delovno skupino, ki jo sestavljajo nekateri člani dosedanjega 
odbora za nagrade in priznanja Staneta Žagarja, predstavniki 
stroke in delavci ministrstva. Delovna skupina je imela doslej 
dva razgovora, na katerih je bilo ugotovljeno, da še vedno 
veljavni zakon in pravilnik ne moreta biti osnova za razpis in 
podelitev nagrad in priznanj. Delovna skupina je bila enot- 
nega mnenja, da je treba oblikovati nov zakon, ki bo urejal to 
problematiko in hkrati razmisliti o imenu teh nagrad. Vse bolj 
se utrjuje spoznanje, da bi bilo najbolj smotrno odločiti se za 
ime nagrade Republike Slovenije za vzgojo in izobraževanje 
ali pa morda na kratko: nagrade Republike Slovenije za šol- 
stvo. Delovna skupina je že oblikovala izhodišča za nov 
zakon, ki bo osnova, ko bo sprejet, za razpis in podelitev 
omenjenih nagrad. Ministrstvo za šolstvo in šport želi, da bi 
bile nagrade podeljene tudi za leto 1991. Če pa to zaradi 
obsega dela v ministrstvu in postopkov pri sprejemanju 
zakona v Skupščini Republike Slovenije ne bo mogoče ure- 
diti, bi bilo treba v letu 1992 podeliti nagrade tudi za leto 1991. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je odgovor pripravilo Ministrstvo za šolstvo in šport. 

ODGOVOR 
Ministrstva za zdravstvo, družino in socialno var- 
stvo na pobudo Vilija Žižka, delegata v Zboru 
občin, v zvezi z oskrbo z zdravili 

Na delegatsko pobudo gospoda Vilija Žižka, delegata Zbora 
občin Skupščine Republike Slovenije dajemo naslednje sta- 
lišče: 
Nimamo podatkov, da bi za dalj časa ali stalno primanjkovalo 
katerega od življensko pomembnih zdravil v Republiki Slove- 
niji. Z uvozniki in domačimi proizvajalci smo skrbeli, da je bila 
založenost lekarn zadostna tudi v času vojne. Priznamo pa, da 
je prišlo do krjaših zastojev pri dobavi posameznih vrst zdra- 
vil, kar pa je nadomestila iznajdljivost lekarn. Nastali pa so 
problemi pri odkupu deviznih sredstev za zdravila in ortoped- 
skih pripomočkov, do katerih imajo bolniki pravico po Odloku 
o zneskih in pogojih, pod katerimi smejo pooblaščene banke 
prodajati devize domačim fizičnim osebam (Uradni list SFRJ 
6/91). 
Nekatere banke so namreč brez utemeljitve oz. obvestila 
začele zavračati odkup deviznih sredstev za v tujini nabav- 
ljena zdravila oz. ortopedske pripomočke. 
Glede na navedeno, je naše Ministrstvo naslovilo dopis na 
Ljubljansko banko d. d. (kjer odkupuje devizna sredstva naj- 
več pacientov), s prošnjo, da banka kljub težavam z likvid- 
nostjo deviznih sredstev, poišče v okviru svojih pristojnosti 
sprejemljivo rešitev za vse bolnike, ki so življenjsko odvisni 
od zdravil ali ortopedskih pripomočkov iz tujine. 
Predlog delegata Vilija Žižka bi bil lahko izhod v sili, vendar 
težave bolnikov brez deviznih sredstev bi ostale nerešene. 

ZBOR ZDRUŽENEGA DELA 

STALIŠČE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude Franca Avberška, delegata v Zboru 
združenega dela, da se ponovno zapre NE Krško 

Delegat Zbora združenega dela Skupščine Republike Slove- 
nije mag. Franc Avberšek je na 25. seji zbora dne 18. julija 
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1991 podal vladi pobudo, da ponovno zapre Nuklearno elek- 
trarno Krško. Meni namreč, da do odprtja slovenskih letališč 
niso podani pogoji za varno obratovanje NE Krško^ 
Ob obravnavi navedene pobude je Izvršni^ svet Skupščine 
Republike Slovenije sprejel naslednje stališče: 
Zaradi neposredne ogroženosii s preleti vojnih letal je Repu- 
bliška uprava za jedrsko varnost dne 1. julija 1991 izda a 
odločbo Nuklearni elektrarni Krško, s katero je zahtevala 
njeno takojšnjo ustavitev do stanja hladne ustavitve. Ob usta- 
vitvi elektrarne so tekle intenzivne akcije na tehničnem, orga- 
nizacijskem in upravnem nivoju za ohranjanje in zboljšanje 
jedrske, varnosti v nastalih razmerah. 
Po sprejemu brionske Skupne deklaracije in po podpisu 
Memoranduma o soglasju o kontrolni misiji za Jugoslavijo 
dne 13. julija 1991, ob pisnih zagotovilih zveznih organov SFR 
Jugoslavije in ob upoštevanju internacionalizacije problema, 
so nastopili pogoji za ponovno obratovanje Nuklearne elek-, 
trarne Krško. Zato je Republiška uprava za jedrsko varnost 
dne 16. julija 1991 preklicala omenjeno odločbo o ustavitvi in 
elektrarna je bila ponovno sinhronizirana na omrežje v četr- 
tek, dne 18. julija 1991. 
Zaradi diverzije na dveh daljnovodih in sicer DV 400 kv 
Maribor-Podlog in DV 400 kV Maribor-Krško je bilo dne 22_ 
julija 1991 Nuklearni elektrarni naloženo, da zmanjša moč 
obratovanja na 75% in na tej moči zaradi varnejšega obratova- 
nja še vedno obratuje. Izvršni svet Skupščine Republike Slo- 
venije je na 107. seji sprejel sklep, da bo jedrska elektrarna 
zaradi rizične situacije obratovala s 75% zmogljivostjo. Tak 
način obratovanja je utemeljen v primerih, ko je povečana 
možnost izpada daljnovodov, da se tehnični sistem jedrske 
elektrarne v primeru razpada omrežja obdrži v stanju, v kate- 
rem lahko prispeva k ponovni vzpostavitvi obratovanja 
omrežja. Neposredno za jedrsko varnost omejitev moči ni 
bistvena Na podlagi mnenja Ministrstva za notranje zadeve 
(št. 0001/1-1-711/91 z dne 1/8-1991) in Ministrstva za obrambo 
(z dne 1. 8. 1991), ki menita, da na podlagi podatkov, s kate- 
rimi razpolagata, ni ovir za obratovanje NE Krško na polni 
moči oz. na 100%, bo Izvršni svet Skupščine Republike Slove- 
nije preveril ustreznost sklepa 107. seje. 
Za popolnejšo sliko dodajamo še nekatere ekonomske vidike 
hladne ustavitve oziroma zmanjšanja zmogljivosti obratova- 
nja Nuklearne elektrarne Krško. 
Normalna dnevna proizvodnja na pragu jedrske elektrarne je 
bila v dnevih pred redukcijo moči 14,8 GWh (100%). Cena za 
porabnika iz Republike Slovenije znaša 0,7739 din/kWh oz. 
5,95 pf/kWh. Na tej osnovi je dnevna proizvodnja NE Krško 
vredna 11,5 mio din oz. 881.000 DEM. 
V času od 28. junija 1991 do 2. julija 1991 je Nuklearna 
elektrarna Krško zaradi možne agresije obratovala na zmanj- 
šani moči in je izpadlo 51.8 mio kWh, ta proizvodnja pa bi bila 
vredna 40,25 mio din. Zaradi neobratovanja Nuklearne elek- 
trarne Krško v času od 2. julija 1991 do 16. julija 1991, ko je 
bila elektrarna v stanju hladne ustavitve, je dnevno izpadlo 
14 8 mio kWh na pragu NE Krško, vrednih 11,5 mio din. 
Skupaj ocenjena posredna škoda zaradi posega vojske do 
ponovnega obratovanja jedrske elektrarne znaša 
224.250.000,00 din. . 
Izpadla proizvodnja iz Nuklearne elektrarne Krško je bila 
nadomeščena v TE Šoštanj, TE Trbovlje, dodatno pa še v plin- 
ski elektrarni Brestanica. Dodatna poraba fosilnih goriv je 
povečala emisije So2 in NOX, kar povečuje škode v gozdovih 
v širši okolici TE Šoštanj in TE Trbovlje v poletnem vegetacij- 
skem času 
Zaradi neobratovanja NEK oz. obratovanja na 75% zmogljivo- 
sti so nastali stroški za izkop premoga v Šoštanju in Trbovljah 
in stroški tekočega goriva za PE Brestanica. Iz vrednosti 
porabe so mogoči izračuni dodatnih stroškov, upoštevajoč 
tekoče cene goriva. 
V elektroenergetskem sistemu Slovenije pa tudi v širši inter- 
konekciji pomeni NE Krško pomembno podporno točko 
v pogledu prenosa delovne moči, proizvodnje jalove moči, 
napetostnih razmer in stabilnosti obratovanja. Izpad te pod- 
porne točke pomeni znižanje odpornosti EES. S tem se 
zmanjšuje možnost tranzita energije preko EES Slovenije, ki 
s tem ne bi več izpolnjeval obratovalnih priporočil UCPTE 
interkonekcije. 
Glede na vse navedeno Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije meni, da ni razlogov za nadaljnje neobratovanje 
Nuklearne elektrarne Krško, še posebej, ker so prenehali 

razlogi, ki so narekovali njeno hladno ustavitev, odprta pa so 
tudi slovenska letališča oz. odprt je slovenski zračni prostor, 
ponovno pa bo preverjena tudi potrebnost obratovanja na 
75% zmogljivosti. . . . 
Za obravnavo v Izvršnem svetu je stališče pripravilo Ministr- 
stvo za energetiko. 

ODGOVOR IN POJASNILO 
Ministrstvo za trgovino na zahtevo Danila 
Bušina, delegata v Zboru združenega dela, 
v zvezi z ravnanjem Republiškega zavoda za 
šolstvo ter sprejetjem ustreznih ukrepov za nor- 
maliziranje stanja na trgu šolskih knjig  

V teku je prodaja osnovnošolskih učbenikov, v katero so 
vključena vsa slovenska knjigotrška podjetja, ki po svojih 
močeh poizkušajo v medsebojni konkurenci pridobiti kupce. 
Prodajni pogoji se med podjetji v podrobnostih razlikujejo, 
poudariti pa je potrebno, da so cene enotne, ker jih določajo 
založniki. Prav tako je treba ugotoviti, da tudi ta vrsta prodaje 
predstavlja pomemben delež v letni prodaji posameznega 
podjetja. S tem jasno vpliva na ustvarjanje dohodka. Knjigotr- 
ška podjetja uporabljajo razne načine prodaje. Tako Državna 
založba Slovenije vodi to akcijo pod nazivom MODRI JANEZ 
in to tako, da se učbeniki kot druge šolske potrebščine lahko 
naročajo po katalogu, ki je razdeljen preko šole oz. učencem. 
Poudariti je treba, da ta del nikakor ni sporen, sporno pa je 
obnašanje Republiškega zavoda za šolstvo v letošnjem letu, ki 
je v teku akcijske prodaje poslalo ravnateljem vseh osnovmh 
šol v Sloveniji dopis direktorja Zavoda za šolstvo, dr. Sreča 
Zakrajšek, pod št. D-601-22/91, z dne 20. 5. 1991, kot OPO- 
ZORILO ravnateljem z zahtevo po takojšnji razdelitvi katalo- 
gov MODRI JANEZ učencem. 
Menimo, da je tak poseg Republiškega zavoda za šolstvo 
nedopusten. S tem se vzpostavlja za Državno založbo Slove- 
nije prednostni položaj na tržišču, kar spravlja ostala knjigotr- 
ška podjetja v podrejen položaj in jih s tem tudi prikrajšuje na 
možnostih pridobivanja dohodka. 
V zvezi z navedeno problematiko so se na nas obrnila knjigo- 
trška podjetja. Zato zahtevamo pojasnilo v zvezi z ravnanjem 
Republiškega zavoda za šolstvo ter sprejem ukrepov za uspo- 
stavitev normalnega stanja na tržišču. 
Ministrstvo za trgovino je odgovorilo: 
Po preučitvi problema dajemo naslednji odgovor: Kataloška 
prodaja osnovnih šolskih učbenikov je ustaljena poslovna 
praksa nekaterih založniških organizacij na območju Slove- 
nije. _ , t 
Priloženo priporočilo Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 
pomeni po vaši oceni strokovno obeležje, kar naj bi potrje- 
valo, da je predmet prodaje učbenikov usklajen v mejah 
zahtev šolskega programa. V tem primeru ne gre za nober 
komercialni interes Zavoda Republike Slovenije za šolstvo 
saj za opravljeno delo ne dobi za založnika nobene provizije 
Tudi same šole niso deležne nikakršne finančne ugodnosti. 
Posledica očitane intervencije Zavoda Republike Slovenije za 
šolstvo je okolnost, da šolske ustanove niso posredovale 
katalogov »MODRI JANEZ« njihovim učencem, ker so konku- 
renčne založniške organizacije nekaterim šolam nudile provi- 
zijo, če se odločijo za njihovo ponudbo učbenikov. 
Iz tega stališča menimo, da ne gre za očitno dejanje nelojalne 
konkurence, pri posledicah katere bi imeli drugi udeležene 
morebitno večjo premoženjsko korist. 

ODGOVOR 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
na pobudo mag. Franca Perka, delegata v Zboru 
združenega dela, v zvezi s prepovedjo prehoda 
za tujce na območju Snežnika in Javornikov 

Mag. Franc Perko, delegat v Zboru združenega dela, je pred- 
lagal naj Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije prouči ir 
po potrebi korigira, odpravi ali pa zagotovi spoštovanje 
določb o prepovedi prehoda za tujce na območju Snežnika ir 



Javornikov (v občinah Postojna in Ilirska Bistrica) ter mu 
o tem posreduje odgovor. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije odgovarja na- 
slednje: 
V prejšnjem mandatu je Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije dal pobudo ZIS za spremembo odloka o določitvi 
prepovedanih con (Ur. I. SFRJ, št. 46/85) in sicer tako da se 
omeji prepovedana cona na območju planine Pivka, tako da 
se izvzamejo vasi Jurišče, Palčje, Klenik, Trnje in Slovenska 
vas. 
Z odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o določitvi 
prepovedanih con (Ur I. SFRJ, št. 13/91) je ZIS na pobudo 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije sicer odpravil 
oziroma zmanjšal nekatere prepovedi na območju Republike 
Slovenije, toda na območju planine Pivke in kompleksu Snež- 
nik sprememb ni bilo. 
Na tem območju sta poligonski prostor in strelišče za težjo 
oborožitev. F'oleg korpusov in enot, ki so na območju Repu- 
blike Slovenije, to območje uporabljajo tudi druge enote iz 5. 
vojaškega območja. Za sam poligon skrbi poveljstvo 14 kor- 
pusa. 
Kakor za vsa območja izključne rabe, tudi za tista za 
obrambne namene, se določajo pogoji gibanja in nastanjeva- 
nja in druge omejitve, s katerimi se zagotavlja varnost kom- 
pleksa, objekta ali pa tistih, ki bi se v območju omejene ali 
nadzorovane rabe nahajali in gibali. Za vojaške komplekse pa 
so še posebni varnostni kriteriji, ki se nanašajo na tuje držav- 
ljane. 
Status in pogoje območij, v katerih sta v bližini vojaških 
kompleksov in objektov gibanje in prebivanje tucev in naših 
državljanov omejeni ali prepovedani, bomo reševali v sklopu 
reševanje celotne problematike obrambe in zaščite in s tem 
tudi statusa Jugoslovanske ljudske armade v Republiki Slove- 
niji. 
Za obravnavo v Izvršnem svetu Skupščine Republike Slove- 
nije je pripravilo odgovor Ministrstvo za obrambo. 

ODGOVOR 
Ministrstvu za energetiko na pobudo Jožeta Puš- 
nika, delegata v Zboru združenega dela, v zvezi 
s problematiko onesnaženosti zraka in sanacij- 
skim programom za varstvo zraka 

Dimnik Termoelektrarne Trbovlje je bil zgrajen kot naprava ki 
bi olajšala zelo hudo onesnaženost v Zasavju. Žal se je poka- 
zalo da razprsevanje ni ustrezen ukrep, saj so bolj ogroženi 
oddaljeni kraji. M 

V novej'šem ekološkem sanacijskem programu Termoelek- 

/oor2e-■ 3vl'e- kl ie bil izdelan leta 1988 in obnovljen leta 1989, je bila predvidena izvedba ekološke sanacije obstoječe 
proizvodne eote TE 2 v dveh variantah. Po prvi varianti je bila 
predvidena rekonstrukcija elektrofiltrov in postavitev naprave 
za izločanje S02 iz dimnih plinov po mokrem kalcitnem 
postopku za obstoječo enoto TE 2 in predvideno novo enoto 
Termoelektrarno-Toplarno Trbovlje. Že izdelana Zasnova čiš- 
čenja dimnih plinov v TE Trbovlje in Predinvesticijska študija 
ekološke sanacije sta pokazali tehnične, ekološke in ekonom- 
ske prednosti te variante. 

Druga varianta pa predvideva postavitev samostojne 
naprave za čiščenje dimnih plinov za enoto TE 2 po mokro- 
suhem postopku. Z izdelanimi ustreznimi elaborati je bila ta 
varianta utemeljena kot najbolj primerna. 
Pri pregledu in obnovi Predinvesticijske študije Ekološka 
sanacija TE Trbovlje in izgradnja TE-TO Trbovlje je bil na 
Komisiji za oceno investicij v Sloveniji dne 2. 2. 1990 sprejet 
sklep da se pripravi Investicijski program ekološke sanacije 

2, kot samostojne naložbe, ki ni vezana kot skupna rešitev 
s predvideno novo TE-TO Trbovlje. Utemeljitev tega sklepa ie 
pogojena zaradi zamikanja v procesu odločanja graditve 
načrtovane TE-TO Trbovlje. Na osnovi tega je investitor pri- 
stopil k izdelavi Programa pripravljalnih del Idejnega proiekta 
ekološke sanacije in Investicijskega programa za izgradnjo 
samostojne naprave za čiščenje dimnih plinov enote TE 2 do 
semi-suhi (mokro-suhi) tehnologiji na osnovi apna kot aditiva 
b tem bo omogočena izpolnitev pogojev Odloka o meinih 
emisijskih koncentracijah (Uradni list. SRS št 19/88) 

Glede na navedeno je bil izdelan Lokacijski načrt in Investi- 
cijski program čiščenja dimnih plinov TE 2 Trbovlje. Investicij- 
ski program je v fazi revizije, s strani že določene revizijske 
komisije. Predvidoma bo revizija opravljena v juliju 1991 

Zal se elektrogospodarstvo oz. TE Trbovlje nahaja 
v neugodnem trenutnem kot tudi trajno neperspektivnem 
položaju, da ne bo možno takoj pristopiti k realizaciji projekta 
ekološke sanacije TE Trbovlje. 

MNENJE 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije 
do pobude Vlaste Sagadin, delegatke v Zboru 
združenega dela, da čim prej pripravimo 
ustrezno novo zakonodajo s področja delovanja 
inšpekcijskih služb 

»Izvršnemu svetu oziroma pristojnemu sekretariatu dajem 
pobudo da čimprej pripravi ustrezno novo zakonodajo 
s področja delovanja inšpekcijskih služb. Obstoječa zakono- 
daja, ki urejuje delo inšpekcijskih služb je zastarela, toga, 
denarne kazni pa so zaradi inflacije popolnoma razvredno- 
tene. Zakon o upravnem postopku, ki tvori ogrodje te zakono- 
daje s svojimi dolgimi pritožbami roki ovira izvršitev sankcij 
kar onemogoča učinkovitost inšpekcijskih služb.« 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije daje k pobudi 
naslednje mnenje: 
Delegatska pobuda so smiselno nanaša na dva med seboj 
popolnoma ločena sklopa problemov: 
1. Na ugotovitev, da so inšpekcijske službe neustrezno orqa- 
nizirane. u 

2. Na ugotovitev, da predpisuje zakon o upravnem postopku 
prenizke denarne kazni in predolge pritožne roke. 
1. Določbe o inšpekcijah vsebuje zakon o sisemu državne 
uprave in o Izvršnem Svetu Skupščine SR Slovenije ter 
o republiških upravnih organih (Uradni list SRS, št. 24/79, 12/ 
82, 39/85, 37/87 in 18/88) podrobnejšo izpeljavo pa določajo 
materialni predpisi na posameznih področjih, kjer je vzpo- 
stavljen inšpekcijski nadzor. Že prejšnji izvršni svet si je ob 
sprejemanju Programa aktivnosti za racionalizacijo in pove- 
čanje učinkovitosti dela državne uprave zadal nalogo da 
reorganizira inšpekcijsko nadzorstvo. Podlago za pripravo in 
izvedbo te zelo zahtevne naloge tvorijo ekspertiza, ki jo je 
izdelal Inštitut za javno upravo Pravne fakultete in stališča 
resornih upravnih organov v katerih sestvi so inšpekcijske 
službe. Analiza teh gradiv je pokazala potrebo po koreniti 
spremembi inšpekcijskega nadzora tako glede njihovega pre- 
nosa od sedanjega občinskega na republiški nivo kot tudi 
potrebo po ponovni ocenitvi obsega inšpekcijskega nadzor- 
stva z vidika javnega interesa. Za dosego teh cijev pa je treba 
oblikovati ustrezne spremembe in dopolnitve področnih 
zakonov, ki urejajo posamezno vrsto inšpekcije. Ob sprejema- 
nju ustavnih amandmajev v letu 1989 je bil v obravnavi tudi 
predlog, po katerem bi z ustavnim zakonom prenesli v repu- 
bliško pristojnost tudi vse inšpekcije. Ker pa je bila sočasno 
predvidena tudi ukinitev SIS in prenos njihovih služb 
v upravne organe, je bilo ocenjeno, da bi hkratna reorganiza- 
cija SIS in inšpekcij pomenila prevelik poseg. Na posameznih 
področjih se že pripravljajo predlogi novih zakonov po katerih 
naj bi bile inšpekcije organizirane zgolj na republiški ravni 
(npr. kmetijska, gozdarska, stanovanjska). Do celovitega 
posega pa bo lahko prišlo po sprejemu nove ustave, ki predvi- 
deva razmejitev nalog državne uprave (kamor sodijo tudi 
inšpekcije) od nalog lokalnih samoupravnih skupnosti. Po 
sedanji ustavni ureditvi so inšpekcije praviloma v občinski 
pristojnosti. 
2. Kar se tiče denarnih kazni, ki je področna zakonodaja 
določa za posamezne krštive so bile le-te sproti revalorizi- 
rane, tako, da njihov učinek kot instrument kaznovanja ostaja 
neokrnjen. Večji del sankcij, ki jih izrekajo ali predlagajo 
inšpektorji je urejen s področnimi predpisi, kjer so urejene 
tudi višine denarnih kazni, ki so vse valorizirane. Področni 
zakoni pogosto vsebujejo tudi posebne določbe o postopku 
ki npr. skrajšujejo splošne roke. Zato zakon o upravnem 
postopku ne more biti ovira za delo inšpekcijskih služb. Res 
pa je, da je razvrednotena denarna kazen, ki je predpisana za 
prisilitev k obveznosti izpolnitve v zakonu o upravnem 

poročevalec 



postopku. Tak način izvršbe se uporabi tedaj, ko dejanja, kije 
predmet izvršbe namesto zavezanca ne more opraviti nihče 
drug. Ti primeri, pa so v inšpekcijskih zadevah redki. Zakon 
o upravnem postopku je bil do osamosvojitve Republike Slo- 
venije zvezni zakon in je bilo za njegovo spreminjanje v zvezni 
pristojnosti. Čeprav je takratni Republiški sekretariat za pra- 
vosodje in upravo večkrat predlagal zvišanje denarnih kazni, 
ki so z inflacijskimi gibanji postajale povsem neučinkovite, je 
Zvezni izvršni svet šele v mesecu juniju predlagal spremembo 
najvišjih zneskov, ki se lahko izrečejo v upravnem postopku, 
in sicer od 0,5 din na 500 din. Po mnenju Izvršnega sveta 
Republike Slovenije je tudi ta predlagana meja prenizka toda, 
ker je z osamosvojitvijo Republike Slovenije zakon o uprav- 
nem postopku prešel v republiško zakonodajo, bo možno 
pripraviti takšno revalorizacijo te denarne kazni, ki bo omogo- 
čala učinkovito ekonomsko prisilo, poleg tega pa bo m°zrl° 
pripraviti tudi druge nujne spremembe tega zakona, ki jih 
narekuje praksa. . ....... 
Za obravnavo v Izvršnem svetu je mnenje pripravilo Ministr- 
stvo za pravosodje in upravo. 

ODGOVOR 
Ministrstva za šolstvo in šport na pobudo mag. 
Angelce Žerovnik, delegatke v Zboru združenega 
dela, v zvezi z mednarodnim moralnim kodek- 
som učiteljev.   

Poslanka Angelca Žerovnik je dala pobudo, naj bi zdaj, ko je 
Skupščina Republike Slovenije v letu 1990 podpisala medna- 
rodno konvencijo o otrokovih pravicah, obravnavali medna- 
rodni moralni kodeks za učitelje. Skrb za to naj bi prevzeli 
Skupščina Republike Slovenije in Republiški sekretariat za 
vzgojo in izobraževanje ter telesno kulturo — oziroma po 
spremembi zakona Ministrstvo za šolstvo in šport. Proučili 
smo že pripravljene mednarodne dokumente, ki naj bi urejali 
ta vprašanja, ter se pozanimali v strokovnih službah medna- 
rodnih organizacij, če je kakšen tak dokument v pripravi. 
Glede na dosegljive podatke dajemo na pobudo naslednji 
odgovor: 
1. Mednarodni moralni kodeks za učitlje, ki bi ga lahko pri- 
merjali s Konvencijo Združenih narodov o otrokovih pravicah, 

ni sprejet oziroma ni v pripravi v nobeni od mednarodih 
organizacij, ki so vključene v OZN. Konvencija Združenih 
narodov o otrokovih pravicah je nastajala v okviru organiza- 
cije UNICEF in je bila nato predložena OZN ter je bila sprejeta 
na 44. zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov 20. 
novembra 1989, nakar sojo postopno ratificirale države - čla- 
nice OZN, med drugim jo je sprejela, pred ratifikacijo v Skupš- 
čini SFRJ, tudi Skupščina Republike Slovenije. Skupščine 
posameznih držav se z ratifikacijo obvezujejo, da bodo 
z zakonodajo in v praksi izpolnjevale določbe konvencije, ki ] 
so jo sprejele. 
Noben poklicni kodeks ne nastaja na tak način. 
2. V UNESCO je že v 60-tih letih nastalo Priporočilo o statusu , 
učiteljev, sprejeto je bilo na posebni mednarodni konferenci I 
v okviru UNESCO in Mednarodne organizacije dela v Parizu, 
5. oktobra 1966. Členi 70.-74. tega priporočila se nanašajo na 
odgovornost učiteljev in 73. člen decidirano navaja, naj uči- 
teljske organizacije sprejemajo etične kodekse ali kodekse 
obnašanja, ker taki kodeksi zelo prispevajo k zagotavljanju 
poklicnega ugleda in izvajanja poklicnih dolžnosti v skladu 
z dogovorjenimi načeli. 
Priporočilo je bilo poslano državam, članicam UNESCO in 
poklicnim organizacijam učiteljev. 
Pravno-formalno gre torej za priporočilo, ki ga države-članice 
v skladu s svojimi možnostmi upoštevajo pri svojih normativ- 
nih rešitvah, ne pa za deklaracijo ali konvencijo, ki bi jo 
sprejemale skupščine teh držav ter jih'ratificirale. 
3. Na podlagi priporočila UNESCO in na svojo lastno inici- 
ativo so nacionalne in mednarodne učiteljske organizacije 
pripravile in vsaka zase sprejele poklicne in etične kodekse 
učiteljev. Nekatere od teh kodeksov (iz Avstralije, kanade, 
Anglije, Škotske, Malte, Združenih držav, Koreje...) nam je 
posredovala Svetovna, konfederacija poklicnih organizacij 
učiteljev s sedežem v Švici.* 
Poklicno-etične kodekse torej povsod v svetu pripravljajo 
v poklicnih združenjih, organizacijah, zbornicah. Po našem 
mnenju bi se tudi pri nas moral oblikovati poklicno-etični 
kodeks učiteljev v poklicnih učiteljskih združenjih in organi- 
zacijah, ne pa v upravnem organu za šolstvo in v skupščini. 

Zato bomo pobudo poslanke g. Angelce Žerovnik posredo- 
vali Zvezi pedagoških društev Slovenije. 

'Confederalion Mondiale de s Organizations de la Proffession Enseig- 
nante; dokument je v naši dokumentaciji. 
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