
SKUPŠČINE REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 2. decembra 1991 

Letnik XVII, štev. 28. 

Gradivo za prihodnje seje zborov 
Skupščine Republike Slovenije 

POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE 

Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ESA 374 2 

ZDRAVSTVO 

Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 
- ESA 390 54 

Predlog zakona o zdravstveni dejavnosti - ESA 391 68 

Predlog zakona o lekarniški dejavnosti - ESA 392 81 



SKLEPI, STALIŠČA IN PRIPOROČILA ZBOROV SKUPŠČINE RS 

IZJAVA 
Skupščine Republike Slovenije ob dnevu Organizacije združenih ndrodov 

Skupščina Republike Slovenije je na se- 
jah Družbenopolitičnega zbora dne 24. 
10. 1991 in Zbora združenega dela ter 
Zbora občin dne 21. 11. 1991, ob dnevu 
Organizacije združenih narodov, na 
podlagi 260. člena poslovnika Skupšči- 
ne Republike Slovenije sprejela 
IZJAVO 
Ob dnevu organizacije 
združenih narodov 
Skupščina Republike Slovenije je vedno 
poudarjala pomembno vlogo Organizaci- 
je združenih narodov v preprečevanju in 
reševanju konfliktov med državami in na- 
rodi, v zbliževanju in iskanju poti za so- 
delovanje med narodi, v blaženju social- 
nih stisk, posledic revščine in zaostalosti 
posameznih ljudstev ter v osveščanju na- 
rodov, kar zadeva pomen kulturnih in 

civilizacijskih vrednot, svetovne kulturne 
dediščine, ipd. 
Skupščina Republike Slovenije ob Dnevu 
OZN ponovno poudarja odločno oprede- 
litev samostojne in neodvisne države Re- 
publike Slovenije za demokracijo in spo- 
štovanje človekovih pravic, za mir in so- 
delovanje med državami in narodi in za 
pomoč narodom v razvoju, torej svojo 
najodločnejšo opredelitev za načela 
Ustanovne listine in drugih dokumentov 
OZN. 
V skladu s povedanim in v skladu s pravi- 
co vseh narodov do samoodločbe Skupš- 
čine Republike Slovenije ponavlja svojo 
željo in voljo, da Republika Slovenija 
čimprej postane enakopravna in dejavna 
članica OZN. 
Hkrati Skupščina Republike Slovenije 
poziva Varnostni svet OZN, naj ponovno 

razpravlja o vse bolj zaostrenih razmer, 
na območju nekdanje SFR Jugoslavij 
o agresiji nekdanje JLA, ki se je medte 
že spremenila v vojsko Republike Srbi, 
na Republiko Hrvaško in sprejme nedv 
umne odločitve, ki bodo prispevale k z 
ustavitvi te okrutne in necivilizirane vc 
ne. Še posebej opozarja Skupščina R 
publike Slovenije organe organizaci 
UNESCO na vandalsko rušenje kulturn 
spomenikov najvišje kategorije v Dubro 
niku, Zadru in drugod po Hrvaški s stra 
okupatorske vojske. 
Skupščina Republike Slovenije pozi\ 
OZN in vse njene članice, naj čimpr 
priznajo Republiko Slovenijo, Republil 
Hrvaško in druge nekdanje jugoslova 
ske republike, ki to želijo, in tudi tal 
prispevajo k preprečevanju še hujše kri; 
na območju nekdanje Jugoslavije. 

Predlog zakona o POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU 

- ESA 374 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 138. seji 
1/12-1991 določil besedilo: 
- PREDLOGA 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 

it delo, 
- Nataša BELOPAVLOVIČ, namestnica ministrice za 
delo, 
- Marko ŠTROVS, pomočnik ministrice za delo. 

Predlog 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. 
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PREDLOG ZAKONA o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

Prvi del 
SPLOŠNE DOLOČBE 

"l.člen 

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

2. člen 

Z obveznim zavarovanjem se zavarovancem in zavarovankam 
(v nadaljnjem besedilu: zavarovanec) 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 zavarovanje po tem zakonu se lahko 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 s posebnim za- 
konom. 

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 invalidnine, 
- pravica do dodatka za pomoč in postrežbo, 
- pravica do povrnitve potnih in selitvenih stroškov, 
- pravica do odpravnine in oskrbnine vdovi ali vdovcu, 
- pravica do dodatka za rekreacijo upokojencev, 
- pravica do poklicne rehabilitacije, 
- pravica do razporeditve na drugo ustrezno delo oziroma do 
ustrezne zaposlitve, 
- pravica do dela s skrajšanim delovnim časom, 
- pravice do denarnih nadomestil iz invalidskega zavaro- 
vanja. 

4. člen 

Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja so 
neodtujljive osebne materialne pravice in jih ni mogoče pre- 
nesti na drugega in ne podedovati. 
Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja ne 
zastarajo, razen dospelih neizplačanih zneskov pokojnin in 
drugih denarnih prejemkov v primerih, določenih s tem za- 
konom. 
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. 
Sredstva za izplačilo pokojnin in drugih pravic iz pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja se štejejo za sredstva 
osebne porabe. 

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. 
Zavod je pravna oseba. 
Sedež zavoda je v Ljubljani. 

7. člen 

Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja se uve- 
ljavljajo po Zakonu o splošnem upravnem postopku, 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 

Obvezno se zavarujejo delavci, zaposleni v Republiki Slove- 
niji. 
Obvezno se zavarujejo izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali 
druge družbene funkcije v Republiki Sloveniji, če prejemajo 
za svoje delo osebni dohodek (v nadaljnjem besedilu: plača) 
oziroma, če za opravljanje funkcije uveljavljajo nadomestilo 
plače. 
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 drugače določeno. 

9. člen 

Obvezno se zavarujejo državljani Republike Slovenije, ki so: 
- 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; 
- 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; 
- zaposleni pri tujem delodajalcu v državi, v kateri so 
obvezno zavarovani, pa z njo ni sklenjena konvencija o social- 
nem zavarovanju, ali v njej ne morejo uveljavljati pravic do 
pokojnin oziroma do invalidnin določenih s tem zakonom, 
oziroma jih ne morejo uživati izven navedene države, če so bili 
neposredno pred odhodom v tujino zavarovani v Republiki 
Sloveniji oziroma so imeli neposredno pred odhodom v tujino 
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. 

10. člen 

Obvezno se zavarujejo tuji državljani in osebe brez državljan- 
stva, ki so v Republiki Sloveniji: 
- v delovnem razmerju; 
- zaposleni pri tujih fizičnih in pravnih osebah, če ni z medna- 
rodno pogodbo določeno drugače; 
- zaposleni pri mednarodnih organizacijah in ustanovah, 
tujih diplomatskih in konzularnih predstavništvih, če je tako 
zavarovanje določeno z mednarodno pogodbo. 

11. člen 

Obvezno se zavarujejo osebe, ki v Republiki Sloveniji: 
- z osebnim delom samostojno opravljajo obrtno, prevozni- 
ško, gostinsko ali drugo gospodarsko dejavnost kot edini ali 
glavni poklic; 
- 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 vpisani v register samostojnih dejavno- 
sti, če je tak register predpisan; 
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- opravljajo duhovniško oziroma drugo versko službo kot 
edini ali glavni poklic. 

12. člen 

Obvezno se 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. 
Republiški upravni organ, pristojen za delo določi, kdaj se 
šteje da lastnik osebno vodi zasebno podjetje ali zasebni 
zavod. 

13. člen 

Kmetje in člani njihovih gospodarstev ter druge osebe, ki 
v Republiki Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini 
ali glavni poklic, 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 zajamčene 
plače, zmanjšane za povprečne prispevke in davke, ki se 
obračunavajo in plačujejo od plače. 
Republiški upravni organ, pristojen za delo s soglasjem repu- 
bliškega upravnega organa, pristojnega 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 prejšnjih treh členov opravljajo 
samostojno dejavnost kot edini poklic, če niso v delovnem 
razmerju, ne opravljajo druge dejavnosti, na podlagi 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 nadomestila oziroma 
za čas opravljanja javnih del. 

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 
drugega odstavka 229. člena tega zakona, vendar so zavaro- 

vani le za ožji obseg pravic in nimajo pravice do odmerr 
pokojnine od najnižje pokojninske osnove, do odpravnine ir 
oskrbnine, do varstvenega dodatka, do predčasne pokojnine 
do delne pokojnine, pravic na podlagi II. in III. kategorije 
invalidnosti, pravice do invalidnine, dodatka za pomoč ir 
postrežbo in do dodatka za rekreacijo upokojencev. 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka imajo pravico dc 
dodatka za pomoč in postrežbo slepi zavarovanci. 

20. člen 

Zavarovancem iz 11., 12., 13., 16. in 24. člena tega zakona, k 
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 zavarovan' 
pretežni del (nad polovico) skupne zavarovalne dobe. 
Zavarovancem, ki so bili zavarovani nekaj časa za vse primere 
zavarovanja, nekaj časa pa kot zavarovanci za ožji obseg 
pravic, se pravice odmerijo po tistem obsegu zavarovanja, 
v katerem so bili pretežni del (nad polovico) skupne zavaro- 
valne dobe. 

3. oddelek 
Posebni primeri zavarovanja 

21. člen 

Za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, so zavarovani: 
- dijaki in študenti pri praktičnem pouku, pri opravljanju 
proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih 
ekskurzijah; 
- otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju pri praktičnem pouku v organizacijah za usposablja- 
nje ali na obveznem praktičnem delu; 
- osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne 
glede na to, ali za to prakso prejemajo nagrado; 
- vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne 
osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri 
praktičnih delih in vajah; 
- osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu, 
v skladu z zakonom o delovnih razmerjih; 
- osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic; 
- dijaki ter študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela 
prek pooblaščenih organizacij; 
- 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 zadnje alinee prejšnjega odstavka so zavarovane 
tudi za primer invalidnosti, ki je posledica poškodbe izven 
dela, nastale zaradi višje sile. j 

22. člen 

Osebe, ki niso zavarovane na drugi podlagi, so zavarovane za 
invalidnost, telesno okvaro ali smrt kot posledico poškodbe 
pri delu, ko: 
- sodelujejo pri organiziranih delovnih akcijah, pri reševalnih 
akcijah, ali pri zaščiti in reševanju v primerih naravnih in 
drugih nesreč; 
- kot udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji 
sodelujejo pri opravljanju del oziroma nalog na mladinskem 
taboru; 
- 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; 
- pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim 
uradnim osebah teh organov pri izpolnjevanju nalog 
s področja varstva ustavne ureditve, osebne varnosti občanov 
in varnosti premoženja, vzdrževanja javnega reda in miru, pri 
preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj ter pri odkrivanju 
in prijemanju storilcev, in pri varovanju pred kršitvami nedo- 
takljivosti državne meje; 
- opravljajo naloge organov za notranje zadeve kot osebe 
v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve; 
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- opravljajo na poziv državnih in drugih pooblaščenih orga- 
nov javno in drugo družbeno funkcijo ali,državljansko dolž- 
nost; 
- kot športniki, trenerji ali organizatorji v okviru organizirane 
športne dejavnosti sodelujejo pri športnih akcijah; 
- 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; 
- 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. 

II. 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 čašu 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, mlajšega od 7 let oziroma za invalidno 
osebo, ki je nezmožna za samostojno življenje in delo; 
- opravljajo samostojno kmetijsko dejavnost in ne izpolnju- 
jejo pogojev iz 13. člena tega zakona; 
- so prijavljeni kot iskalci zaposlitve pri zavodu za zaposlo- 
vanje; 
- bivajo v tujini kot zakonci oziroma kot izvenzakonski part- 
nerji zavarovancev iz tretjega odstavka 8. člena; 
- so kot invalidi zaposleni v varstvenih delavnicah; 
- so na strokovnem izpopolnjevanju ali na specializaciji po 
prenehanju obveznega zavarovanja; 
- so lastniki podjetij ali zavodov v Republiki Sloveniji in ne 
izpolnjujejo pogojev iz 12.člena tega 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: 
- starost, 
- invalidnost, 
- neposredna nevarnost za invalidnost v zvezi z delom na 
določenem delovnem mestu, 
- telesna okvara, 
- potreba po stalni pomoči in negi, 
- 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 spre- 
memb 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 
rehabilitacije. 
Zmanjšanje delovne zmožnosti je podano, če zavarovanec ni 
več zmožen z normalnim delovnim učinkom, ki ne ogroža 
njegovega zdravstvenega stanja, polni delovni čas opravljati 
dela na delovnem mestu, po katerem se v skladu s prejšnjim 
odstavkom 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 polni delovni čas opravljati dejavnosti, na podlagi 
katere je zavarovan. 

28. člen 

Vzroki za nastanek invalidnosti so: 
- poškodba pri delu, 
- poklicna bolezen, 
- bolezen, 
- 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 ali 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 iz 21. in 22. člena 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: 
- na redni poti od stanovanja oziroma delovnega mesta do 
kraja zdravniškega pregleda ali ob vrnitvi, ali pa med prebiva- 
njem v kraju, kjer je pregled, če je zavarovanca poklical ali 
poslal na pregled pristojni zdravnik, konzilij zdravnikov ali 
invalidska komisija zavoda, ali če ni bil napoten, pa je iskal 
potrebno nujno zdravniško pomoč; 
- na redni poti od stanovanja oziroma delovnega mesta do 
zdravstvene organizacije, kamor je bil zavarovanec napoten 
na zdravljenje ali pri vrnitvi, ali pa med prebivanjem v zdrav- 
stveni organizaciji, v kateri se zdravi, pri čemer je z zdravlje- 
njem mišljena tudi medicinska rehabilitacija; 
- na redni poti od stanovanja oziroma delovnega mesta 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 nepo- 
sredni zvezi s spremljanjem bolnika; 
- na redni poti od stanovanja oziroma delovnega mesta, ali 
od kraja, v katerem je bil zavarovanec na pregledu ali zdravlje- 
nju, do zavoda ali organizacije, kjer naj zavarovanec dobi 
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proteze ali druge ortopedske pripomočke, katere mu je pred- 
pisal 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 sodi v neposredni okvir dejavnosti, na podlagi katere je 
oboleli zavarovan. 
Poklicne bolezni in dela, na katerih se pojavljajo te bolezni, in 
pogoje, ob katerih se štejejo za poklicne bolezni, določi 
republiški upravni organ, pristojen za delo. 

32. člen 

Zavarovanci, pri katerih nastane invalidnost, pridobijo pravice 
glede na preostalo delovno zmožnost in glede na 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 
lahko zavarovanec, pri katerem je ugotovljeno zmanjšanje 
delovne zmožnosti, opravlja drugo ustrezno delo najmanj 
polovico polnega delovnega časa. 

35. člen 

Za svoje delo se po tem zakonu šteje delo na delovnem mestu, 
na katerega je bil zavarovanec trajno razporejen neposredno 
pred nastankom invalidnosti. 
Če je za zavarovanca ugodneje, se kot svoje delo šteje delo na 
delovnem mestu, na katerem je zavarovanec delal najmanj 
dve leti v zadnjih treh letih pred nastankom 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. 

37. člen 

Delovni invalid po tem zakonu je zavarovanec, ki je na podlagi 
invalidnosti pridobil katero od pravic iz invalidskega zavaro- 
vanja. 

II. poglavje 

STAROSTNA POKOJNINA 
1. oddelek 

Pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine 

38. člen 

Zavarovanec pridobi pravico do starostne pokojnine, ko 
dopolni starost 63 let (moški) oziroma 58 let (ženska) in 
pokojninsko dobo 20 let. 
Ne glede na določbo 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 (moški) oziroma 60 (ženska) let in najmanj 15 let zavaro- 
valne dobe. 
Zavarovanec pridobi pravico do starostne pokojnine, ko 
dopolni pokojninsko dobo 40 fet (moški) oziroma 35 let (žen- 
ska) in starost 58 let (moški) ali 53 let (ženske). 
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka je v prehodnem 
obdobju od 1.1.1992 do 1.1.1998 starostna meja: 
Obdobje Moški Ženske 

od 1. 1. 1992 do 31. 12. 1992 
od 1. 1. 1993 do 31. 12. 1993 55,5 50,5 
od 1. 1. 1994 do 31. 12. 1994 56,0 51,0 
od 1. 1. 1995 do 31. 12. 1995 56,5 51,5 
od 1. 1. 1996 do 31. 12. 1996 57,0 52,0 
od 1. 1. 1997 do 31. 12. 1997 57,5 52,5 
od 1. 1. 1998 do 31. 12. 1998 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 
(moški) oziroma 30 let pokojninske dobe in 53 let starosti 
(ženska), 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. 
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je v prehodnem 
obdobju od 1. 1.1992 do 1. 1. 1997 starostna meja za pridobi- 
tev pravice do predčasne pokojnine: 

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 

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 dopolnitve 

6 poročevalec 



starosti iz prvega ali drugega odstavka prejšnjega člena 
zmanjša za en odstotek. 
Ko uživalec predčasne pokojnine dopolni starost iz prvega 
oziroma drugega odstavka 38. člena tega zakona, se pokoj- 
nina iz prejšnjega odstavka ne zmanjšuje. 
V času, v katerem se predčasna pokojnina zmanjšuje po 
tretjem odstavku tega člena, zavarovanec nima pravice do 
varstvenega dodatka. 

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 prejema plačo. Hkrati se mu izplačuje polovica pokoj- 
nine. 
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, 
zmanjšane za davke in prispevke, ki se obračunavajo in plaču- 
jejo od plače po povprečni stopnji v Republiki Sloveniji. 
Povprečne stopnje davkov in prispevkov iz prejšnjega 
odstavka določi republiški upravni organ, pristojen za fi- 
nance. 

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, razen nadomestil plače po predpisih o delov- 
nih razmerjih za delavce, katerih delo ni več potrebno; 
- 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 zavarovanju in otroškem varstvu, nado- 
mestilo plače za čas čakanja na poklicno rehabilitacijo ozi- 
roma zaposlitev in za čas poklicne rehabilitacije, nadomestilo 
plače po predpisih o delovnih razmerjih za delavce, katerih 
delo ni več potrebno, se za čas prejemanja nadomestila za 
izračun pokojninske osnove upošteva plača oziroma osnova, 
od katere so bili plačani prispevki iz koledarskega leta pred 
začetkom prejemanja nadomestila. 
Kadar se v plačo za izračun pokojninske osnove všteva plača 
iz preteklega leta ali osnova za odmero nadomestila za čas 
čakanja na poklicno rehabilitacijo in za čas poklicne rehabili- 
tacije, se plača oziroma osnova za odmero teh nadomestil 
valorizira z istim valorizacijskim količnikom, kot bi se plača, ki 
je bila podlaga za izračun osnove za odmero nadomestila. 
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: 
- posamične nagrade za delo, ki ga je delavec opravil izven 
okvira svojega rednega dela (npr. delo preko polnega delov- 
nega časa, od katerega niso plačani prispevki za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje, sodelovanje v izpitni komisiji, za 
predavanja izven redne zaposlitve), prejemki, ki pomenijo 
povračilo materialnih stroškov (dnevnice, kilometrine, teren- 
ski dodatki, dodatek za ločeno življenje, regres za letni 
dopust, dodatek za prehrano, potni stroški, prevoz na delo 
idr.), nagrade ob delovnih jubilejih; 
- prejemki v naravi, razen kadar pomenijo sestavni del plače 
po pogodbi o zaposlitvi in so od njih plačani prispevki; 
- prejemki, izplačani delavcu mimo osnov in meril, ki sicer 
veljajo za delitev plač (delnice, obveznice, boni, prejemki 
zaradi upokojitve ali priprave na upokojitev, idr.); 
- osnove, od katerih so bili plačani prispevki za dokup pokoj- 
ninske dobe. 

46. člen 

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 polni delovni čas. 
Znesek, ki ustreza plači za polni 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 se za ugotovitev 
pokojninske osnove upošteva v celoti, če so bili od nje plačani 
prispevki. 
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 

Zavarovancu, ki ne prejema plače, in ki mu osnova ni dolo- 
čena po prejšnjih členih, niti ni prejemal nadomestila plače, 
se upošteva za izračun pokojninske osnove znesek, ki je bil 
podlaga za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje, zmanjšan za davke in prispevke, ki se obračuna- 
vajo 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 zava- 
rovanja, iz katerega se vzamejo plače za izračun pokojninske 
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osnove, se starostna pokojnina odmeri od najnižje pokojnin- 
ske osnove. 

49. člen 

Plače iz prejšnjih let, ki se upoštevajo za ugotovitev pokojnin- 
ske osnove, se valorizirajo s količniki, ki se določijo vsako leto 
tako, da se primerja povprečna plača vseh zaposlenih v repu- 
bliki v zadnjem koledarskem letu pred letom, v katerem zava- 
rovanec uveljavi pravico do pokojnine, s povprečnimi plačami 
na zaposlenega v republiki v koledarskih letih, iz katerih se 
vzamejo plače za izračun pokojninske osnove. 
Količnike iz prejšnjega odstavka določi zavod in jih objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije. 

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: 
- 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. 
- 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 

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 %. 

3. pododdelek 
Najnižja pokojnina 

52. člen 

Pokojnino se odmeri od najnižje pokojninske osnove, kadar 
pokojninska osnova, izračunana na podlagi plač oziroma 
osnov, oa katerih so bili obračunani in plačani prispevki, ne 
dosega zneska najnižje pokojninske osnove. 
Najnižja pokojninska osnova znaša 64 % povprečne plače na 
zaposlenega v republiki, 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. 
Znesek najnižje pokojninske osnove določi zavod. 

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 3,1 kratni 
znesek povprečne plače na zaposlenega v republiki, zmanj- 
šane za povprečne davke in prispevke iz 43. člena tega za- 
kona. 
Znesek najvišje pokojninske osnove določi zavod. 

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 j^ 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, ne glede na to, ali je 
zmožen za drugo ustrezno delo brez poklicne rehabilitacije ali 
s poklicno rehabilitacijo. 
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55. člen 

Zavarovanec iz prejšnjega člena pridobi pravico do invalidske 
pokojnine, če je invalidnost posledica: 
- poškodbe pri delu ali poklicne bolezni - ne glede na 
pokojninsko dobo; 
- 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 (v nadalnjem besedilu: delovna leta), 
šteto delovna leta kot polna leta. 

56. člen 

Ne glede na pogoje iz druge alinee 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, vendar pred dopolnjenim 30. letom starosti pod 
pogojem, da je pred nastankom invalidnosti dopolnil pokoj- 
ninsko 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 dopolnjenega 26. leta starosti. 
Če je zavarovancu čas šolanja upoštevan v zavarovalno dobo, 
se mu delovna leta računajo po določbi druge alinee 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. ali 57. člena tega zakona. 
Zavarovanec, vojaški invalid, pri katerem je po vstopu v zava- 
rovanje nastala invalidnost, na katero vpliva tudi vojaška 
invalidnost, pridob! pravice tudi v primeru, če je kot invalid 
dopolnil dobo iz 55., 56. ali 57. člena tega zakona v zavarova- 
nju z delovnim časom, ki je ustrezal njegovi preostali delovni 
zmožnosti. 

59. člen 

Če je zavarovanec pred vstopom v zavarovanje imel telesno 
okvaro, ki ni vplivala na njegovo delovno zmožnost in kasneje 
postane invalid zaradi poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, 
pridobi pravice, ki ustrezajo skupni invalidnosti, čeprav vpliva 
na to skupno invalidnost tudi prejšnja telesna okvara. 
Zavarovanec-vojaški invalid, ki postane invalid zaradi 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, pridobi pravice glede 
na skupno invalidnost, čeprav je vojaška invalidnost vplivala 
na delovno zmožnost. 

60. 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. 
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 pla- 
čah, doseženih v času zavarovanja, razen v koledarskem letu, 
v katerem je uveljavljena pravica do invalidske pokojnine. 

62. člen 

Če se zavarovancu ne more določiti pokojninske osnova po 
prejšnjem členu, je osnova za odmero invalidske pokojnine 
najnižja pokojninska osnova, veljavna na dan nastanka inva- 
lidnosti. 

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 (moški) oziroma 35 let (ženske). 

64. čien 

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 
ali drugega odstavka 38. člena tega zakona, najmanj v višini 
45 % pokojninske osnove (moški) oziroma v višini 55 % pokoj- 
ninske osnove (ženske). 
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 % (moški) oziroma 40 % pokojninske osnove 
(ženske). 

65. člen 

Zavarovanec, ki je pridobil pravico do invalidske pokojnine 
pred dopolnitvijo starosti iz prvega ali 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% 

15% 5% 

10% 5% 

dosega 3/4 delovnih let 
ali več 
dosega 1/2 delovnih let 
ali več 
ne dosega 1/2 delovnih 
let 
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V obdobju od 1.1.1992 do 31.12.1996 se višina dodatka na 
invalidnost ugotavlja glede na starost, določeno v tretjem 
odstavku 39. 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 ob nastanku invalidnosti izpolnjujepo- 
goje za priznanje invalidske pokojnine. 

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. 
Šteje se, da so vnuki oziroma drugi otroci brez staršev tudi, če 
so starši živi, a so popolnoma nezmožni za delo v smislu 83. 
člena tega zakona. 
Zavod določi, kdaj se šteje, da je zavarovanec preživljal dru- 
žinskega člana. 

70. člen 

Družinski člani pridobijo pravico do družinske pokojnine, če 

je umrli zavarovanec: 
- dopolnil najmanj pet let zavarovalne dobe ali najmanj dese 
let pokojninske dobe ali 
- izpolnil pogoje za starostno oziroma invalidsko pokojnin 
ali 
- užival starostno ali invalidsko pokojnino ali 
- užival pravico na podlagi preostale delovne zmožnosti. 
Če je zavarovanec umrl zaradi poškodbe pri delu ali poklicn 
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: 
- če je do smrti moža, po katerem ji gre pravica, dopolnil 
starost 50 let ali 
- če je bila do moževe smrti popolnoma nezmožna za delo a 
je to postala v enem letu po moževi smrti ali 
- če ji je po moževi smrti ostal otrok ali več otrok, ki imaj 
pravico do družinske pokojnine po možu, vdova pa ima d 
njih dolžnost preživljanja. Vdova, ki postane med trajanjer 
pravice popolnoma nezmožna za delo, obdrži pravico d 
družinske pokojnine, dokler je takšna nezmožnost podana. 
Vdova, ki do moževe smrti ni dopolnila 50 let, dopolnila pa j 
45 let, pridobi pravico do družinske pokojnine, ko dopolni 5 
let starosti. 
Vdova, ki med trajanjem pravice do družinske pokojnin« 
pridobljene ob pogojih iz druge ali tretje alinee prveg 
odstavka tega člena, dopolni 50 let starosti, obdrži pravico d 
družinske pokojnine trajno. Če ji ta pravica preneha pre 
dopolnjenim 50. letom, toda po dopolnjenem 45. letu, jo lahk 
znova uveljavi,.ko dopolni 50 let starosti. 
Ne glede na pogoje, določene v prvi aline prvega odstavka i 
v drugem odstavku tega člena, pridobi pravico do družinsk 
pokojnine tudi vdova, ki ob zavarovančevi smrti nima lastnos 
zavarovanke: 
- če je do zavarovančeve smrti dopolnila starost 45 let; 
- če do zavarovančeve smrti ni dopolnila 45 let, dopolnila p 
je 40 let, ko dopolni 45 let. 

72. člen 

Vdovec pridobi pravico do družinske pokojnine: 
- če je do smrti žene, po kateri mu gre pravica, dopoln 
starost 55 let ali 
- če je bil do ženine smrti popolnoma nezmožen za delo ali j 
to postal v enem letu po ženini smrti ali 
- če mu je po ženini smrti ostal otrok ali več otrok, ki imaj 
pravico do družinske pokojnine po ženi, vdovec pa ima d 
njih dolžnost preživljanja. Vdovec, ki postane med trajanjer 
pravice popolnoma nezmožen za delo, obdrži pravico d 
družinske pokojnine, dokler je takšna nezmožnost podana. 
Vdovec, ki do ženine smrti ni dopolnil 55 let, dopolnil pa je 5 
let, pridobi pravico do družinske pokojnine, ko dopolni 55 le 
starosti. 
Vdovec, ki med trajanjem pravice do družinske pokojnine 
pridobljene po drugi in tretji alinei prvega odstavka teg 
člena, dopolni 55 let starosti, obdrži to pravico. Če mu t 
pravica preneha pred dopolnjenim 55. letom, toda po dopo 
njenem 50. letu, jo lahko znova uveljavi, ko dopolni 55 le 
starosti. 

73. člen 

Pravico do družinske pokojnine ima tudi vdova, ki se ji j 
zavarovančev otrok rodil najkasneje 300 dni po smrti zavare 
vanca oziroma upokojenca. Pravica ji gre od zavarovančev 
smrti. 

74. člen 

Vdova oziroma vdovec ima pravico do družinske pokojnin 
ob pogojih iz tretje alinee 71. oziroma iz 72. člena tega zakon 
tudi v času, ko se otroku, ki je upravičen do družinske poko 
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nine, zaradi služenja vojaškega roka, družinska pokojnina ne 
izplačuje. 

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 oziroma po sporazumu pravico do 
preživnine in jo je užival do smrti zavarovanca. 
Če ima zakonec iz poznejše zakonske zveze pravico do dru- 
žinske pokojnine, pridobi razvezani zakonec iz prejšnjega 
odstavka pravico do družinske pokojnine kot souživalec. 

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 ima pravico do družinske pokojnine 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 
najdalj do dopolnjenega 18. leta starosti pod pogojem, da se 
redno javlja zavodu za zaposlovanje in ne odkloni ponujene 
zaposlitve. 
Otrok, ki postane popolnoma 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. 

79. člen 

Odstotek za odmero družinske pokojnine po drugem roditelju 
v skladu z 78. členom tega zakona znaša za vsakega otroka 15 
% od osnove za odmero družinske pokojnine po drugem 
roditelju. 

80. člen 

Otrok dokazuje redno šolanje vsako leto s potrdilom šole. 
Otroku, ki v času rednega šolanja odide na služenje vojaškega 
roka, se družinska pokojnina v tem času ne izplačuje. 

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 dopolnjenem 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: 
- če so do smrti zavarovanca oziroma uživalca pravice dopol- 
nili: mati 50 let oziroma oče 55 let starosti ali 
- 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 drugi 
alinei 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: 
- 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; 
- 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; 
- 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; 
- po smrti uživalca predčasne pokojnine - od invalidske 
pokojnine, do katere bi imel pravico ob smrti; 
- po smrti uživalca invalidske pokojnine - od pokojnine, do 
katere je imel ta pravico ob smrti; 
- 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. 

85. člen 

Družinska pokojnina se odmeri od osnove za družinsko 
pokojnino glede na število družinskih članov, ki imajo do nje 
pravico in sicer: 
- 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 
To 80 90 100 

- če imajo pravico do pokojnine člani ožje družine in člani 
širše družine, se odmeri članom ožje družine družinska pokoj- 
nina po prejšnji alinei, članom širše družine pa gre ostanek do 
polnega zneska družinske pokojnine, 
- če bi pripadala članom ožje družine glede na njihovo število 
družinska pokojnina v višini 100 % osnove za družinsko 
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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. 
Če ima družinski član poleg pravice do družinske pokojnine 
tudi pravico do starostne, predčasne ali invalidske pokojnine, 
se mu družinska pokojnina odmeri najmanj v višini najnižje 
pokojnine za polno pokojninsko dobo. 

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 iz 72. člena tega zakona, pridobi 
pravico do odpravnine oziroma oskrbnine. 

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 mu šla, če bi imel 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- 
rovan ali če 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 prijavil 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. 

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 javlja zavodu za zaposlovanje ali če ne 
sprejme zaposlitve, ki mu jo ponudi zavod za zaposlovanje, če 
le-ta ustreza njegovi strokovni izobrazbi 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. al 
III. kategorije invalidnosti, pridobi pravico do dela s skrajša 
nim delovnim časom, pravico do razporeditve oziroma dc 
zaposlitve na drugem ustreznem delu, pravico do poklicne 
rehabilitacije ter pravico do denarnega nadomestila, če izpol 
njuje s tem zakonom določene pogoje. 

93. člen 

Zavarovancem s preostalo delovno zmožnostjo so v zvez 
z uživanjem pravic iz prejšnjega člena zagotovljena naslednjf 
denarna nadomestila: 
- nadomestilo plače za čas čakanja na poklicno rehabilita 
cijo; 
- nadomestilo plače za čas čakanja na razporeditev oziromf 
zaposlitev na drugem ustreznem delu oziroma na delo s skraj 
šanim delovnim časom; 
- nadomestilo plače za čas poklicne rehabilitacije; 
- nadomestilo plače zaradi dela s skrajšanim delovnirr 
časom. 

1. oddelek 
Pogoji za pridobitev pravic 

94. člen 

Zavarovanec s preostalo delovno zmožnostjo pridobi pravico: 
- 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 al 
drugega odstavka 38. člena; 
- do poklicne rehabilitacije, če nastane invalidnost prec 
dopolnjenim 50 (moški) oziroma 45 (ženska) letom starosti. 

95. člen 

Zavarovanci, razen zavarovancev iz 19. člena tega zakona 
pridobijo pravice iz 92. člena tega zakona ne glede na dopol 
njeno pokojninsko oziroma zavarovalno dobo, če so ot 
nastanku invalidnosti vključeni v pokojninsko in invalidske 
zavarovanje. 
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 invalidnost 
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 oziroma 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 prejšnjem odstavku 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 vključi v delovno 
okolje. 
Če je za poklicno rehabilitacijo zavarovanca s preostale 
delovno zmožnostjo na ustreznem delovnem mestu potrebno 
da se prilagodijo prostori in delovna sredstva, stroški za 
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ustrezno preureditev pa bi bili za organizacijo oziroma delo- 
dajalca 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 splošno in stro- 
kovno izobrazbo, zdravstveno stanje, starost 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 prve, druge in sedme alinee 
21. člena in druge alinee 22. člena tega zakona se s poklicno 
rehabilitacijo praviloma usposobi za delo, za katero se zah- 
teva strokovna izobrazba, kakršno daje šola, ki jo je obiskoval 
pred nastankom invalidnosti. 

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 pogodbi iz 104. člena tega zakona. 

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. 

102. člen 

Zavarovanci s preostalo delovno zmožnostjo, ki se glede na 
i invalidnost in preostalo delovno zmožnost ter glede na svoje 
} splošno zdravstveno stanje ne morejo usposobiti za delo 
j v enakih pogojih kot drugi delavci, se usposabljajo in zaposlu- 
• jejo: 

- s praktičnim delom oziroma izučitvijo določenega poklica 
j 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 
poklica, za katerega se je usposobil. 

103. člen 
/ 
j 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 potreben po končanem zdravljenju ali medicinski rehabi- 
litaciji oziroma čas privajanja na delo zavarovancev, ki so 
sicer zmožni za drugo ustrezno delo brez poklicne rehabilita- 
cije. 

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. ali 10. 
člena tega zakona določijo v skladu s splošnim aktom organi- 
zacije oziroma kolektivno pogodbo, v pogodbi, ki jo sklene 
organizacija oziroma delodajalec, kjer je delovni invalid zapo- 
slen, z zavodom in delovnim invalidom. 
Oblika oziroma način poklicne rehabilitacije, roki za nastop in 
trajanje poklicne rehabilitacije, natančnejši pogoji za uspo- 
sabljanje delovnega invalida za delo, način in roki za zaposli- 
tev po končani poklicni rehabilitaciji, se za delovnega inva- 
lida, zavarovanca iz 11., 12., 13., 16., 17., 18., 21., 22., 23. ali 24. 
člena tega zakona, določijo v pogodbi, ki jo sklene zavod 
z organizacijo oziroma delodajalcem in z delovnim invalidom, 
ko postane odločba o priznanju pravice do poklicne rehabili- 
tacije dokončna. 
S pogodbo iz prejšnjih dveh odstavkov se določijo tudi med- 
sebojne pravice in obveznosti pogodbenih strank. 
Pri poklicni rehabilitaciji, usposabljanju in zaposlitvi delovnih 
invalidov sodelujejo zavodi in podjetja 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, v katerem je na poklicni reha- 
bilitaciji nujno potrebna vožnja s prevoznimi sredstvi, delovni 
invalid pa se glede na stanje invalidnosti ne more voziti 
z javnimi prevoznimi sredstvi in mu tudi ni preskrbljen pose- 
ben prevoz, ima delovni invalid pravico do nastanitve. 

106. člen 

Delovni invalid je dolžan nastopiti poklicno rehabilitacijo 
v roku, določenem s pogodbo iz 104. člena tega zakona in 
izpolnjevati vse obveznosti v zvezi z poklicno rehabilitacijo. 
Zavod spremlja izvajanje poklicne rehabilitacije in zaposlitve 
po sklenjenih pogodbah in v ta namen 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 plače za čas čaka- 
nja 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 18. člena se odmeri 
nadomestilo plače: 
- za čas čakanja na poklicno rehabilitacijo v višini 80 % os- 
nove, 
— za čas poklicne rehabilitacije v višini 100 % osnove. 
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110. člen 

Delovnemu invalidu, zavarovancu iz 21. do 24. člena tega 
zakona se odmeri nadomestilo plače 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 
plače za čas poklicne rehabilitacije zmanjša in znaša 50 
% nadomestila iz druge alinee 109. člena oziroma druge 
alinee 110. člena tega zakona. 
Nadomestilo plače za čas poklicne rehabilitacije, odmerjeno 
po 109. ali 110. členu tega zakona se v primerih iz prejšnjega 
odstavka ne zmanjša, če delovni invalid preživlja najmanj 
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 

Če mora delovni invalid na poklicno rehabilitacijo izven kraja 
zadnje zaposlitve ali bivališča, pa mu ni mogoče zagotoviti 
prevoza do kraja poklicne rehabilitacije in v tem kraju nima 
zagotovljenega stanovanja, mu gre poleg nadomestila za čas 
poklicne rehabilitacije 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 najmanj enega družinskega člana in 70 
% tega zneska, če ne preživlja družinskih članov. 

3. pododdelek 
Pravica do razporeditve oziroma zaposlitve na drugem 
ustreznem delovnem mestu in pravica do dela s skrajšanim 
delovnim časom 

115. člen 
« 

Pravico do razporeditve oziroma zaposlitve na drugem ustrez- 
nem delovnem mestu s polnim delovnim časom ima zavarova- 
nec, razvrščen 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 prve, druge in sedme alinee 21. in druge alinee 
22. člena tega zakona ima pravico do zaposlitve na drugem 

ustreznem delu samo, če se j% s poklicno rehabilitacijo uspo- 
sobil za tako delo. 

118. člen 

Zavarovanec, delovni invalid II. ali III. kategorije invalidnosti, 
ki se je v skladu s 94. ali 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 preostalo delovno zmožnost ter glede na 
zdravstveno stanje ne more delati v enakitT pogojih kot drugi 
delavci, se zaposli v podjetju ali zavodu za usposabljanje in 
zaposlovanje invalidnih oseb. 
Delovnemu invalidu II. ali III. kategorije j/ivalidnosti se lahko 
zagotovi delo na domu.* 

120. člen 

Delovni invalid II. ali III. kategorije invalidnosti začne opravljati 
ustrezno delo oziroma delo s skrajšanim delovnim časom 
v roku, določenem s sklepom organizacije ali delodajalca 
o razporeditvi na tako delo ali s pogodbo o zaposlitvi. 
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 pravica 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 plače: 
- za čas čakanja na razporeditev ali zaposlitev na drugem 
ustreznem delu, 
- zaradi dela s skrajšanim delovnim časom, j 
- zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu. 

i 
1. pododdelek 

Nadomestilo plače za čas čakanja na razporeditev oziroma \ 
zaposlitev na drugem ustreznem delu 

122. člen I 
Pravico do nadomestila plače 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 ustrez- 
nem delu oziroma do dela s skrajšanim delovnim časom, če 
mu to delo ni zagotovljeno. 
Delovni invalid II. ali III. kategorije invalidnosti ima pravico do S 
nadomestila iz prejšnjega odstavka, če se v roku 30 dni po \ 
dokončnosti sklepa o priznanju pravice do zaposlitve na dru- i 
gem ustreznem delu oziroma do dela s skrajšanim delovnim 
časom, prijavi zavodu za zaposlovanje. 
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123. člen 

Pravico do nadomestila plače za čas čakanja na razporeditev 
oziroma zaposlitev na drugem ustreznem delu ima tudi 
delovni invalid II. in III. kategorije invalidnosti, ki mu je neod- 
visno od njegove volje prenehalo delovno razmerje na dru- 
gem ustreznem delu, na katero je bil razporejen oziroma mu 
ie bilo preskrbljeno po nastanku invalidnosti, ce se v 30 dneh 
po prenehanju delovnega razmerja prijavi pri zavodu za zapo- 
slovanje. 

124. člen 

Osnova za odmero nadomestila plače za čas čakanja na 
razporeditev oziroma na zaposlitev na drugem ustreznem 
delu, je pokojninska osnova, od katere bi se delovnemu inva- 
lidu odmerila invalidska pokojnina na dan nastanka invalid- 
nosti. 

125. člen 

Nadomestilo plače za čas čakanja na razporeditev 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. in 22. člena tega zakona. 

126. člen 

Nadomestilo plače za čas čakanja na ustrezno zaposlitev, 
odmerjeno po drugi alinei prejšnjega člena, se poveča za 50 
%, če zavarovanec preživlja najmanj enega družinskega člana 
in če glede na premoženjske razmere in dohodke izpolnjuje 
pogoje za uveljavitev pravice do varstvenega dodatka. 

127. člen 

Nadomestila za čas čakanja na razporeditev oziroma zaposli- 
tev na drugem ustreznem delu se usklajujejo enako, kot se 
usklajujejo pokojnine. 

2. pododdelek 

Nadomestilo plače zaradi dela s skrajšanim delovnim 
časom 

128. člen 

Pravico do nadomestila plače zaradi dela s skrajšanim delov- 
nim časom ima delovni invalid II. kategorije, ki na podlagi 
priznane pravice do dela s skrajšanim delovnim časom, dela 
z delovnim časom, ki ustreza njegovi preostali delovni zmož- 
nosti. 

129. člen 

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

130. člen 

Nadomestilo plače zaradi dela s skrajšanim delovnim časom 
je enako razliki med plačo, ki jo prejema zavarovanec s preo- 
stalo delovno zmožnostjo za krajši delovni čas od polnega, in 
plačo, ki bi jo dobival, če bi opravljal isto delo s polnim 
delovnim časom. 

131. člen 

Delovnemu invalidu II. kategorije - zavarovancu iz 11. do 18. 
in 21. do 24. člena, se nadomestilo plače zaradi dela s skrajša- 
nim 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 
enako, kot se usklajujejo pokojnine. 

3. pododdelek 
Nadomestilo zaradi manjše plače na drugem ustreznem 
delu 

132. člen 

Pravico do nadomestila zaradi manjše plače na drugem 
ustreznem delu lahko ima delovni invalid li. ali III. kategorije 
invalidnosti, ki na podlagi priznane pravice do razporeditve 
oziroma zaposlitve, opravlja preostali delovni zmožnosti 
ustrezno delo. 
Pravico do nadomestila zaradi manjše plače na drugem 
ustreznem delu ima lahko tudi delovni invalid iz 113. člena 
tega zakona, če v času poklicne rehabilitacije opravlja drugo, 
svoji preostali delovni zmožnosti ustrezno delo. 

133. člen 

Nadomestilo zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu 
je enako razliki med pokojninsko osnovo, od katere bi se 
delovnemu invalidu odmerila invalidska pokojnina ob razpo- 
reditvi na drugo ustrezno delo, in plačo, določeno ob razpore- 
ditvi delovnega invalida na drugo ustrezno delo s pogodbo 
o zaposlitvi. 
Nadomestilo zaradi manjše plače 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 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. 

134. člen 

Pokojninska osnova iz prejšnjega člena se za odmero nado- 
mestila zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu 
poveča za odstotek razlike, izračunane ob upoštevanju 86,6 
% povprečne plače vseh zaposlenih delavcev na območju 
Republike Slovenije, izplačane za mesec december v koledar- 
skem letu pred uveljavitvijo pravice in povprečja te plače 
v navedenem koledarskem letu in za odstotek uskladitev 
pokojnin v tekočem letu do vključno meseca, v katerem je 
nadomestilo odmerjeno. 

135. člen 

Nadomestila zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu, 
odmerjena po 133. 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 
Uresničevanje pravic zavarovancev s preostalo delovno 
zmožnostjo 

137. člen 

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

138. člen 

Organizacije in delodajalci so dolžni delovne invalide II. ali III. 
kategorije obdržati na delu in jih razporediti na drugo 
ustrezno delo oziroma jim zagotoviti delo s skrajšanim delov- 
nim časom ali jim zagotoviti poklicno rehabilitacijo ter v sode- 
lovanju s strokovnimi inštitucijami in zavodi najti delo, ki ga 
bodo opravljali po poklicni rehabilitaciji. 
Organizacija in delodajalci so dolžni delovnim invalidom II. in 
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III. kategorije izplačevati nadomestila plače iz prve, druge in 
četrte alinee 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 katerega bi ga bilo mogoče 
razporediti, mu mora le-ta v sodelovanju z zavodom za zapo- 
slovanje zagotoviti ustrezno delo v drugi organizaciji oziroma 
pri 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 druge alinee 121. člena tega zakona zavod 
za zaposlovanje, pravico do nadomestila plače iz prve in 
druge alinee 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 čas, ko je prijavljen zavodu za zaposlovanje. 

140. člen 

Način uresničevanja pravic oziroma obveznosti iz 138. in 139. 
člena tega zakona se uredijo s splošnimi akti organizacij 
oziroma s kolektivno pogodbo. 

141. člen 

Nadomestila plač iz četrte alinee 93. člena tega zakona ter 
sredstva za izvajanje poklicne rehabilitacije se organizacijam 
in delodajalcem povrnejo iz sredstev, ki se združujejo v za- 
vodu. 
Sredstva iz prejšnjega odstavka povrne zavod organizacijam 
in delodajalcem na podlagi njihovega zahtevka po preteku 
vsakega trimesečja. 

142. člen 

Zavod zagotavlja sredstva ter odmerja, usklajuje in izplačuje 
nadomestila iz tretje in pete alinee 93. člena tega zakona. 
Nadomestila plače iz prve in druge alinee 93. člena tega 
zakona delovnemu invalidu II. ali III. kategorije - zavarovancu 
iz 11., 12., 13., 16., 17., 21., 22., 23. in 24. člena tega zakona 
odmeri, usklajuje in izplačuje zavod. 
Delovnemu invalidu iz prejšnjega odstavka tega člena zavod 
v sodelovanju z zavodom za zaposlovanje zagotavlja pravico 
do poklicne rehabilitacije. Pravico do dela, ki ustreza njegovi 
preostali delovni zmožnosti, delovni invalidi uresničujejo pri 
zavodu za zaposlovanje. 

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

143. člen 

Neposredna nevarnost za nastanek invalidnosti je podana, 
kadar delovni pogoji na delovnem mestu, na katero je zavaro- 
vanec razporejen, ne glede na higiensko-tehnične varstvene 
ukrepe, 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, in nimajo statusa delovnih invalidov, 
imajo pravico do razporeditve na drugo delo in pravico do 
poklicne rehabilitacije, če je ta potrebna za razporeditev na 
drugo delo. 
Zavarovanci iz prejšnjega odstavka imajo ob pogojih, ki jih za 
delovne invalide deloča ta zakon, tudi pravico do denarnega 

nadomestila iz prve, druge, tretje in pete alinee 93. člena tega 
zakona. 
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 

145. 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. 

146. člen 

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 dejavnost, 
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 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 %. Te osebe 
obdržijo pravico do dodatka za pomoč in postrežbo tudi, če 
pridobijo pravico do pokojnine. 
Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo imajo tudi osebe, 
ki so kot uživalci pokojnine oslepele. 
Zavarovanci iz prejšnjih odstavkov, pri katerih je zmožnost 
premikanja zmanjšana najmanj za 70 % in niso v delovnem 
razmerju, pridobijo pravico do dodatka za pomoč in 
postrežbo tudi, če so pridobili pravico do poklicne rehabilita- 
cije. Dodatek za pomoč in postrežbo gre tem zavarovancem 
od dneva nastopa poklicne rehabilitacije. 
Kriterije in merila, kdaj se šteje, da je zmožnost premikanja 
zavarovanca znižana najmanj za 70 %, ali kdaj je zavarovancu 
potrebno stalno nadzorstvo, določi zavod. 

147. člen 

Pomoč in postrežba je uživalcu pokojnine neogibno potrebna 
za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb, kadar zaradi 
trajnih sprememb v zdravstvenem stanju ne more zadovolje- 
vati osnovnih življenjskih potreb, ker se niti ob osebnih priza- 
devanjih in ob pomoči ortopedskih pripomočkov ne more 
samostojno gibati v stanovanju in izven njega, samostojno 
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 
zaradi trajnih sprememb v zdravstvenem stanju ne more zado- 
voljevati večine osnovnih življenjskih potreb iz prejšnjega 
odstavka ali kadar kot težji psihiatrični bolnik v domači negi 
potrebuje stalno nadzorstvo. 

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 potrebno stalno nadzor- 
stvo, ali da je zmožnost premikanja zmanjšana za 70 %, da 
invalidska komisija ali drug izvedenec zavoda. 

149. člen 
t 

Dodatek za pomoč in postrežbo se upravičencu, ki mu je 
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stalna pomoč in postrežba neogibno potrebna za opravljanje 
vseh osnovnih življenjskih potreb, odmeri v višini 70 % naj- 
nižje pokojnine za polno pokojninsko dobo. 
Dodatek za pomoč in postrežbo v višini iz prejšnjega odstavka 
pripada tudi slepim in nepokretnim osebam iz prvega in 
drugega 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 (v nadaljnjem besedilu: invalidnina) 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. 

152. člen 

Pravico do invalidnine 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 pridobi zavarovanec ne glede na to, ali 
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. stopnja 
6. stopnja 
7. stopnja 
8. stopnja 

100 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 

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

154. člen 

Invalidnino, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne 
bolezni, se odmeri od najnižje pokojnine za polno pokojnin- 
sko dobo in znaša: 

Za telesno okvaro Odstotek od najnižje 
pokojnine za polno dobo 

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

24 
22 
20 
18 
16 
14 
12 
10 

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

155. člen 

Če je telesna okvara, na podlagi katere pridobi zavarovanec 
pravico do invalidnine, deloma posledica poškodbe pri delu 
ali poklicne bolezni, deloma pa posledica bolezni ali 
poškodbe izven dela, se invalidnina odmeri v skupnem zne- 
sku glede na ugotovljeno skupno stopnjo telesne okvare. 
Znesek invalidnine se določi sorazmerno glede na vpliv posa- 
meznega vzroka na skupen odstotek telesne okvare. 

156. člen 

Uživalcu invalidnine se upošteva poznejše poslabšanje 
telesne okvare za priznavanje višje stopnje telesne okvare. 
Če se pri zavarovancu, ki je imel prej telesno okvaro pod 30 
% oziroma pod 50 %, ta okvara toliko poslabša, da znaša 30 
%oziroma 50 % ali več, pridobi zavarovanec pravico do inva- 
lidnine, če ob poslabšanju telesne okvare izpolnjuje pogoje za 
priznanje te pravice. 
Nova stopnja telesne okvare se v primerih iz prejšnjih dveh 
odstavkov določi na podlagi skupne telesne okvare. 

157. člen 

Če ima zavarovanec za isti primer telesne okvare pravico do 
invalidnine po tem zakonu in pravico do invalidnine po drugih 
predpisih, lahko uživa le tisto od obeh pravic, ki si jo izbere. 

VII. poglavje 
USKLAJEVANJE POKOJNIN 

158. člen 

Skupščina Republike Slovenije v začetku vsakega leta določi 
razmerje med povprečno plačo na zaposlenega v republiki in 
povprečno 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 uradili statistični 
podatki o plačah, izplačanih za določen mesec, zmanjšani za 
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prispevke in davke po povprečni stopnji iz 43. člena tega 
zakona. 

159. člen 

Pokojnine se usklajujejo na podlagi uradnih statističnih 
podatkov o mesečnem gibanju plač vseh zaposlenih 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 ob odmeri najprej 
uskladi za odstotek razlike, izračunane ob upoštevanju 86,6 
% povprečne plače vseh zaposlenih delavcev na območju 
Republike Slovenije, izplačane za mesec december v koledar- 
skem letu pred uveljavitvijo pravice do pokojnine in povprečja 
teh plač, doseženega v navedenem koledarskem letu. 
Tako določena pokojnina se nato usklajuje na podlagi podat- 
kov o mesečnih gibanjih plač v tekočem letu. Upoštevajo se 
vse uskladitve, izvedene na podlagi gibanj plač v letu uveljavi- 
tve pravice do pokojnine, ne glede na to, kdaj v tem letu je 
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, 
predčasne, invalidske in družinske pokojnine, ki ne dosega 
zneska najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, pra- 
vico do varstvenega dodatka, če skupaj z družinskimi člani 
nimajo drugih dohodkov, ki bi zadoščali za preživljanje. 
Višina varstvenega dodatka k starostni, predčasni in invalid- 
ski pokojnini je odvisna od dopolnjene pokojninske dobe, 
višina varstvenega 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, 
dohodek iz samostojne dejavnosti, dohodek od premoženja 
in drugi dohodki, od katerih se plačuje davek, pokojnine in 
dodatki k pokojnini ter vojaška invalidnina iz tujine, prejemki 
iz prostovoljnega zavarovanja, invalidnina, priznana na pod- 
lagi tega zakona, prejemki iz starostnega zavarovanja kmetov, 
preživnine 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. 

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. 

Pokojninska doba 
Odstotek varstvenega dodatka od osnove 

Za zavarovance Za zavarovanke 
®/ /o 

15 let 
16 let 
17 let 
18 let 
19 let 
20 let 
21 let 
22 let 
23 let 
24 let 
25 let 
26 let 
27 let 
28 let 
29 let 
30 let 
31 let 
32 let 
33 let 
34 let 
35 let 

60 
62 
64 
66 
68 
70 
72 
74 
76 
78 
80 
82 
84 
86 
88 
90 
92 
94 
96 
98 

100 

70 
72 
74 
76 
78 
80 
82 
84 
86 
88 
90 
92 
94 
96 
98 

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 uživalcev 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 med skupnimi 
dohodki 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. 
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167. člen 174. 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 

„ *168. člen 

Posamezne kategorije zavarovancev lahko v primerih in na 
način, določen v zakonu, izjemoma pridobivajo in uveljavljajo 
pravico do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji. 

169. člen 

^ 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 p/edpisih, ter dajatvijo, priznano in 
odmerjeno po posebnih oziroma ugodnejših pogojih; v to 
razliko se vštevajo tudi vsi prispevki od teh dajatev in soraz- 
merni del stroškov odmere in izplačevanja dajatev. 
Kadar zavarovanec ne izpolnjuje pogojev za pridobitev pra- 
vice do pokojnine po splošnih predpisih, celotna sredstva za 
to pokojnino zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna. 
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. Pogoj za pridobitev pravice do pokojnine je preneha- 
nje zavarovanja. 
Pravice na podlagi invalidnosti, telesne okvare, potrebe po 
stalni pomoči in postrežbiali 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 
i prenehanju zavarovanja. 

Osebi, ki ob uveljavitvi pravice ni zavarovana, se pokojnina 
izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zah- 

j teve in največ za šest mesecev nazaj. 

' 172. člen 

Družinskemu članu, ki je uveljavil pravico do družinske pokoj- 
i nine po uživalcu starostne ali invalidske pokojnine, se izpla- 

čuje pokojnina pod pogoji iz prejšnjega člena 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 
InrSenn <5P na 7ahtevo unravičencev družinska DOkoinina deli 

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 ne velja za invalidnino. 

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 odločbe 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 d^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 izplača 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. 

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 najprej 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 dele glede na 
število družinskih članov. 

180. člen 

Pokojnine, invalidnine, dodatki za pomoč in postrežbo in 
varstveni dodatki se odmerjajo v mesečnih zneskih in se 
izplačujejo za nazaj. 

181. člen 
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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. 
Denarni prejemki, ki so že zapadli v plačilo, pa ob smrti 
uživalca pravice oziroma zavarovanca še niso izplačani, se 
lahko podedujejo in izplačajo dedičem na podlagi ustreznih 
dokazil. 

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 prejšnjega člena, ki nima polne pokojninske 
dobe, se čas ponovnega zavarovanja šteje za odstotno pove- 
čanje 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. 
Naknadno izplačana ali ugotovljena plača, ki se v skladu s tem 
zakonom upošteva za izračun pokojninske osnove, se lahko 
uživalcu pokojnine upošteva za novo odmero 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 in največ za 6 mesecev 
nazaj. 

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. 
Ce 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, invalidska pokojnina izplačuje, vse dokler mu ni zago- 
tovljena ustrezna zaposlitev, če se v 30 dneh po prejemu 
odločbe o prenehanju pravice do invalidske pokojnine prijavi 
pri zavodu za zaposlovanje. 

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 13. 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 plače za čas čakanja na poklicno rehabilitacijo 
se izplačuje do dneva nastopa poklicne rehabilitacije, nado- 
mestilo plače 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 izplačujejo 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 plače za čas poklicne rehabilitacije 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. 

189. 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 

Za izplačevanje denarnih nadomestil delovnim invalidom, ki 
jih po 142. členu tega zakona izplačuje zavod, se smiselno 
uporablja določba prvega odstavka 180. člena tega zakona. 
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: 
- ne začnejo s poklicno rehabilitacijo v določenem roku; 
- 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; 
- ne izpolnjujejo obveznosti, določenih v zvezi s poklicno 
rehabilitacijo; 
- 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 oziroma do zaposlitve na drugem 
ustreznem delu, pravica do dela s skrajšanim delovnim časom 
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in pravica do poklicne rehabilitacije preneha zavarovancu 
s preostalo delovno zmožnostjo, ki ni v delovnem razmerju ali 
ni zavarovan po 11. do 17. členu tega zakona in ni na poklicni 
rehabilitaciji, z dnem, ko izpolni pogoje za priznanje pravice 
do starostne pokojnine. 

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, ko se je zglasil na pregled. 

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, 
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 živi v življenjski skupnosti, 
ki je po zakonu v pravnih posledicah izenačena z zakonsko 
zvezo. 

196. člen 

' Vdovi oziroma vdovcu, ki je v skladu s prejšnjim členom 
izgubil pravico do družinske pokojnine in ni pridobil pravice 

i do družinske pokojnine po zakoncu iz nove zakonske zveze, 
1 oživi pravica do prejšnje družinske pokojnine: 
' _ g© je po prenehanju nove zakonske zveze še otrok ali vec 

otrok iz prve zakonske zveze, ki imajo pravico do družinske 
pokojnine, in od njih izvršuje dolžnost preživljanja do teh 
otrok, 

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

(' 197. člen 
i 
j Družinski član ne more pridobiti pravice do družinske pokoj- 

nine oziroma jo izgubi, če je s pravnomočno sodno odločbo 
j obsojen za naklepno kaznivo dejanje uboja zavarovanca. 

' 198. člen 

Zavarovanec, ki izpolni pogoje za pridobitev pravice do dveh 
ali več pokojnin v Republiki Sloveniji, 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: 

J — uživalci pravic, ki se jim pokojnina izplačuje v tujino, 
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— 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 spora- 
zum ali če ta država priznava takšno pravico državljanom 
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: 
- čas. prebit v zavarovanju, ki se všteva v zavarovalno dobo 
po doiočbah tega zakona; 
- čas, dopolnjen do uveljavitve tega zakona, ki se všteva 
v pokojninsko dobo po predpisih, ki so veljali do 31. 12. 1991, 
razen če ni s tem zakonom drugače določeno. 

I. Doalavie 
ZAVAROVALNA DOBA, KI SE ŠTEJE V DEJANSKEM TRA- 
JANJU 

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 čas, prebit v obveznem zavaro- 
vanju s polnim delovnim časom. 
Kot polni delovni čas je mišljen tudi čas, ki ga prebije v obvez- 
nem zavarovanju s skrajšanim delovnim časom: 
- invalid, če dela s časom, ki ustreza njegovi delovni zmož- 
nosti ; 
- zavarovanec — zaradi nege svojega otroka starega do treh 
let oziroma 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: 
- 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 plače; 
- na poklicni rehabilitaciji, na katero je bil poslan kot delovni 
invalid ali kot vojaški invalid, kot slep, kot oboleli za distrofijo 
in sorodnimi mišičnimi in nevromišičnimi boleznimi, oboleli 
za paraplegijo, cerebralno in otroško paralizo ter multiplo 
sklerozo, ekstrapiramidnimi oblenji ali kot civilni invalid 
vojne, ne glede na to, ali je bil pred tem zavarovan. 
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205. ćlen 

V zavarovalno dobo se všteva tudi čas, ki ga je zavarovanec 
prebil 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: 
- na neplačanem izrednem dopustu, 
- na prestajanju zaporne kazni, ki ni daljša od 30 dni, če ni 
obvezno zavarovan po 18. členu tega zakona, 
- v priporu, če ta ni vštet v kazen, 
- 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 in zavarovancem, ki opravljajo dela, ki jih po 
določeni starosti ni moč uspešno poklicno opravljati, se šteje 
zavarovalna doba s povečanjem. Stopnja povečanja zavaro- 
valne 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: 
- 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; 
- da opravljajo delavci dela v težkih in za zdravje škodljivih 
razmerah neposredno ob virih škodljivih vplivov v nepretrga- 
nem delovnem procesu; 
- da se opravlja delo v okoliščinah prejšnjih dveh alinej poln 
delovni čas, pri tem pa se za poln delovni čas šteje tudi 
delovni čas, krajši kot 42 ur na teden, če je za to delo določen 
zaradi delovnih pogojev. 

209. člen 

Za dela, na katerih se šteje delovna doba s povečanjem, ker je 
opravljanje poklicne dejavnosti omejeno z določeno sta- 
rostjo, je mogoče določiti dela v tistih poklicih, v katerih 
fiziološke funkcije organizma zaradi narave in teže dela 
v tolikšni meri pešajo, da delavcu onemogočajo nadaljnje 
uspešno opravljanje iste poklicne dejavnosti po dopolnitvi 
določene starosti. 

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, multi- 
plo sklerozo ter ekstrapiramidnimi obolenji. 

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 203. 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, kot da so delali s polnim delovnim časom. 

III. poglavje 

DOKUP POKOJNINSKE DOBE 

213. člen 

Zavarovancu, katerega delo ni več potrebno zaradi nujnih 
operativnih razlogov ali mu je delovno razmerje prenehalo 
zaradi prenehanja organizacije, zaradi stečaja organizacije ali 
zaradi stečaja obratovalnice delodajalca, in 
- je dopolnil 35 let pokojninske dobe (moški) oziroma 30 let 
pokojninske dobe (ženska) ali 
- je dopolnil starost iz prvega oziroma drugega odstavka 38. 
člena tega zakona in 15 let pokojninske dobe ali 
- je dopolnil starost iz tretjega odstavka 39. člena tega 
zakona in 30 let (moški) oziroma 25 let (ženska) pokojninske 
dobe ali 
- je dopolnil 65 let starosti (moški) oziroma 60 let (ženska) in 
10 let zavarovalne dobe ali 
- 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. 

214. člen 

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

215. člen 

Zavarovancu oziroma uživalcu pokojnine se ob pogoju, da 
plača prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 
upošteva v zavarovalno dobo čas zaključenega rednega šola- 
nja na višji in visoki stopnji in čas služenja vojaškega roka. 

Sedmi del 

MATIČNA EVIDENCA IN DOLŽNOST OBVEŠČANJA 

216. člen 

Nosilec informacijske službe za področje pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja je zavod. Zavod se vključuje v sku- 
pen informacijski sistem v Republiki Sloveniji. * 

217. člen 

Pokojninska doba in plača ter druga dejstva, ki vplivajo na 
pridobitev in odmero pravic, se upoštevajo pri uveljavljanju 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja po podat- 
kih iz matične evidence o zavarovancih in uživalcih pravic iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 
Podatke v smislu prejšnjega odstavka zagotavljajo organiza- 
cije, delodajalci, zavarovanci iz 11. do 13., 16. in 24. člena tega 
zakona, Republiški zavod za zaposlovanje, Ministrstvo za 
pravosodje in upravo, Republiška uprava za zdravstveno var- 
stvo in pristojne uprave za družbene prihodke v skladu 
z Zakonom o matični evidenci. 
Matična evidenca se uredi s posebnim zakonom. 
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Osmi del 

ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV 

I. poglavje 

SPLOŠNE DOLOČBE 

218. člen 

Sredstva za uresničevanje pravic iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja zagotavljajo zavarovanci in delodajalci. 

!Za nekatere kategorije zavarovancev, določene z zakonom, 
zagotavlja sredstva oziroma del sredstev za uresničevanje 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja Repu- 
blika Slovenija iz proračuna. 
Sredstva za uresničevanje pravic iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja so v skladu z zakonom tudi sredstva iz 
lastninskega preoblikovanja podjetij, iz lastninjenja in gospo- 
darjenja s stanovanji, vrnitve premoženja iz denacionalizacije 
ter sredstva iz drugih virov. 
iZa izplačevanje preživnin kmetov se v zavod stekajo kupnine 
za zemljo na osnovi posebnega zakona. 

219. člen 

Zavod ima poslovni in obvezni rezervni sklad. Denarna sred- 
stva obeh skladov se oblikujejo iz razporeditve presežka pri- 
hodkov po zaključnem računu, izločanje pa se načrtuje 
s finančnim načrtom. Obvezni rezervni sklad se oblikuje naj- 
manj v višini 1/12 letnih odhodkov sklada. 
S sredstvi obveznega rezervnega sklada se krije morebitna 
izguba, ki se ugotovi ž zaključnim računom, sicer pa se ta 
sredstva začasno uporabljajo za tekoče poslovanje. 

220. člen 

Zavod opredeljuje svoje finančno poslovanje s finančnimi 
načrti, ki se praviloma sestavljajo in sprejemajo za vsako 
koledarsko leto. 

221. člen 

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

II. poglavje 

PRISPEVKI IN SREDSTVA 

'j 222. člen 

prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki so 
določeni s tem zakonom, se plačujejo zavodu. 

i 223. člen 

Vrste prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so: 
i- prispevek zavarovancev; 
/— prispevek delodajalcev; 
i- prispevek delodajalcev za zavarovalno dobo, ki se šteje 
|s povečanjem; 
J - prispevki za posebne primere zavarovanja. 

224. člen 

Stopnje oziroma višine prispevkov iz prejšnjega člena določa 
^Skupščina Republike Slovenije na predlog skupščine zavoda. 
! Pri določanju prispevnih stopenj za zavarovance iz 19. člena 
/tega zakona se upošteva ožji obseg pravic. 

225. člen 
1 
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. 
Za osebe iz 21. in 22. člena tega zakona plačujejo prispevke 

v pavšalnih zneskih pravne in fizične osebe, pri katerih so te 
osebe na usposabljanju oziroma delu, oziroma organizatorji 
del in akcij, v katerih te osebe sodelujejo. 
Pavšalne zneske prispevkov iz prejšnjega odstavka določi 
zavod. 
Zavarovancem iz drugega odstavka 203. in iz 213. člena tega 
zakona se prispevki obračunajo le za čas, ki so ga dejansko 
prebili na delu oziroma ža čas odsotnosti po predpisih 
o delovnih razmerjih in o zdravstvenem zavarovanju. 

226. člen 

Zavarovanci iz 11., 12., 13., 16. in 24. člena tega zakona 
plačuje poleg prispevka zavarovanca tudi prispevek deloda- 
jalca, razen v primerih, določenih s posebnim zakonom. 
Za zavarovance, ki so na podlagi posebnega zakona oproš- 
čeni plačila prispevka delodajalcev, plača ta prispevek Repu- 
blika Slovenija iz proračuna. 

227. člen 

Osnova za obračunavanje prispevkov iz prve in druge alinee 
223. člena tega zakona je plača oziroma bruto zavarovalna 
osnova. 
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 tretje alinee 223. člena 
tega zakona so samo plače oziroma bruto zavarovalne osnove 
tistih zavarovancev, ki se jim zavarovalna doba šteje s poveča- 
njem. 
V osnovo za obračunavanje prispevkov po prejšnjih odstavkih 
se vštevajo tudi nadomestila za čas odsotnosti z dela v skladu 
s predpi|i o delovnih razmerjih. 

228. člen 

V osnovo za obračunavanje prispevkov iz prve, druge in tretje 
alinee 223. člena tega zakona se ne vštejejo prejemki iz 
naslova socialnih pomoči. 
V osnovo za obračunavanje prispevkov iz prve, druge in tretje 
alinee 223. člena tega zakona se ne vštevajo materialni stroški 
in prejemki izplačani za neposredno skupno porabo, nadome- 
stila iz invalidskega zavarovanja, delnice, obveznice, boni, 
prejemki v naravi, če niso del plače in drugi prejemki iz 45. 
člena tega zakona. 

229. člen 

Zavarovanci iz 11., 12, 13., 16. in 24. člena tega zakona 
plačujejo prispevke iz 223. člena tega zakona od osnove, ki si 
jo sami izberejo, povečane za davke in prispevke po stopnji iz 
43. člena tega zakona. 
Zavarovanci iz 9. člena tega zakona plačujejo prispevke za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz tretje alinee 223. 
člena od osnove iz prejšnjega odstavka. 

230. člen. 

Izbrana osnova, od katere se obračunavajo prispevki za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ne sme biti nižja od 
zneska najnižje pokojninske osnove, povečane za davke in 
prispevke po stopnji iz 43. člena tega zakona. 

231. člen 

Zavarovanci, ki se zavarujejo za ožji obseg pravic v smislu 19. 
člena tega zakona, obračunavajo prispevke iz prve, druge in 
tretje alinee 223. člena tega zakona, od bruto zavarovalnih 
osnov, ki si jih sami izberejo, in ki ne morejo biti nižje od 
zajamčene plače. 

232. člen 

Osnova za obračunavanje prispevkov za zavarovance iz 17. 
člena tega zakona je znesek nadomestila za čas brezposel- 
nosti. 
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Osnova za obračunavanje prispevkov za zavarovance iz 17. 
člena tega zakona, ki opravljajo javna dela ter iz 18. člena tega 
zakona je znesek najnižje zavarovalne osnove iz drugega 
odstavka 229. člena tega zakona. 

233. člen 

V primerih iz 205. ali 206. člena tega zakona se prispevek iz 
prve in druge alinee 223. člena tega zakona obračuna in plača 
od plače zavarovanca, ki jo je imel v zadnjem mesecu pred 
nastopom teh primerov, valorizirane glede na gibanje pov- 
prečnih mesečnih plač na zaposlenega pri delodajalcu, pri 
katerem je zavarovanec v delovnem razmerju. 

234. člen 

Osnova za obračun in plačilo prispevka za vštevanje obdobij 
iz 306. člena tega zakona v pokojninsko dobo je enaka znesku 
povprečne mesečne plače zavarovanca iz koledarskega leta 
pred vložitvijo zahteve, povečane za odstotek porasta pokoj- 
nin do zadnjega dne v mesecu, v katerem je vložena zahteva 
za vštetje navedenih obdobij v zavarovalno 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, iz 43. člena tega zakona. 
Če zavarovanec v zadnjem koledarskem letu pred vložitvijo 
zahteve ni prejel plače najmanj za šest mesecev, se osnova iz 
prvega odstavka tega člena določi v znesku najnižje pokojnin- 
ske osnove, povečane za povprečno stopnjo prispevkov in 
davkov iz 43. člena tega zakona. 

235. člen 

Prispevek za dokup zavarovalne dobe iz 213. 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 214. 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 zavod. 

238. člen 

Za dokup enega meseca zavarovalne dobe iz 215. člena tega 
zakona se določi prispevek po prvi in drugi alinei 223. člena 
tega zakona od zneska najnižje pokojninske osnove, pove- 
čane za davke in prispevke po povprečni stopnji iz 43. člena 
tega zakona, ki velja na dan zapadlosti prispevka in obračuna 
po stopnjah iz tretjega odstavka 224. člena tega zakona. 

239. člen 

Zavezanci za plačilo prispevkov iz prve, druge in tretje alinee 
223. člena so: 
— fizične osebe, ki so v delovnem razmerju, 
— fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot edini 
ali glavni poklic, 
— fizične osebe, ki so lastniki podjetij in niso zavezanci za 

prispevek po prvi, drugi ali četrti alinei tega člena oziroma 
niso uživalci pokojnin, 
- fizične osebe, ki so prostovoljno zavarovane po 24. členu 
tega zakona, 
- pravne in fizične osebe, ki zaposlujejo delavce, 
- Republika Slovenija za primere iz 17. in 18. člena in iz 
drugega odstavka 226. člena. 

240. člen 

Republika Slovenija iz proračuna zagotavlja sredstva za ures- 
ničevanje pravic, ki so jih pod ugodnejšimi pogoji, določenimi 
v drugih zakonih, uveljavili: 
- delavci organov za notranje zadeve in zavodov za izvajanje 
kazenskih sankcij, 
- uživalci izjemnih pokojnin, 
- zavarovanci, upokojeni po posebnih predpisih, 
- udeleženci NOV in drugih vojn, 
- 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 poseben zakon. 

241. člen 

Osebe, ki se prostovoljno vključijo v zavarovanje po 24. členu 
tega zakona, plačujejo prispevke iz prve in druge alinee 223. 
člena tega zakona od osnove, določene v 229. ali 231. členu 
tega zakona, po stopnjah, določenih skladno s 224. členom 
tega zakona. 

242. člen 

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

243. 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. 
Zavarovanec je dolžan plačati prispevek za dokup zavaro- 
valne dobe po 234. do 236. in 238. členu tega zakona v enkrat- 
nem znesku v roku 15 dni od prejema odločbe o odmeri > 
prispevka. 

244. člen 

Roki za plačila prispevkov, način izterjave zapadlih prispev- 
kov, nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov, ' 
zamudne obresti in sankcije za neplačevanje prispevkov se t 
določijo s posebnim zakonom. 

III. poglavje 

KAPITALSKI SKLAD POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA 

245. člen 

Osnovni kapital kapitalskega sklada pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja so: j 
- delež delnic velikih in srednjih podjetij, pridobljenih 
v postopkih lastninskega preoblikovanja na podlagi predpi- 
sov o lastninskem preoblikovanju podjetij; 
- delež kupnin iz prodaje malih podjetij v skladu s posebnimi 
predpisi; 
- neposredne vloge fizičnih oseb; 
- premoženje, vrnjeno po 246. in 247. členu tega zakona. 
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246. člen 

Premoženje nosilcev obveznega socialnega zavarovanja 
delavcev, ki je bilo po 9. maju 1945 brez nadomestila podržav- 
ljeno ali neodplačno prenešeno na uporabnike izven sistema 
socialnega zavarovanja po naslednjih predpisih: 
- Zakonu o izvajanju socialnega zavarovanja na področju 
DFJ (Uradni list DFJ št. 29/45), 
- Zakonu o socialnem zavarovanju delavcev, nameščencev in 
uslužbencev (Uradni list FLRJ št. 65/46), 
- Uredbi o izvajanju socialnega zavarovanja po predpisih 
Zakona o socialnem zavarovanju delavcev, nameščencev in 
uslužbencev (Uredba 46, Uradni list FLRJ št. 100/46), 
- Odredbi o likvidaciji pokojninskih skladov bivših samostoj- 
nih nosilcev pokojninskega zavarovanja delavcev in nameš- 
čencev (odredba 47, Uradni list FLRJ št. 12/47), 
- Pravilniku o likvidaciji pokojninskih skladov, ki niso samo- 
stojni nosilci socialnega zavarovanja ter o ureditvi pravic in 
obvez do teh skladov (Uradni list FLRJ, št. 40/47), 
- Zakonu o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih (Uradni 
list SRS, št. 18/74) in 
- Zakonu o razpolaganju z nezazidanim stavbnim zemljiščem 
(Uradni list SRS, št. 27/77), 
so dolžne pravne osebe, ki razpolagajo s temi sredstvi ozi- 
roma s tem premoženjem, do višine vrednosti družbenega 
kapitala prenesti na zavod, kot na edinega pravnega nasled- 
nika. 
Za premoženje po prejšnjem odstavku se štejejo premične in 
nepremične stvari. 
Premoženje se vrne praviloma v naravi. Če vrnitev v naravi ni 
možna iz razlogov iz 19. člena Zakona o denacionalizaciji, se 
določi odškodnina. Zavezanec za plačilo odškodnine, ki se 
določi v obliki obveznic ali delnic, je slovenski odškodninski 
sklad. 

247. člen 

O zahtevah zavoda za vrnitev nepremičnin iz prejšnjega člena 
odloča na prvi stopnji republiški upravni organ, pristojen za 
varstvo okolja in urejanje prostora, o zahtevah za vrnitev 
premičnih stvari pa republiški upravni organ, pristojen za 
delo. 
Za odločanje po prejšnjem odstavku se uporabljajo določbe 
Zakona o splošnem upravnem postopku. 

248. člen 

Prihodki kapitalskega sklada so obresti, dividende in drugi 
prihodki, ki izvirajo iz naložb ter poslovanja kapitalskega 
sklada. 
Kapitalski sklad vlaga sredstva v investicijske naložbe skladno 
z zakonom. 
Dobiček kapitalskega sklada se razporedi za povečanje 
osnovnega kapitala kapitalskega sklada in zagotavljanje pra- 
vic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja razen dela, 
ki se porabi za izplačilo dividend oziroma obresti individual- 
nim vlagateljem iz tretje alinee 245. člena. 
S pravili kapitalskega sklada je določeno, kolikšen del 
dobička se uporabi za zagotavljanje pravic iz pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja, za izplačilo dividend oziroma za 
povečanje osnovnega kapitala tega sklada. 

249. člen 

Kapitalski sklad upravlja upravni odbor, v katerega imenuje 
člane skupščina zavoda. Drugi vlagatelji sodelujejo pri uprav- 
ljanju kapitalskega sklada na način, določen v pravilih kapital- 
skega sklada. 
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, ki ga določa 
zakon. 
Sodno varstvo lahko zavarovanec uveljavi v roku 30 dni od 
prejema odločbe, izdane na drugi stopnji. 

II. poglavje 
PRISTOJNOST 

253. člen 

Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja lahko 
uveljavi pri zavodu oseba, ki je bila pri njem nazadnje zavaro- 
vana, in to tudi tedaj, ko gre za pravice na podlagi mednarod- 
nih pogodb. 
Pravico do starostne, invalidske ali 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 za primer invalidnosti ali 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 plača 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: 
- na prvi stopnji - enota zavoda, na območju katere je bil 
zavarovanec nazadnje zavarovan; 
— na drugi stopnji — enota na sedežu zavoda. 
Enota na sedežu zavoda odloča na prvi stopnji v primerih iz 
200. člena tega zakona, če gre za uveljavljanje pravic na 
podlagi mednarodnih pogodb. V teh primerih odloča na drugi 
stopnji upravni odbor zavoda. 
Organ druge stopnje odloča o pritožbah zoper odločbe 
organa prve stopnje in opravlja revizijo odločb organov prve 
stopnje. 
Odločbe iz prve in druge alinee prvega odstavka tega člena 
izdaja predstojnik pristojne enote zavoda. 

255. člen 

Odločba prve stopnje, s katero je osebi priznana pravica po 
tem zakonu, se predloži v revizijo. 
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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, s katero je bila priznana pravica do 
pokojnine po mednarodni pogodbi, ni treba predložiti v revi- 
zijo. 

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, daje 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 jo spremeni, odpravi ali razveljavi. 
Območna enota zavoda, katere odločba je bila v reviziji 
odpravljena ali razveljavljena, izda novo odločbo prve stopnje 
čimprej, najpozneje pa v 30 dneh od prejema odločbe o revi- 
ziji. 
Novo odločbo prve stopnje je treba predložiti v revizijo; v njej 
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 enota v reviziji, če je z njo odločba prve stopnje 
spremenjena, je upravni akt, zoper katerega je zagotovljeno 
sodno varstvo. 
Sodno varstvo ni mogoče zoper odločbo, s katero je bila 
v reviziji odločba prve stopnje odpravljena ali razveljavljena. 
Sodno varstvo ni mogoče zoper odločbo, izdano na drugi 
stopnji, če je bila z njo hkrati v reviziji odpravljena ali razve- 
ljavljena odločba, izdana na prvi stopnji. 

III. poglavje 

UGOTAVLJANJE LASTNOSTI ZAVAROVANCA 

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 uvejjavljanje 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 
zdravniške komisije. 
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 odločitev o zahtevku pristojna enota v drugem 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 zavoda. Kopija naloga se izroči 
zavarovancu. 
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 zdravniške komisije, 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 zdravniške 
komisije, zavarovanec ali njegov zakoniti zastopnik ne moreta 
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 211. 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 tujih nosilcev zavarovanja in drugih organov, organi- 
zacij, skupnosti in oseb, če tako določajo posebni predpisi. 

265. člen 

Izvedenski organi 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. 

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- 
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cije, pravica do prerazporeditve oziroma zaposlitve na ustrez- 
nem delu, se izvrši, ko postane dokončna v upravnem po- 
stopku. 
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: 
- če je bilo o isti zadevi že prej drugače odločeno; 
- če so bile z odločitvijo očitno kršene materialne določbe 
zakona ali splošnih aktov v škodo zavoda. 

269. člen 
Dokončna odločba se razveljavi ali spremeni z novo odločbo: 
- če se zve za nova dejstva, ki vplivajo na zavarovančevo 
pravico, ta dejstva pa so nastala po izdaji odločbe; 
- če je bilo o kakšnem pravnem vprašanju kasneje zavzeto 
stališče, ki je ugodnejše za zavarovanca; 
- če so s prejšnjo odločbo očitno kršene materialne določbe 
zakona ali splošnih aktov v zavarovančevo škodo. 
Pri izdaji odločbe po prvi alinei prejšnjega odstavka se upo- 
rabljajo 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 prejšnjih dveh členih tega zakona, učin- 
kuje od prvega dne naslednjega meseca po dani zahtevi 
oziroma od prvega dne naslednjega meseca po izdaji 
odločbe, če je bil postopek uveden po uradni dolžnosti. 
Če gre zavarovancu na podlagi odločbe iz prejšnjega 
odstavka pravica do višjega zneska denarnega prejemka, 
učinkuje odločba še največ 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- 

I 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, in 20 
predstavnikov zavarovancev in uživalcev pravic, ki jih soraz- 
merno s številom zavarovancev, upokojencev in delovnih 
invalidov imenujejo sindikati, organizacije upokojencev in 
delovnih invalidov. 
Člani skupščine izvolijo predsednika in namestnika. 

274. člen 

SkpredlaqaZstVopn]e 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 poslovanja kapitalskega in stanovanjskega 
sklada; 
- določa merila in kriterije za obliko ter 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 15 članov. Voli jih skupščina zavoda tako, da so v njem 
sorazmerno zastopani predstavniki delodajalcev in aktivnih 
zavarovancev, upokojencev ter delovnih invalidov. Tri člane 
upravnega odbora zavoda izvolijo delavci zavoda. 
Upravni odbor zavoda izvoli izmed svojih članov predsednika 
in 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 skupščine zavoda in uprav- 
nega odbora zavoda in njunih predsednikov ter namestnikov 
in njihova mandatna obdobja, konstituiranje, organizacijo in 
način delovanja skupščine zavoda, ter upravnega odbora 
zavoda, organizacijo strokovne službe zavoda in položaj 
delavcev zavoda, njihova delovna razmerja in materialni polo- 
žaj ter druga vprašanja, določa statut zavoda. 

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. 

278. člen 

Zavod ima statut. 
K statutu zavoda daje soglasje Skupščina Republike Slove- 
nije. 
Statut in splošni akti zavoda se objavljajo v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

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. 
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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. 
Zavod lahko zahteva povrnitev povzročene škode iz prejš- 
njega odstavka tudi neposredno od osebe, ki je povzročila 
invalidnost, telesno okvaro ali smrt zavarovanca s kaznivim 
dejanjem. 
Zavod lahko določi najnižji in najvišji znesek odškodnine, ki jo 
zahteva od fizične osebe iz prejšnjih odstavkov tega člena. 

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: 
- 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; 
- 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 bila na podlagi tako priznanega obdobja uveljavljena 
pokojnina, do katere tisti, ki jo je dobil, ni imel pravice, ali je 
bila uveljavljena večja pokojnina od tiste, do katere je imel 
pravico. 

283. člen 

V primerih iz prejšnjih dveh členov tega zakona se šteje, da je 
imel zavod škodo, ne glede na to, da so nevarnosti zajete 
z zavarovanjem po tem zakonu. 

284. člen 

Pri ugotavljanju pravice do povrnitve škode, povzročene 
zavodu, se uporabljajo predpisi zakona o obligacijskih raz- 
merjih, v kolikor ni v tem zakonu drugače določeno. 

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. 

288. člen 

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

Dvanajsti del 

KAZENSKE DOLOČBE ! 
289. člen 

Z denarno kaznijo od 100.000 do 500.000 tolarjev se kaznuje 
za prekršek organizacija: 
- 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 (138. in 139. 
člen), 
- če zavarovancu s preostalo delovno zmožnostjo ne omo- 
goči poklicne rehabilitacije oziroma del, ki jih bo opravljal po 
poklicni rehabilitaciji (138. člen), 
- če ne vloži prijave v zavarovanje skladno s predpisi 
o matični evidenci o zavarovancih in uživalcih pravic iz pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja (217. člen). 
Z denarno kaznijo v višini od 10.000 do 50.000 tolarjev se 
kaznuje za prekršek tudi odgovorna oseba v organizaciji, ki 
stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 

290. člen 

Z denarno kaznijo v višini od 10.000 do 50.000 tolarjev se 
kaznuje delodajalec, če stori prekršek iz druge ali tretje alinee 
prvega odstavka prejšnjega člena. 

i Trinajsti del 

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE I 

291. člen 
i 

Uživalcem pfavic iz pokojninskega in invalidskega zavarova- 
nja, ki so uveljavili pravice do 31.12.1991 se od 1.1.1992 
zagotavljajo te pravice najmanj v obsegu, ki ga določa ta 
zakon. , 
Pri ponovni odmeri invalidskih ali družinskih pokojnin, uve- 
ljavljenih pred 31.12.1991, se dodatek na invalidnost odmeri 
po predpisih, ki so veljali do navedenega dne. 

292. člen 
t I 

V postopku za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja, ki se je začel do 31. 12. 1991, se uporab- 
ljajo predpisi, ki so veljali do navedenega dne. 
V primerih iz prejšnjega odstavka se pravice na podlagi inva- 
lidnosti določijo po predpisih, veljavnih na dan nastanka \ 
invalidnosti. 

V 
293. člen 

Osebe, ki so do 31. 12. 1991 izpolnile pogoje za pridobitev 
pravice do pokojnine po predpisih, ki so veljali do tega dne, 
lahko uveljavijo to pravico po navedenih predpisih, tudi po 
tem dnevu. 
V primerih iz prejšnjega odstavka se za odmero pokojnine \ 
upoštevata zavarovalna doba in plača do dneva prenehanja 
zavarovanja. 
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294. člen 302. 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 
pridobitev pravice do starostne ali predčasne pokojnine ali 
največ eno leto pokojninske dobe do izpolnitve 40 let (moški) 
oziroma 35 let (ženske) pokojninske dobe, lahko uveljavijo 
pravico do pokojnine po predpisih, ki so veljali do 31. 12. 
1991. 

295. člen 

Zavarovanec, pri katerem je bila po predpisih, ki so veljali do 
j 31. 12. 1991 ugotovljena invalidnost, spremenjena delovna 
I zmožnost ali neposredna nevarnost za nastanek invalidnosti, 
ilahko zahteva, da se mu pravice določijo po tem zakonu, če je 
;to zanj ugodnejše. 

1 Pravice, določene po prejšnjem odstavku gredo uživalcu od 
1.1.1992 dalje, če vloži zahtevo do 30.6.1992, sicer pa od 
ph/ega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve. 

296. člen 

Uživalec pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, 
uveljavljenih po predpisih, ki so veljali do 31. 12. 1991, lahko 
zahteva, da se mu pravice določijo po tem zakonu, če je to 
z.anj ugodnejše. 

(Pravice, določene po prejšnjem odstavku, gredo uživalcu od 
i 1. 1. 1992, če vloži zahtevo do 30.6.1992, sicer pa od prvega 
(
!dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve. 

I 297. člen 

■Osebe, ki nimajo lastnosti zavarovanca po tem zakonu, imele 
Epa so jo po prejšnjih predpisih, ter njihovi družinski člani, 
flahko uveljavijo pravice iz pokojninskega in invalidskega 
r zavarovanja pod pogoji, določenimi s tem zakonom. 

298. člen 

Šteje se, da je zavarovanec izpolnil pogoje za priznanje pra- 
vice do starostne ali predčasne pokojnine do 31.12.1991, če je 

Ido navedenega dne vložil zahtevo za dokup pokojninske dobe 
po predpisih o delovnih razmerjih, četudi mu je bilo šele po 
1.1.1992. priznano obdobje pokojninske dobe, s katerim je 
izpolnil pogoje za priznanje pravice do pokojnine. 
Zavarovanci iz prejšnjega odstavka lahko uveljavijo pravice iz 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja po predpisih, ki so 
veljali do 31.12.1991. 

299. člen 

' Zavarovancu — vojaškemu invalidu I. — VI. skupine ter z njimi- 
1 zenačenemu invalidu, ki pridobita pravico do invalidske 
' pokojnine, se ta pokojnina zagotavlja v višini 85 % pokojnin- 
: ske osnove, če mu je za polovico delovnih let priznana pokoj- 

i ninska doba. 
j 

300. člen 

j Borcem NOV, ki so pridobili pravico do pokojnine po predpi- 
sih, ki so veljali do 31. 12. 1991, se zagotavljajo pravice po 

' predpisih, ki so veljali do navedenega dne. 

| 301. člen 

' Uživalcem starostne ali družinske pokojnine po zakonu o sta- 
rostnem zavarovanju kmetov (Uradni list SRS, št. 30/79, 1/82) 
se izplačuje pokojnina v višini najmanj 50 % zneska najnižje 
pokojnine za polno pokojninsko dobo. 

j Uživalcem pokojnine iz prejšnjega odstavka - kmetom bor- 
/ cem NOV pred 9. 9. 1943 oziroma pred 13. 10. 1943 ali 

J njihovim zakoncem se izplačuje pokojnina v višini najnižje 
. pokojnine za polno pokojninsko dobo. 

; Pokojnine po prejšnjih dveh odstavkih se izplačujejo ob 
< pogojih za uživanje pravic, ki jih določa ta zakon. 

Osebe, ki so bile zavarovane po Zakonu o starostnem zavaro- 
vanju kmetov in so do 31.12.1983 izpolnile pogoje za pridobi- 
tev pravice do starostne pokojnine po navedenem zakonu, pa 
te pravice še niso uveljavile, lahko uveljavijo to pravico po 
1.1.1992 v zavodu, v obsegu in ob pogojih, določenih v prejš- 
njem členu. 
Določba prejšnjega odstavka velja tudi za osebe, ki so kot 
zavarovanci po Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov do 
31.12.1983 dopolnile starost 60 let in so se po 1.1.1984 opre- 
delile za nadaljevanje zavarovanja po navedenem zakonu, če 
izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne pokoj- 
nine po Zakonu o starostnem zavarovanju kmetov. 
Osebam iz prejšnjih dveh odstavkov gre pravica do pokojnine 
od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi zahteve ozi- 
roma od prvega dne naslednjega meseca po prenehanju 
izplačevanja pokojnine prejšnjemu uživalcu pokojnine na isti 
kmetiji. 

303. člen 

Po smrti uživalca starostne pokojnine iz 301. 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 301. 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 souživalec starostne 
pokojnine iz 301. člena, čeprav sam ni borec NOV. 

304. člen 

Čas opravljanja samostojne dejavnosti v Jugoslaviji pred 15. 
majem 1945, ki se zavarovancem ni všteval v zavarovalno 
dobo po določbah 153. člena, prvega odstavka 155. člena, 
prvega, tretjega, četrtega in petega odstavka 156. člena in 
157. člena Temeljnega zakona o pokojninskem zavarovanju, 
se upošteva zavarovalno dobo v celoti. 

305. člen 

Od uveljavitve tega zakona se pokojninska doba ne more 
dokazovati na podlagi izjav prič. 

306. člen 

Obdobja iz 159., 160. in 161. člena Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (Ur. I. SRS, št. 27/83, 21/87, 48/87, 27/ 
89, in Ur. I. RS, št. 14/90, 30/90, 44/90 in 10/91) se štejejo 
v zavarovalno dobo, če je plačan prispevek po 234. členu tega 
zakona. 

Ob pogoju iz prejšnjega odstavka se državljanu Republike 
Slovenije všteva v zavarovalno dobo čas, ki ga je pred 
1.1.1965 prebil v delovnem razmerju v državi, s katero ni bil 
sklenjen sporazum o socialnem zavarovanju. 

307. člen 

Osebam, ki so prejemale denarno nadomestilo za primer 
brezposelnosti pred 1.1.1992 dalj kot eno leto in niso bili 
zavarovanci po drugem odstavku 14. člena Zakona o pokoj- 
ninskem in invalidskem zavarovanju ter osebam, ki so pred 
1.1.1992 opravljale javna dela v skladu z predpisi o zaposlova- 
nju in zavarovanju za primer brezposelnosti, se šteje ta čas 
kot zavarovalna doba, če so za ta čas plačani prispevki 
v skladu z 232. členom tega zakona. 

308. člen 

Pri izračunu pokojninske osnove se za čas do 31.12.1990 
prejete plače in osnove, od katerih so bili plačani prispevki, 
upoštevajo v neto zneskih. 
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309. člen 

Plače, Izplačana za delo preko polnega delovnega časa do 
uveljavitve tega zakona, se upošteva pri izračunu pokojninske 
osnove, če je bila izplačana za delo, ki se je po predpisih 
o delovnih razmerjih štelo kot poseben delovni pogoj. 

310. člen 

Osebe, ki so bile na dan 31. 12. 1991 vključene v obvezno 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 10. in 11. 
člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 
ostanejo v obveznem zavarovanju ne glede na določbo druge 
alinee 13. člena tega zakona, če se ne opredelijo drugače. 

311. člen 

Pokojnine, uveljavljene od 1.1.1991 do 21.3.1991, zavod po 
uradni dolžnosti preračuna tako, da jih najprej uskladi na 
podlagi gibanj osebnih dohodkov v mesecu januarju tega leta 
glede na prejšnje leto. 
Preračun pokojnin po prejšnjem odstavku opravi zavod v 30 
dneh po uveljavitvi tega zakona. 
Preračunane pokojnine pripadajo upravičencem od dneva 
uveljavitve pravice do pokojnine. 

312. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona preneha podaljšano zavarova- 
nje priznano po predpisih, veljavnih do 31.12.1991. 
Zavarovanci, ki so izpolnili pogoje za podaljšano zavarovanje 
po predpisih, veljavnih do 31.12.1991, lahko uveljavijo podalj- 
šano zavarovanje za čas do 31.12.1991 pod pogoji in v rokih 
določenih v navedenih predpisih. 

313. 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. 

314. 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. 

315. člen 

V dobo zavarovanja za vse primere po tretjem odstavku 20. 
člena tega zakona se ne štejejo obdobja zavarovanja na 
podlagi tretjega odstavka 10. člena in 11. 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). 

316. člen 

Zavod začne z delom 1.7.1992. 
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja preneha 
z delom 30.6.1992. 
Do začetka dela zavoda opravlja naloge zavoda po tem 
zakonu Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

317. člen 
Člane prve skupščine zavoda imenuje Skupščina Republike 
Slovenije, in sicer: 20 članov na predlog zbornic in drugih 
združenj delodajalcev, 13 članov na predlog sindikatov ter 
7 članov na predlog organizacij upokojencev ter delovnih 
invalidov. 
Mandat članov prve skupščine zavoda traja najdlje eno leto. 

318. člen 
Zavod je pravni naslednik Skupnosti pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja in njene strokovne službe in v celoti prev- 
zame njune pravice ter obveznosti. 

I$ w 319. člen 
Republiški upravni organi in zavod izdajo predpise in druge 
splošne akte za izvrševanje tega zakona v šestih mesecih po 
njegovi uveljavitvi. 
Do izdaje aktov iz prejšnjega odstavka se uporabljajo predpisi 
in splošni akti Skupnosti pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja. 

320. člen 
Do uveljavitve novih predpisov se glede obračunavanja in 
plačevanja prispevkov ter stopenj prispevkov uporablja Zakon 
o prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanja, zdrav- 
stveno varstvo in zaposlovanje (Uradni list RS, št. 48/90). 

321. člen 
Do spremembe predpisov o sodiščih se sodno varstvo pravic 
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja zagotavlja pred 
sodiščem združenega dela. 

322. 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 se preneha uporabljati kot republiški pred- 
pis Zakona o temeljnih pravicah iz pokojninskega in invalid- 
skega zavarovanja (Uradni list SFRJ, št. 23/82, 77/82, 75/85 8/ 
87, 65/87, 87/89 in 44/90). 

323. člen 

Ta zakon začne veljati 1.1. 1992. 

OBRAZLOŽITEV 

I. UVOD 

Na zasedanju dne 24. in 30. oktobra ter 6. novembra 1991 so 
zbori Skupščine Republike Slovenije obravnavali osnutek 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Vsi trije 
zbori so sprejeli sklep, da se osnutek zakona sprejme in naj 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije pripravi predlog 
zakona ob ustreznem upoštevanju pripomb, predlogov in 
mnenj delovnih teles in zborov ter pripomb iz razprave dele- 
gatov na sejah zborov. Družbenopolitični zbor je s sklepom še 
posebej zadolžil Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije- 
,naj odgovori na vse v razpravi ponujene rešitve, pri čemer naj 
oceni možne finančne posledice teh rešitev in posledice za 

zavarovane osebe. 
Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona obravnaval in 
ustrezno upošteval pripombe, ki so jih podali poslanci na 
sejah zborov in stališča, predloge in mnenja, ki so jih 
o osnutku zakona sprejeli: Komisija za vprašanja invalidov, 
Komisija za družino, Komisija za žensko politiko, Zakonodaj- 
no-pravna komisija, Odbor za delo, zaposlovanje in socialno 
politiko in Odbor za pravosodje. Obravnavane so bile tudi 
pripombe, ki so jih skupščini oziroma neposredno predlaga- 
telju podali Skupnost pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja Slovenije, sindikati, poslanski klubi, Gospodarska zbor- 
nica Slovenije, zveze, organizacije in društva upokojencev ter 
invalidov in številna druga združenja, organizacije in posa- 
mezniki, ki so sodelovali v javni razpravi. 
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II. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE V PREDLOGU ZAKONA 
GLEDE NA REŠITVE V OSNUTKU ZAKONA 
Predlagatelj je delno upošteval predloge Poslanskega kluba 
SDZ in nekaterih posameznikov in dopolnil seznam zagotov- 
ljenih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 2. 
členu. Predloga, naj bi v tem seznamu navedli tudi pravico do 
trinajste pokojnine, ni bilo možno upoštevati, saj se v tem 
členu ne ureja število izplačil pokojnine v posameznem letu. 
V primeru, da bodo delavci prejemali letno po trinajst plač, se 
bo to upoštevalo tudi pri izplačevanju pokojnin bodisi tako, 
da se bodo povečala mesečna izplačila pokojnin, bodisi tako, 
da bodo tudi pokojnine v posameznem letu izplačane v trinaj- 
stih obrokih. Ob tem je nujno upoštevati, da je predlagatelj 
v tem členu sprejel osnovno rešitev iz osnutka zakona in 
uvrstil v predlog zakona pravico do dodatka za rekreacijo 
upokojencev. 
Na zahteve društev upokojencev, Socialistične stranke Slove- 
nije, Poslanskega kluba SDZ in SPIZ-a je 5. člen dopolnjen 
z določbo, da so sredstva za uveljavljanje in izvajanje pokoj- 
ninskega in invalidskega zavarovanja sredstva osebne 
porabe. Na ta način bodo izločena iz morebitnih omejitev 
splošne porabe. ' 
Na zahtevo Zakonodajno-pravne komisije je v 8. členu opre- 
deljeno, da se v zakonu izraz »plača« uporablja namesto 
dosedaj uporabljenega izraza »osebni dohodek«. 
Na predlog SPIZ-a je 3. točka 9. člena dopolnjena tako, da se 
na delu v tujini, kjer jim ni zagotovljeno zavarovanje v doma- 
čem obsegu, po naših predpisih zavarujejo poleg državljanov, 
ki so bili pred odhodom v tujino zaposleni v domovini, tudi 
tisti, ki so imeli v domovini le staino prebivališče. V 12. členu 
je določen način dokazovanja osebnega vodenja zasebnih 
podjetij in zavodov, ki je pogoj za obvezno zavarovanje. V 19. 
členu je med pravicami, ki jih ne morejo pridobiti osebe, 
zavarovane le za ožji obseg pravic, navedena tudi pravica do 
odpravnine in oskrbnine. 
Po predlogu Zakonodajno-pravne komisije je v 20. členu bolj 
jasno opredeljena skupina zavarovancev, ki so zavarovani za 
vse primere zavarovanja. 
V 29. členu ni več določeno, da je pogoj za štetje določene 
poškodbe za poškodbo pri delu, da je nastala neposredno na 
delovnem mestu, temveč skladno z dosedanjo prakso 
zadošča, če je do nje prišlo med delom oziroma v času 
opravljanja dejavnosti, na podlagi katere je oseba zavarovana. 
Na predlog nekaterih invalidskih organizacij je v 35. členu 
izraz »svoje delo« opredeljen tako, kot je že veljalo, torej se 
kot takšno ne upošteva le delo neposredno pred nastankom 
invalidnosti, temveč če je to ugodneje, tudi v določenem 
prejšnjem obdobju. 
Na predlog Svobodnih sindikatov Slovenije, skupine poslan- 
cev iz občine Lendava in številnih posameznikov se v pred- 
logu zakona pogoji za priznanje pravice do starostne pokoj- 
nine za zavarovance s polno pokojninsko dobo, to je 40 let za 
moške oziroma 35 let za ženske, delno spremenjeni. 
Predlagatelj vztraja pri stališču, da je tudi za zavarovance, ki 
so dopolnili polno pokojninsko dobo 40 oziroma 35 let, 
v zakonu nujno določiti minimalno starost za pridobitev pra- 
vice do starostne pokojnine. K temu silijo neugodna gibanja 
na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja, saj 
se je v času od januarja do konca septembra letošnjega leta 
število aktivnih zavarovancev zmanjšalo za 6,2 %, število 
upokojencev pa se je v istem obdobju povečalo za 6,9 %. Ob 
nespremenjeni ureditvi se bo razmerje med številom aktivnih 
zavarovancev in upokojencev še naprej poslabševalo, kar bo 
povzročalo nadaljnje zviševanje obremenitev gospodarstva 
s prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma 
pritiske na zniževanje pokojnin. 
Ob tem pa se slabšajo razmerja na področju zaposlovanja. 
V času od januarja do konca septembra 1991 se je število 
brezposelnih povečalo za 48,1 •%. Tudi v naslednjem letu se 
bodo ta neugodna gibanja nadaljevala, kar kažejo makroeko- 
nomske napovedi. Pri tem narašča število mladih, ki potrebu- 
jejo delo. Glede na nujno prestrukturiranje gospodarstva, ki 
se mu najteže prilagodijo starejši delavci ozkega profila, ki so 
se praviloma zaposlili že pred 18 letom starosti, bi takojšnja 
uvedba starostnega pogoja za upokojitev s polno pokojnin- 
sko dobo te delavce spravila v težak položaj, hkrati pa so prav 
navedeni delavci v največjem številu uvrščeni med presežne 
delavce. 

V letu 1992 se bo problematika zaposlovanja še dodatno 
zaostrila, ker je pričakovati upad rasti števila upokojencev. Do 
tega bo prišlo predvsem zaradi posledic pospešenega pred- 
časnega upokojevanja v zadnjih letih in povečanja starostne 
meje za upokojitev z nepolno pokojninsko dobo. Zaradi nave- 
denih razlogov je bilo odločeno, da se pričetek uporabe 
starostne meje kot pogoja za upokojitev zavarovancev s polno 
pokojninsko dobo odloži do začetka leta 1993. Tako se bodo 
v letu 1992 zavarovanci s polno pokojninsko dobo lahko še 
upokojevali ne glede na starost, v letu 1993 pa se bo moški 
s polno pokojninsko dobo upokojil, če bo star že najmanj 55 
let in pol, ženska pa 50 let in pol. V nadaljnjih petih letih se 
bosta navedeni starosti meji povečevali vsako koledarsko leto 
•;v oo pol leta tako, da se bo po 1. 1. 1998 lahko zavarovanec 
s 40 leti pokojninske dobe starostno upokojil, ko bo dopolnil 
tudi 58 let starosti, zavarovanka s 35 leti pokojninske dobe pa, 
ko bo dopolnila 53 let starosti. Navedeni pogoji bodo nato 
trajno v veljavni. 
Čeprav ni v tem zakonu izrecno določeno, bo tudi v prvem 
letu po uveljavitvi zakona dejansko veljala kot najnižja starost 
za pridobitev starostne pokojnine za moškega 55 let, za žen- 
sko pa 50 let, saj pred tem tudi tisti, ki so se zaposlili s petnaj- 
stimi leti starosti, ne bodo mogli doseči zahtevane starosti. 
Izjeme so predvidene le za delavce s pravico do štetja zavaro- 
valne dobe s povečanjem, ki polno pokojninsko dobo dose- 
žejo že pri nižji starosti. 
Če bi takoj po 1.1.1992 tudi za zavarovance s polno pokojnin- 
sko dobo uveljavili minimalno starost za pridobitev pravice do 
pokojnine, bi prišlo do neskladja z zakonom o delovnih raz- 
merjih, po katerem delavcu preneha delovno razmerje, ko 
dopolni 40 let zavarovalne dobe. Tako bi delavcu, ki se je 
zaposlil s 15 leti starosti, delovno razmerje prenehalo že pri 55 
letih starosti, ko bi dopolnil 40 let zavarovalne dobe, vendar 
ne bi mogel pridobiti pravice do starostne pokojnine, ker še 
ne bi bil star 55 let in pol, kolikor bi moral dopolniti po 
osnutku zakona. To neskladje bo zato nujno odpraviti 
v naslednjem letu. 
V predlogu zakona je vsebinsko sprejeta pobuda nekaterih 
poslancev in Zveze svobodnih sindikatov Slovenije, naj se 
predčasna pokojnina zmanjšuje zaradi predčasnega odhoda 
v pokoj le dokler upokojenec ne dopolni starosti, pri kateri bi 
lahko uveljavil pravico do starostne pokojnine. Glavni razlog 
za takšno zmanjševanje je bilo dejstvo, da zavarovanec, ki se 
upokoji predčasno, prejme večje število obrokov pokojnine, 
hkrati pa krajše obdobje plačuje prispevke, če bi odbitki 
zaradi predčasne upokojitve z dopolnitvijo starosti, pri kateri 
bi se lahko zavarovanec redno upokojil, odpadli, ne bi zavod 
niti delno dobil povrnjenih izdatkov za izplačevanje obrokov 
pokojnine pred dopolnitvijo pogojev za starostno upokojitev. 
Kljub navedenim razlogom je predlagatelj sprejel odločitev, 
naj se pokojnina zaradi predčasnega odhoda zmanjšuje le do 
dopolnitve starosti za pridobitev pravice starostne pokojnine. 
Po zaostritvi pogojev za priznanje pravice do predčasne 
pokojnine, namreč lahko to pravico uveljavijo le tisti zavaro- 
vanci, ki iz objektivnih razlogov ne morejo več ostati v zavaro- 
vanju, zato ni pravično, če bi se jim zaradi tega pokojnina, ki 
je zaradi krajše dobe že itak manjša, trajno znižala. 
Na predlog Odbora za delo, zaposlovanje in socialno politiko, 
SPIZ-a in Zveze društev upokojencev je v 45. členu dopol- 
njen seznam prejemkov, ki se ne upoštevajo pri odmeri pokoj- 
nine z delnicami, obveznicami, boni in osnovami za dokup 
dobe. Od teh prejemkov se tudi prispevki ne plačujejo. 
Skladno s predlogom Sodišča pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja ter nekaterih društev upokojencev je v 46. členu 
določeno, da se plača za nadurno delo upošteva pri odmeri 
pokojninske osnove, če so plačani prispevki, ne glede na to, 
ali se takšno delo šteje kot posebni delovni pogoj. Ugotavlja- 
nje, ali se je nadurno delo štelo za posebni delovni pogoj, je 
namreč v praksi povzročalo številne spore in krivice. 
Na predlog SPIZ-a je znesek najnižje pokojninske osnove 
določen v višini 64 % povprečne neto plače na zaposlenega 
v republiki, kar je le nekoliko višje od trenutno veljavnega 
zneska, ki znaša 63,89 % povprečne neto plače. Enako je 
treba določiti tudi najvišji znesek pokojninske osnove v pri- 
bližno takšni višini, kot velja sedaj, če bi ohranili zneske, 
določene v osnutku zakona, bi se število pokojnin, odmerje- 
nih od najnižje pokojninske osnove, in število upravičencev 
do varstvenega dodatka, povečalo za več kot 10.000 primerov, 
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kar bi predstavljalo bistveno širjenje pravic. 
Po predlogu SPIZ-a in Zakonodajno-pravne komisije je 
redakcijsko preoblikovan tretji odstavek 65. člena. V 69. členu 
je dodana opredelitev, da se šteje, da so vnuki oziroma drugi 
otroci, ki jih je umrli zavarovanec preživljal brez staršev tudi, 
če so njihovi starši sicer živi, vendar popolnoma nezmožni za 
delo in zato ne morejo izvrševati svojih obveznosti do otrok. 
Glede na številne pripombe in pobude je določba 71. člena 
predloga dopolnjena tako, da lahko pridobi pravico do dru- 
žinske pokojnine tudi nezaposlena vdova, ki je do zavarovan- 
čeve smrti dopolnila 45 let starosti. Če je do takrat že dopol- 
nila 40 let, pa pridobi pravico do družinske pokojnine po 
čakalni dobi, ki traja do dopolnitve 45 let starosti. S tem se 
ohranja dosedanja ureditev. Predlagatelj je ocenil, da v času 
krize zaposlovanja tu ne bi bile umestne zaostritve. 
V 75. členu je po predlogu Sodišča združenega dela pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja določeno, da ima pravico 
do družinske pokojnine tudi zavarovančev zakonec, ki mu je 
bila preživnina določena v sporazumu o ločitvi, ne le tisti, ki 
mu je bila preživnina določena s sodbo. Glede na to, da se 
večina ločitev sklene sporazumno, se bo na tej podlagi pove- 
čalo število upravičencev do družinske pokojnine. 
Zbori skupščine niso odločili, ali sprejeti varianto k 130. 
členu, po kateri bi delovnemu invalidu določili nadomestilo 
zaradi dela s skrajšanim delovnim časom od zneska pokojnin- 
ske osnove. Skladno z mnenjem Komisije za vprašanja invali- 
dov je v 130. členu sprejeta osnovna rešitev, po kateri je 
določeno, da se delovnemu invalidu, ki dela s polovico delov- 
nega časa, odmeri nadomestilo v višini razlike do plače, 
kakršno bi prejel za delo s polnim delovnim časom. 
Glede na pripombe nekaterih poslancev in Komisije za vpra- 
šanja invalidov je predlagatelj dopolnil 133. člen tako, da se 
osnova za odmero nadomestila zaradi manjše plače na dru- 
gem ustreznem delu valorizira na raven plač v mesecu, ko se 
le-to nadomestilo odmerja. Učinki spremenjenega načina 
odmere nadomestil so razvidni iz priloge. 

Na predlog SPIZ-a je določba 160. člena dopolnjena tako, da 
pokojnine, odmerjene po 1.1.1992. leta, ne bodo ob enaki 
pokojninski dobi ter plačah oziroma prispevkih, presegale 
poprej odmerjenih. To neenakost bi bilo sicer možno rešiti 
tudi s povečanjem poprej uveljavljenih pokojnin, vendar bi to 
terjalo približno 10 % povečanje odhodkov zavoda oziroma 
skoraj 4 milijarde tolarjev letno. V tem primeru bi se prispevne 
stopnje za financiranje pokojninskega zavarovanja skupno 
povečale za več kot 2,5% mase plač v republiki. Po predloženi 
rešitvi bo ostal obseg pravic in potrebnih sredstev na ravni, 
kakršna je zagotovljena po sedaj veljavnih predpisih. 
V 169. členu je izrecno določeno, da mora v primerih, ko 
zavarovanec ne izpolnjuje pogojev po splošnih predpisih, 
republika iz proračuna zagotoviti celotna sredstva za izplače- 
vanje pokojnine, ki jo je uveljavil po posebnih predpisih. 
V 181. členu je opredeljeno dedovanje zapadlih, pa še neizpla- 
čanih obrokov dajatev iz pokojninskega in invalidskega zava- 
rovanja skladno z dosedanjo prakso. 
V 184. členu je tako, kot je določeno po sedanjih predpisih, 
predvidena možnost upoštevanja naknadno izplačane plače 
pri ponovni odmeri pokojnine. 
V 185. členu je določeno, da se invalidskemu upokojencu, ki 
se mu je stanje toliko izboljšalo, da lahko ponovno vstopi 
v delovno razmerje, pokojnina še nadalje izplačuje do 
ponovne zaposlitve, ča se v 30-tih dneh prijavi zavodu za 
zaposlovanje. Takšna je tudi sedanja praksa. 
Po predlogu Zakonodajno-pravne komisije je določeno, da 
lahko do pet let zavarovalne dobe dokupi tudi uživalec pokoj- 
nine. Na ta način si bodo lahko upokojenci povečali pokoj- 
nine za po dva odstotka za vsako dokupljeno leto pokojninske 
dobe. Enake zahteve so izrazili tudi številni posamezniki. 
Skladno s predlogom poslanskega kluba SDZ je določeno, da 
ima zavod poleg obveznega rezervnega sklada, ki obsega 
sredstva v višini najmanj enomesečnih izdatkov tudi poslovni 
sklad, v katerem se zbirajo sredstva za zagotavljanje pravic. 
Oba sklada skupaj zagotavljata večjo varnost izplačil pokojnin 
in drugih dajatev ter nemoteno usklajevanje z gibanjem plač. 
Po predlogu Odbora za delo, zaposlovanje in socialno poli- 
tiko ter društev upokojencev, je v predlogu zakona izrecno 
določeno, da se sredstva, ki so jih pod ugodnejšimi pogoji, 
določenimi v posebnih predpisih uveljavile nekatere skupine 
zavarovancev, zagotavljajo iz republiškega proračuna. 

Glede na ureditev v Zakonu o denacionalizaciji je besedilo 
predloga dopolnjeno z navedbo predpisov, po katerih je bilo 
nacionalizirano premoženje bivših nosilcev socialnega zava- 
rovanja, določitvijo zavezancev in upravičencev in z opredeli- 
tvijo postopka. 
Skladno s stališči Odbora za delo, zaposlovanje in socialno 
politiko ter poslanskega kluba SDZ je v predlogu zakona 
določeno, da se za zagotavljanje pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja porabi le čisti dobiček kapitalskega 
sklada, razen dela, ki odpade na druge vlagatelje. Na ta način 
ne bo prihajalo do realnega zmanjšanja tega sklada. V pravilih 
kapitalskega sklada se določi tudi delež dobička, ki se ga 
lahko nameni za povečanje mase tega sklada. 
Na predlog SPIZ-a in Zakonodajno-pravne komisije je pred- 
log zakona dopolnjen z določbo, da ni možno sodno varstvo 
v primeru, ko drugostopni organ hkrati z odločitvijo o pritožbi 
opravi tudi revizijo napadene prvostopne odločbe" in jo 
odpravi oziroma razveljavi. V tem primeru bo prvostopni 
organ itak moral izdati novo odločbo, zoper katero bo zavaro- 
vanec lahko uveljavil vsa pravna sredstva, vključno s sodnim 
varstvom. 
Na predlog SPIZ-a je črtana določba, da •vsako pozitivno 
izvedensko mnenje preveri revizijska invalidska komisija, saj 
je obvezna revizija predpisana in podrobno urejena že v dru- 
gih določbah tega zakona. 
Glede na pripombe poslanskega kluba SDZ, Komisije za vpra- 
šanja invalidov, SPIZ-a, ZDUS-a in nekaterih posameznikov 
je v predlogu zakona izrecno zapisano, da so v upravnem 
odboru skupščine zavoda sorazmerno zastopani tudi pred- 
stavniki upokojencev in delovnih invalidov. Zaradi tega je 
število članov povečano od 11 na 15. 
Skladno s stališči Zakonodajno-pravne komisije in Sodišča 
PIZ je v 280. členu določeno, da lahko zavod določi najnižji in 
najvišji znesek odškodnine, ki jo terja od fizičnih oseb. Po 
sedanji ureditvi so v nekaterih primerih prisojene odškodnine, 
ki za nekajkrat presegajo kazni in lahko gospodarsko uničijo 
posameznika, ki jih je dolžan plačevati. V 289. členu so nave- 
deni členi zakona, za neizpolnjevanje katerih so zagrožene 
kazni. 
Na predlog SPIZ-a je določeno, da se dodatek na invalidnost, 
ki pripada zavarovancem, če ob nastanku invalidnosti še niso 
dopolnili starosti za priznanje pravice do starostne upokoji- 
tve, ne bo ponovno odmeril invalidskim upokojencem, ki so 
se upokojili pred uveljavitvijo novega zakona, s katerim se 
navedena starostna meja povečuje. Izrecno je določeno, da se 
po uveljavitvi novega zakona na novo odmerijo pravice zava- 
rovancem s spremenjeno delovno zmožnostjo, ki so jih po 
dosedanjih predpisih zagotavljali delodajalci ter nadomestila 
iz invalidskega zavarovanja. 
V novem členu predloga je urejeno uveljavljanje pravic kme- 
tov na podlagi Zakona o starostnem zavarovanju kmetov. Ta 
zakon je sicer nehal veljati že 31.12.1983, vendar nekateri 
upravičenci doslej še niso uveljavili pravic, ki jim gredo na 
njegovi podlagi zato je nujno ohraniti to prehodno ureditev. 
V novi določbi predloga je urejeno vštevanje časa opravljanja 
javnih del v letu 1991 v zavarovalno dobo in obračunavanje 
osebnih dohodkov iz leta 1991 v pokojninsko osnovo. Obe 
določbi sta nujni zato, ker so ta vprašanja zdaj urejena le 
začasno. 
Skladno z odločbo Ustavnega sodišča št. U-1-24/91 -23 
z dne 17. oktobra 1991 je v predlogu določeno, da se za 
zavarovance, ki so uveljavili pravico do pokojnine v času od 
1.1.1991 do vključno 21.3.1991, ne uporablja dbločba 4. člena 
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojnin- 
skem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 10/91). 
Z navedeno določbo, ki se je pričela uporabljati 22. marca 
1991, je bil namreč uveden neugodnejši način usklajevanja 
pokojnin za vse zavarovance, ki so uveljavili pravice do pokoj- 
nine v letu 1991, torej tudi za tiste, ki so se upokojili v času od 
1.1.1991 do 21.3.1991, kar predstavlja retroaktivnost. Na pod- 
lagi te določbe bodo pokojnine te skupine zavarovancev 
povečane za 10 % in bodo za toliko večje od pokojnin vseh 
drugih upokojencev z enako pokojninsko dobo ter enakimi 
osebnimi dohodki, ki so se upokojili pred 1.1.1991 oziroma po 
21.3.1991. Sprememba se nanaša približno na 4000 upravi- 
čencev. 
Na predlog Zakonodajno-pravne komisije ter Odbora za pra- 
vosodje je dodana prehodna določba, po kateri se bo do 
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spremembe predpisov o sodiščih zagotavljalo sodno varstvo 
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja pred 
Sodiščem združenega dela pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja. 

III. PRIPOMBE IN PREDLOGI, KI NISO UPOŠTEVANI 
V PREDLOGU ZAKONA 
Organizacije, društva in izvenparlamentarne stranke upoko- 
jencev ter nekateri poslanci, so predlagali, naj bi pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje izvajal sklad ne pa tako, kot je bilo 
predloženo v osnutku zakona, zavod za pokojninsko in inva- 
lidsko zavarovanje. Predlagatelj vztraja pri tem, da je nosilec 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja opredeljen kot 
javni zavod. Med razlogi za takšno odločitev so najpomemb- 
nejša dejstva, da je pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
obvezno in država s svojimi organi zagotavlja, da zavarovanci 
izpolnjujejo svoje obveznosti. Zavarovanje je do podrobnosti 
urejeno v zakonu in v podzakonskih aktih tako, da pri izvaja- 
nju praviloma ni možnosti za prosto presojo. Sredstva za 
izvajanje zavarovanja sicer zagotavljajo po načelih samofi- 
nanciranja zavarovanci in delodajalci, vendar vire prispevkov 
ter višino stopenj prispevkov določa skupščina republike, 
izterjavo pa opravljajo državni organi. Pokojninsko in invalid- 
sko zavarovanje zajema večino prebivalstva republike in pred- 
stavlja najpomembnejši del sistema socialne varnosti, zato se 
v njem poleg pravic na podlagi zavarovalniških načel, zago- 
tavljajo tudi socialno varstvene pravice. Zaradi navedenih 
značilnosti je pokojninsko in invalidsko zavarovanje tipično 
področje, za katerega se ustanovi javni zavod kot organizacij- 
ska oblika javne službe, ki je relativno neodvisna od državnih 
organov in v okviru zakonskih pooblastil samostojno izvaja 
zavarovanje. V praksi se je izkazalo, da oblikovanje samou- 
pravnih interesnih skupnosti kot posebnih paradržavnih orga- 
nizmov, s katerimi naj bi zavarovancem omogočili bolj nepo- 
sredno udeležbo pri oblikovanju odločitev, kot je bila možna 
v zavodih, ki so pred tem opravljali posamezne dejavnosti, ni 
dalo predvidenih učinkov. Zato ne bi bilo primerno še nadalje 
iskati izvirne oblike za organiziranje služb, ki bodo izvajale 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, temveč je mujno tudi 
na tem področju določiti nosilca nalog na način, kot je predvi- 
den za izvajanje družbenih dejavnosti v Republiki Sloveniji, pa 
tudi v sosednjih državah. 
S tem je povezano tudi vprašanje pristojnosti za izdajanje 
podzakonskih aktov. Samoupravna interesna skupnost po 
dosedaj veljavnem zakonu o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju in po zakonu o združenem delu s svojim statutom 
in samoupravnimi splošnimi akti ureja bistvena vprašanja, ki 
bi po svoji vsebini sodila v pristojnost republiške skupščine 
oziroma njenega izvršnega sveta ter republiških upravnih 
organov. Javni zavod ima ožje pristojnosti. Tudi, če bo posa- 
mezen podzakonski akt izdal pristojni upravni organ, bodo pri 
njegovi pripravi sodelovali strokovni delavci in organi uprav- 
ljanja zavoda. Prednost ureditve po kateri posamezen podza- 
konski akt izda pristojni upravni organ, je predvsem v tem, da 
je pri tem možno zagotoviti skladnost z ureditvijo drugih 
področij, za katera je pristojen ta upravni organ, oziroma 
drugi državni organi. Ob upoštevanju številnih pripomb 
poslancev in organizacij upokojencev, je predlagatelj predvi- 
del, da posamezna vprašanja uredi pristojni upravni organ 
s podzakonskim aktom le takrat, ko se nanašajo na širšo 
problematiko, v vseh drugih primerih pa bi posamezna vpra- 
šanja zavod samostojno urejal. 
Predlagatelj ni mogel upoštevati pripomb poslanskega kluba 
SDZ in SPIZ-a, naj se prostovoljno zavarovanje omeji le na 
zavarovanje za primer starosti, izgube delovne zmožnosti ter 
smrti, ker bi s tem kmetom in nekaterim drugim skupinam 
oseb, ki se ne morejo vključiti v obvezno zavarovanje, ker ne 
dosegajo zadostnih dohodkov oziroma ne izpolnjujejo drugih 
posebnih pogojev, preprečili zavarovanje za primere zmanjša- 
nja delovne zmožnosti, telesne okvare in drugih rizikov, za 
katere bi se nekateri od njih radi zavarovali in so v ta namen 
pripravljeni in sposobni plačevati prispevke. Predloga Svo- 
bodnih sindikatov Slovenije, naj bi tistim zavarovancem, ki so 
bili več kot 15 let zavarovani za poln obseg zavarovanja, poleg 
tega pa nekaj let le za ožji obseg pravic, sorazmerno zmanjšali 
odmero pravic, ni bilo možno upoštevati, saj bi ria ta način 
navedeni zavarovanci prišli v slabši položaj kot, če bi se jim 
upoštevalo le tistih 15 let, ko so bili zavarovani za vse pravice. 

Tak način ne bi bil skladen z načelom, da pridobi tisti, ki ima 
daljšo zavarovalno dobo, sorazmerno večjo pokojnino. 
Predlagatelj ni mogel upoštevati predloga poslanca ter Zveze 
svobodnih sindikatov Slovenije, naj se povečanje starostne 
meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine z nepolno 
pokojninsko dobo zamakne za čas, ko se bo zaustavilo naraš- 
čanje brezposelnosti. Če se pritisk na starostno upokojevanje, 
ki narašča zaradi demografskih gibanj, ne bo omejil, se bo še 
nadalje poslabševalo razmerje med številom zavarovancev in 
številom upokojencev, ki je v avgustu letošnjega leta padlo že 
na 1,9 : 1 medtem, ko je pred desetimi leti znašalo še 3,5 : 1. 
Z omejevanjem upokojevanja se bo sicer povečalo število 
aktivnega prebivalstva, ki mu bo treba zagotavljati zaposlitev, 
vendar je bilo že v dosedanji praksi ugotovljeno, da je upoko- 
jevanje med najdražjimi načini za razreševanje vprašanja 
brezposelnosti. Tako bi bilo treba za triletno izplačevanje 
pokojnine v povprečnem znesku za posameznega upoko- 
jenca zagotoviti preko 360.000 tolarjev. Če bi tolikšna sred- 
stva uporabili za neposredne oblike pospeševanja zaposlova- 
nja, bi bilo možno doseči večje učinke. 
Več poslancev iz poslanskega kluba SDZ in iz LDS je predla- 
galo, naj bi za starostno upokojevanje žensk in moških dolo- 
čili enake starostne meje. Na takšen način bi tudi v Republiki 
Sloveniji izpolnili zahteve iz direktive Sveta Evrope št. 86/378/ 
EEC, po kateri morajo države, ki spadajo v to skupnost, 
odpraviti vse oblike diskriminacije na podlagi spola pri dolo- 
čanju pogojev za priznanje pravic iz socialnega zavarovanja 
in zaposlovanja. Navedenim predlogom so v prid tudi stati- 
stični podatki, po katerih je v Sloveniji povprečna življenjska 
doba žensk 77 let, moških pa 69 let. V Sloveniji je bilo 
v začetku leta 1990 258.000 žensk, starejših od 55 let, to je nad 
minimalno starostjo za starostno upokojitev, moških, starej- 
ših od 60 let, pa je bilo le 118.000. Čeprav je med zavarovanci 
bistveno več moških kot žensk, se je v letu 1990 starostno 
upokojilo 2081 več žensk kot moških, med vsemi starostnimi 
upokojenci pa je 55 % žensk. Po drugi strani pa je med 
invalidskimi upokojenci žensk le 38 %. Tudi veliko večino 
družinrpokojnin uživajo vdove. 
Predlagatelj je proučil navedene razloge, vendar predlogov ni 
sprejel, ker ocenjuje, da bi se s tem bistveno spremenila 
dosedanja razmerja, zmanjšale pridobljene pravice žensk, ter 
povečala brezposelnost. 
Zakonodajno-pravna komisija in nekateri posamezniki so 
predlagali, naj bi se pri izračunu pokojninske osnove upošte- 
vale plače iz celotne zavarovalne dobe posameznega zavaro- 
vanca, ne pa iz najugodnejšega desetletnega obdobja, kot je 
bilo predloženo v osnutku in kot velja po sedanji ureditvi. 
Posebno tisti zavarovanci, ki svobodno izbirajo zavarovalne 
osnove, od katerih se jim obračunavajo prispevki, imajo po 
sedanji ureditvi možnost, da so celo zavarovalno dobo zava- 
rovani od najnižjih možnih osnov, v zadnjih desetih letih pa se 
zavarujejo od čim višjih osnov in s tem poceni pridejo do 
visokih pokojnin. Delavci, ki so obvezno zavarovani od plač, 
kakršne prejemajo in ne morejo izbirati zavarovalnih osnov na 
opisan način, so zato v neenakopravnem položaju. Na bolj- 
šem so le tisti delavci, ki so v najugodnejšem desetletju 
prejemali bistveno višje plače kot v ostalih letih zavarovanja. 
Predlagatelj je po proučitvi navedenega predloga na podlagi 
podatkov SPIZA-a ugotovil, da bi se v primeru, če bi v pokoj- 
ninsko osnovo upoštevali plače iz celotne zavarovalne dobe 
posameznih zavarovancev, pokojnine v povprečju znižale za 
tretjino. Ker bi se v tem primeru gmotni položaj upokojencev 
preveč poslabšal, je tudi v predlogu zakona določeno, da se 
v pokojninsko osnovo šteje povprečna plača iz najugodnej- 
šega desetletnega obdobja. 
Največ razprav je bilo o variantnih predlogih k 51. členu 
osnutka zakona. Predloženi predlog lestvice za odmero sta- 
rostne pokojnine je po osnovni rešitvi v celoti ustrezal dose- 
danji ureditvi, po kateri se moškemu za 15 let pokojninske 
dobe odmeri pokojnina v višini 35 % pokojninske osnove, 
ženski pa v višini 40 % pokojninske osnove. Nato se moškemu 
za vsako dodatno leto pokojninske dobe poveča odmerni 
odstotek za po dve odstotni točki, vendar največ do 85 %, kar 
doseže pri 40 letih pokojninske dobe. Ženskam se v obdobju, 
ko imajo od 15 do 20 let pokojninske dobe odmerni odstotek 
za vsako leto pokojninske dobe poveča za po tri odstotke, za 
nadaljnja leta pa za po dva odstotka tako, da dosežejo 
odmero v višini 85 %, ko dopolnijo 35 let pokojninske dobe. 
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V varianti je bilo predvideno, da se zavarovancem in zavaro- 
vankam pokojnina odmeri v enakem odstotku, če dosegata 
enako pokojninsko osnovo. Ta rešitev je skladna z že ome- 
njeno direktivo Sveta Evrope (št. 86/378/EEC) o izvedbi načela 
enakega obravnavanja moških in žensk v ureditvi zaposlova- 
nja 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 žen- 
skam različno določajo obveznosti in višina pravic iz social- 
nega zavarovanja, različna starost za upokojitev oziroma 
dostop do drugih pravic na podlagi bolezni, invalidnosti, 
starosti, poškodb in poklicnih bolezni ter nezaposlenosti. 
Različna obravnava je dopustna le kot varstvo žena v zvezi 
z materinstvom, zato je bilo po vzoru Avstrije v variantnem 
dodatku predvideno, da se zavarovankam-materam za vsa- 
kega otroka poviša odstotek za oodmero pokojine po 5 %, 
vendar največ za 15 % oziroma za toliko, da skupni odstotek 
ne preseže 85 % pokojninske osnove. Na ta način so bili 
upoštevani različni predlogi delegatov strank in drugih udele- 
žencev razprave o predlogu za izdajo zakona. Ženske bi 
zaradi izenačevanjaa lestvice za odmero pokojnine v odvisno- 
sti od pokojninske dobe v povprečju izgubile 10 % glede na 
odmero po dosedanjih predpisih, v povprečju pa bi pridobile 
8,3 % glede na materinstvo. 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 dosegle 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 bi se s polno pokojninsko dobo 35 let sicer 
lahko upokojile, vendar bi imele nižjo pokojnino. Pokojnino 
v višini 85 % pokojninske osnove bi pridobile šele, ko bi tako 
kot moški zbrale 40 let pokojninske dobe. 
Variantni predlog skupaj z variantnim dodatkom je načelno 
podprla Komisija za družino, Odbor za delo, zaposlovanje in 
socialno politiko, Zakonodajno-pravna komisija, poslanski 
klubi SDZ, KD, SKZ-KS, SSS in številni poslanci. Ob načelni 
podpori je večina navedenih predlagala, naj dodatkov za 
materinstvo ne bi priznavali le za prve tri otroke, temveč za 
vsakega otroka v enakem odstotku. Če bi sprejeli navedeno, 
bi pravice žensk v povprečju ostale nespremenjene, le da bi 
pravica do odmere višje pokojnine, kot jo imajo moški z enako 
pokojninsko dobo, ostala le zavarovankam - materam ne pa 
vsem. 
Proti izenačevanju odmere pokojnin za enako pokojninsko 
dobo moškim in ženskam se je izjasnila Komisija za žensko 
politiko, Svobodni sindikati Slovenije, Sodišče združenega 
dela pokojninskega in invalidskega zavarovanja, več poslank 
in poslancev in številne posameznice. 
Zbori skupščine ob obravnavanju osnutka zakona niso spre- 
jeli odločitve, ali naj se odmera pokojnin za ženske in moške 
izenači, ali ne, niti o variantnem dodatku, po katerem bi imele 
pravico do ugodnejše odmere pokojnine le zavarovanke 
- matere. Glede na različna stališča o tem vprašanju in težke 
razmere na področju zaposlovanja, ki se bi še dodatno zao- 
strile, če bi ženske brez otrok dlje ostajale v zavarovanju, je 
predlagatelj v predlogu zakona določil lestvice za odmero 
pokojnine glede na pokojninsko dobo enako, kot velja po 
sedanji ureditvi. 
Drugače kot velja v primerih, ko določena skupina zavarovan- 
cev dopolni pogoje za priznanje pravic poprej kot ostali zava- 
rovanci oziroma se jim za isto pokojninsko dobo in vplačane 
prispevke odmeri višja pokojnina (borci NOB, delavci organov 
notranjih zadev), v tem primeru razlike ne pokrije Republika 
Slovenija iz proračuna, temveč gre na račun solidarnosti vseh 
zavarovancev. 
V predlogu niso upoštevane pobude, naj bi vdovi, ki ima poleg 
pravice do družinske pokojnine po umrlem zakoncu še pra- 
vico do lastne pokojnine, izplačevali obe pokojnini, oziroma 
bi ji določili znesek družinske pokojnine v višjem odstotku 
pokojnine pokojnega zavarovanca, ker bi takšna rešitev pred- 
stavljala širitev obstoječih pravic iz pokojninskega in invalid- 
skeg zavarovanja. Smoter pokojninskeg zavarovanja za pri- 
mer smrti je v tem, da zavarovanec na podlagi svojih prispev- 
kov zagotovi pravice nepreskrbljenim družinskim članom. 
Tisti, ki imajo lastne dohodke, bodisi plačo iz delovnega 
razmerja, dohodke iz opravljanja samostojne dejavnosti ali 
osebne pokojnine, zato ne morejo pridobiti pravice do družin- 

ske pokojnine, dokler jim ne preneha delovno razmerje ozi- 
roma druga lastnost, na podlagi katere pridobivajo navedene 
dohodke. Primerjave z ureditvijo v nekaterih drugih državah 
niso umestne, vkolikor se upoštevajo države, kjer se pokoj- 
nine izplačujejo tudi upravičencem, ki so še zaposleni ozi- 
roma zavarovani na drugi podlagi. 
Ob upoštevanju navedenih razlogov pa je v predlogu delno 
ugodeno predlogom za izboljšanje gmotnega položaja upra- i 
vičencev z nizkimi pokojninami. Zato je v 86. členu določeno, I 
da se družinskemu članu, ki ima poleg pravice do družinske | 
pokojnine tudi pravico do lastne pokojnine na podlagi svo- 
jega zavarovanja, odmeri družinska pokojnina najmanj v višini 
najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo. Pri tem ne bo 
treba dokazovati, da izpolnjuje premoženjski cenzus za priz- 
nanje pravice do varstvenega dodatka. 
V predlogu zakona niso upoštevane zahteve, naj bi tudi pokoj- 
nine nosilcev Partizanske spomenice 41 omejili do zneska 
najvišje pokojnine kot je določen za ostale upokojence. Po' 
posebnih zveznih predpisih je namreč določeno, da se nave- 
denemu upravičencu določi pokojnino in dodatek k pokojnini i 
v skupnem znesku povprečne plače, ki jo je prejemal v zad- 
njem letu pred upokojitvijo. Pobuda ni bila sprejeta glede na 
določbo Ustavnega zakona (Ur. I. RS, št. 1/91) po katerem se 
borcem NOV zagotavljajo pravice v dosedanjem obsegu. 

V predlogu zakona ni določeno, da se v pokojninsko dobo 
državljanom republike Slovenije všteva čas, ki so ga prebili 
v vojaški službi med II. svetovno vojno in se po sedanjih 
predpisih ne priznava v pokojninsko dobo. Takšne zahteve, ki 
so jih podali nekateri poslanci ter društva mobilizirancev 
v nemško vojsko, niso mogle biti sprejete, ker bi predstavljale 
širjenje pravic. Ob plačilu prispevkov pa se lahko navedena i 
obdobja zavarovancem vštevajo v pokojninsko dobo na pod-; 
lagi 214. člena predloga. Vprašanje odškodnin za službo \ 
v nemški vojski in s tem povezana vrašanja bo treba razrešiti 
v meddržavnem sporazumu. 

Več poslancev je zahtevalo, naj se v pokojninsko dobo prizna 
čas, ki so ga državljani Republike Slovenije po vojni prebili 
v zaporih, ali na prisilnem delu zaradi političnih razlogov, 
oziroma čas, ko so bili kot politični obsojenci brezposelni. Pri 
tem velja opozoriti na spremembe predpisov, po katerih je 
razširjena možnost obnavljanja političnih procesov in rehabi- 
litacije obsojencev, na podlagi katerih se čas, neupravičeno 
prebit v zaporu, upošteva v pokojninsko dobo. Pravice nave- 
denih oseb bo nujno urediti v posebnem zakonu na podlagi 
katerega bo možno sprejeti tudi konkretne rešitve, na podlagi 
katerih se bodo ta obdobja upoštevala v pokojninsko dobo. 

IV. FINANČNE POSLEDICE 
Ob dosledni izvedbi 240. člena predloga zakona, po kateri 
Republika Slovenija iz proračuna zagotavlja sredstva za ures- 
ničevanje pravic, ki so jih pod ugodnejšimi pogoji, določenimi 
v drugih predpisih, uveljavili delavci organov za notranje \ 
zadeve in zavodov za izvrševanje kazenskih sankcij, uživalci \ 
izjemnih pokojnin, borci NOV in nekatere druge skupine zava- 
rovancev, se bodo bistveno povečale obremenitve republi- 
škega proračuna. Ker se bodo istočasno za isti znesek zmanj- 
šali izdatki zavoda, oziroma ne bo več obveznosti do bivše 
Jugoslavije, ki je prej zagotavljala sredstva za pravice borcev 
NOV in vojaških upokojencev, z vidika celotne družbene 
bilance ne bo prišlo do povečanja sredstev za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje, temveč le za prerazporeditev dela 
obveznosti na republiški proračun. 

Z uvedbo prostovoljnega zavarovanja in novih oblik dokupo- 
vanja pokojninske dobe ne bo prišlo do dodatnih obremenitev 
proračuna oziroma ostalih zavezancev, ker so prispevki za te 
oblike zavarovanja določeni po zavarovalskih načelih, tako da 
bodo nove izdatke v celoti pokrili upravičenci do pravic na tej 
podlagi. S tem pa bo prišlo do povečanja udeležbe pokojnin- 
skega in invalidskega zavarovanja v narodnem dohodku. 

Sredstva za pokritje določenega širjenja posameznih pravic, 
za upokojence ugodnejši način valorizacije pokojnin, poveča- 
nje družinskih pokojnin upravičencev, ki imajo tudi pravice dc 
osebne pokojnine, uvedba pravice do delne pokojnine, pove 
čanje družinske pokojnine za obojestranske sirote in doto 
čene spremembe v invalidskem zavarovanju, bodo kompenzi 
rane s prihranki, do katerih bo prišlo zaradi zaostritve pogoje 
za priznanje pravic do starostne in predčasne pokojnine. 
Podrobnejše kvantifikacije so prikazane v prilogi. 



PREGLED PODATKOV O ZAVAROVALNICAH IN UŽIVALCIH PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN INVALID- 
SKEGA ZAVAROVANJA SLOVENIJE S PRIKAZOM TRENDA DOSEDANJEGA GIBANJA, STANJEM 
V LETU 1990 IN PROJEKCIJO GIBANJA DO LETA 1995, Z UPOŠTEVANJEM MOŽNIH SPREMEMB 
POGOJEV UPOKOJEVANJA KOT OSNOVNIH IZHODIŠČ ZA KVANTIFIKACIJO PREDLAGANIH REŠITEV 
S SPREJETJEM NOVEGA REPUBLIŠKEGA ZAKONA 

Gradivo je pripravljeno z namenom možne izvedbe kvantifika- 
cije rešitev, predvidenih v predlogu novega republiškega 
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. 
Ob pripravi tega gradiva so predvidene sledeče možne spre- 
membe zakona: 
- omejena možnost predčasnega upokojevanja (le za stečaj- 
nike, delovne invalide 2. in 3. kategorije, presežne delavce in 
brezposelne, prijavljene na zavodu za zaposlovanje); 
- prenehanje možnosti predčasnega upokojevanja; 
- izenačitev pogojev za moške in ženske pri odmeri pokoj- 
nine v odvisnosti od pokojninske dobe; 
- postopno višanje zahtevane starosti pri uveljavljanju sta- 
rostnih in predčasnih pokojnin; 
- sprememba izračunavanja nadomestil osebnih dohodkov 
delovnih invalidov 3. kategorije; 
- sprememba izračuna pokojninske osnove in pokojnine na 
podlagi osebnega dohodka iz celotnega obdobja zavarovalne 
dobe od leta 1970 dalje, za vse zatečene upokojence in nove 
uživalce pokojnin. 
Gradivo prikazuje na začetku pregled pokritosti prebivalstva 
z aktivnimi zavarovanci in upokojenci za kvantifikacijo podat- 
kov in analiziranje možnosti uvedbe nacionalne pokojnine ter 
pregled gmotnega položaja uživalcev starostnih in invalidskih 
pokojnin po starosti in pregled družinskih pokojnin po vrstah 
uživalcev. 
Glede na predvidene spremembe v pogojih upokojevanja je 
v preglednicah prikazana stopnja rasti uživalcev pokojnin 
v zadnjih letih ter projekcija za obdobje od leta 1991-1995 
(pod sedanjimi pogoji, z omejenimi pogoji predčasnega upo- 
kojevanja in upoštevanjem postopnega višanja zahtevane sta- 
rosti pri upokojevanju in brez pravice do predčasnega upoko- 
jevanja). 
V preglednicah je prikazana dosedanja stopnja rasti in projek- 
cija uživalcev (do leta 1995) varstvenega dodatka, nadome- 
stila za telesno okvaro, dodatka za pomoč in nego, uživalcev 
nadomestila osebnega dohodka (delovni invalidi) in uživalcev 
kmečkih pokojnin po starostnem zavarovanju kmetov. 
Še posebej je prikazana dosedanja rast in predvideno gibanje 
uživalcev pokojnin pod ugodnejšimi pogoji (pokojnine borcev 
NOB, izjemne pokojnine, pokojnine delavcev ONZ in prikaz 
obveznosti federacije in republike. 
V gradivu je podana ocena posledice zaradi izenačitve pogo- 
jev za moške in ženske pri odmeri pokojnine v odvisnosti od 
pokojninske dobe, ter prikaz posledice spremembe izračuna 
pokojninske osnove in pokojnine na podlagi OD iz celotnega 
obdobja zavarovalne dobe, ter prikazani rezultati spremembe 
izračunavanja nadomestil osebnih dohodkov delovnih invali- 
dov 2. in 3. kategorije. 
Na koncu je prikazana kvantifikacija prihrankov v odhodkih 
SPIZ upoštevajoč nekatere predvidene možne spremembe 
v pogojih upokojevanja, ter projekcija gibanja obremenitev 
aktivnih zavarovancev pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja z upokojenci do leta 1995. 
Opis posameznih tabel in preglednic: & 
- Tabela 1 prikazuje stanje pokritosti prebivalstva v Repu- 
bliki Sloveniji z aktivnimi zavarovanci in upokojenci po inter- 
valih starosti, da bi na ta način dobili podatke o preostanku 
prebivalstva zaradi analiziranja možnosti uvedbe nacionalne 
pokojnine za vzdrževano prebivalstvo. Upoštevati in analizi- 
rati je potrebno preostanek prebivalstva v starosti od 60 let 
naprej. 
Ker so v številkah zavarovancev - delavcev v združenem delu 
vključeni tudi zaposleni delavci, ki nimajo stalnega prebiva- 
lišča v Republiki Sloveniji (53994 v letu 1986, za leto 1990 ni 
podatka), je potrebno to upoštevati, saj se število preostalega 
prebivalstva na račun odbitka te populacije ustrezno poveča. 
Predvideva se, da so zaposleni delavci, ki nimajo stalnega 
bivališča v Republiki Sloveniji, pretežno mlajši. V preostanku 

prebivalstva so tudi brezposelni prijavljeni na zavodu za zapo- 
slovanje. 
Priloga k Tabeli 1 z zbirnimi podatki prikazuje pokritost 
prebivalstva Slovenije z aktivnimi zavarovanci in upokojenci. 
— Tabela 2-1 je preglednica uživalcev delavskih pokojnin po 
vrstah in po intervalih zneskov pokojnin (z varstvenim dodat- 
kom) v mesecu septembru leta 1991. 
— Tabela 2—2 Preglednica razmerja osebnih dohodkov in 
pokojnin od leta 1987 do 9/91 
— Tabela 3 prikazuje povprečno število uživalcev delavskih 
pokojnin v letu 1990 ter projekcijo gibanja do leta 1995 z upo- 
števanjem dosedanjih pogojev upokojevanja. Ker je bila stop- 
nja rasti starostnih še posebej pa predčasnih pokojnin v letu 
1989 in 1990 zelo velika je na tej osnovi, na osnovi podatkov 
o zaposlenih po starosti iz leta 1986 in tekočih podatkov 
o zaposlenih v letu 1990 ocenjeno, da se je v večji meri kot 
v običajnih razmerah izčrpal fond zaposlenih, ki so blizu 
izpolnjevanja pogojev za uveljavljanje starostne oziroma 
predčasne pokojnine. Zaradi tega dejstva je predvidena v letih 
od 1991 do 1995 bolj umirjena stopnja rasti uživalcev starost- 
nih in predčasnih pokojnin. 
— Tabela 4 je podobna Tabeli 3, s to razliko, da prikazuje 
projekcijo uživalcev delavskih pokojnin do leta 1995 z upošte- 
vanjem možnosti predčasnega upokojevanja stečajnikov, pre- 
sežnih delavcev, brezposlenih - prijavljenih na borzi dela, 
delovnih invalidov in z upoštevanjem povečanja zahtevane 
starosti. Iz tabele je razvidno, da se zaradi tega pri predčasnih 
pokojninah predvideva močnejša stopnja padanja števila uži- 
valcev do leta 1995. 
— Tabela 5 je podobna Tabeli 3 in 4, le da so v tej tabeli 
predvideni pogoji upokojevanja brez predčasnih pokojnin in 
povečanja zahtevane starosti. Ob tej predpostavki ni več 
novega prirasta predčasnih pokojnin. Do leta 1995 se število 
uživalcev predčasnih pokojnin močno zniža, saj se preostale 
predčasne pokojnine z izpolnitvijo pogoja starosti .uživalca 
pretvarjajo v starostne pokojnine. 
— V Tabeli 6 je prikazano predvideno gibanje uživalcev dru- 
gih denarnih dajatev in sicer varstvenega dodatka, nadome- 
stila za telesno okvaro in dodatka za pomoč in nego. Gibanje 
uživalcev teh dajatev kaže v prejšnjih letih enakomerno rast, 
kar se predvideva tudi do leta 1995. 
— Tabela 7 prikazuje prognozo uživalcev nadomestil oseb- 
nega dohodka do. leta 1995. To so delovni invalidi druge in 
tretje kategorije. Število uživalcev posamezne vrste nadome- 
stila v posameznih letih do leta 1995 bazira na dosedanjih 
gibanjih in predvidenim možnostim predčasnega upokoje- 
vanja. 
— V Tabeli 8 je prikaz stanja uživalcev kmečkih pokojnin 
starostnega zavarovanja kmetov in predvidena dinamika do 
leta 1995. Ker je zavarovanje po tem sistemu prenehalo je 
predviden do leta 1995 močan padec uživalcev teh pokojnin. 
— V Tabeli 9 je prikaz uživalcev borčevskih pokojnin s sta- 
njem oktober 1990 po vrstah pokojnin in po letih vstopanja 
v NOB. 
— Tabela 10 prikazuje stanje uživalcev borčevskih pokojnin 
po vrstah za leto 1990 in predvideno dinamiko gibanja do leta 
1995. 
— Tabela 11 prikazuje upokojence ONZ, ki se jim pokojnin- 
ska osnova lahko izračunava na osnovi osebnega dohodka iz 
zadnjega leta dela, ter uživalce izjemnih pokojnin ZIS in RIS, 
s stanjem v letu 1988, 1989, 1990 in predvidenim gibanjem do 
leta 1995. 
— V preglednici T 12 je prikazana obveznost federacije do 
skupnosti za pokojnine odmerjene po posebnih oziroma 
ugodnejših pogojih za leto 1987, 1989 in 1990 ter primerjava 
teh obveznosti s skupnimi prihodki skupnosti, ter obveznosti 
republike, do iste kategorije upokojencev za leto 1990. 
— V prilogi T 13 je podana ocena posledice izenačevanja 
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pogojev med moškimi in ženskami pri odmeri pokojnine 
v odvisnosti od pokojninske dobe. 
— Preglednica T 14 predstavlja izračun pokojninske osnove in 
pokojnine na podlagi osebnega dohodka iz celotnega obodbja 
zavarovalne dobe od leta 1970 dalje. 
— V Preglednici T 15 je prikazana kvantifikacija prihrankov 
s predpostavko da predčasnih pokojnin ne bi bilo. Izračun je 
narejen na osnovi izdatkov za predčasne pokojnine za leto 
1989 in za leto 1990 ter primerjava teh z izdatki za starostne 
pokojnine in celotnimi odhodki skupnsti. 
- V Preglednici T 16 je prikazana kvantifikacija prihrankov 
do leta 1995 s predpostavko, da bo s sprejetjem novega 
zakona 
- prenehala možnost predčasnega upokojevanja in s pred- 
postavko 

— omejenega predačasnega upokojevanja in višanjem zahte- 
vane starosti.I 
— V Preglednici T 17 so prikazani rezultati spremenjenega 
izračunavanja nadomestil osebnega dohodka delovnih invali- 
dov 3. kategorije. 
— Preglednica T 18 predstavlja kvantifikacijo obremenitev 
aktivnih zavarovancev pokojninskega in invalidskega zavaro- 
vanja z uživalci delavskih in kmečkih pokojnin v letih od 1991 
do 1995 glede na predvidena stanja zavarovancev in upoko- 
jencev v teh letih. 

Gradivo pripravil: 
Statistični oddelek SPIZ 

Pokritost prebivalstva Slovenije z aktivnimi zavarovanci in 
upokojenci 
Prebivalci Slovenije 30. 6. 1990 1,998.090 
od tega 
otroci do 7 let in učenci, dijaki in študentje 533.941 
Delavci v družb, sektorju, zasebniki, delavci pri za- 
sebnikih, kmečki zavarovanci 877.098 
Upokojenci (starostne, invalidske in družinske po- 
kojnine (tudi otroci oz. os. do 27 I. uživalci druž. 
pokojnine) 382.464 
Brezposelni 49.577 
Preostanek prebivalstva 155.010 
Opozorilo: Pri delavcih zaposlenih v družbenem sektorju so 
vključeni tudi delavci, katerih stalno prebivališče ni v R Slove- 
niji. Zavod za statistiko, po popisu zaposlenih v letu 1986 
razpolaga s tem podatkom. Po tem popisu je bilo ugotovljeno, 
da je bilo leta 1986 v R Sloveniji zaposlenih 53.994 delavcev, ki 
niso stalno prijavljeni v Sloveniji. Če od aktivnih zavarovancev 
odbijemo to populacijo, se ustrezno poveča preostanek prebi- 
valstva. 
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TABELA 2 

POROČILO O STANJU VSEH UŽIVALCEV IN POKOJNIN ZA MESEC SEPTEMBER Z VARSTVENIM 
DODATKOM 
TABELA 2-1 
Interval zneskov 
pokojnin v dinarjih Št 

Skupaj Starostne Invalidske Družinske 
uživalcev PovprečnaŠt. uživalcev PovprečnaŠt. uživalcev PovprečnaŠt. uživalcev Povprečna 

pokojnina pokojnina pokojnina pokojnina 
Skupaj 

501,00 
751,00 

1001,00 
1251,00 
1501,00 
1751,00 
2001,00 
2251,00 
2501,00 
3001,00 
3501,00 
4001,00 
4501,00 
5001,00 
6001,00 
7001,00 
8001,00 
9001,00 

1.0001,00 

DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 
DO 

NAD 

500,99 
750,99 

1000,99 
1250,99 
1500,99 
1750,99 
2000,99 
2250,99 
2500,99 
3000,99 
3500,99 
4000,99 
4500,99 
5000,99 
6000,99 
7000,99 
8000,99 
9000,99 

10000,99 
11000,99 
11000,99 

396218 
441 
458 
502 
557 
594 
688 
743 

1159 
2994 

11837 
8969 

10430 
9448 

16665 
87130 
54209 
40120 
33028 
41918 
20161 
54167 

7655,29 
368,42 
628,83 
878,54 

1124,97 
1383,96 
1627,93 
1875,24 
2122.24 
2392,62 
2738,44 
3232,00 
3778,17 
4249,44 
4791,75 
5533.25 
6511,80 
7473,79 
8493,02 
9432,21 

10470,09 
14324,98 

230719 
60 
67 
74 

120 
116 
164 
178 
206 

1577 
7755 
4879 
5475 
4153 
6667 

35505 
25227 
24636 
23133 
30457 
15535 
44735 

8470,11 
360,48 
635,27 
882,90 

1120,39 
1377,63 
1626,47 
1883,75 
2133,87 
2403,75 
2735,30 
3207,25 
3787.41 
4248,43 
4783,71 
5590,91 
6508.42 
7493,79 
8502,46 
9440,30 

10472,66 
14476,66 

87514 
150 
177 
243 
257 
227 
225 
217 
204 
319 

1889 
1626 
2524 
2788 
3417 

27738 
10490 
8893 
6971 
9391 
3344 
6424 

6967,26 
369,62 
635,28 
878,43 

1130,34 
1380,64 
1623,33 
1880,88 
2129,76 
2386,05 
2722.93 
3284,14 
3789.94 
4265,83 
4727,22 
5544,61 
6490,46 
7481,98 
8475,73 
9393,98 

10461,01 
13695,43 

77985 
231 
214 
185 
180 
251 
299 
348 
749 

1098 
2193 
2464 
2431 
2507 
6581 

23887 
18492 
6591 
2924 
2070 
1282 
3008 

6016,72 
369,70 
621,48 
876,94 

1120,36 
1389.88 
1632,18 
1867,38 
2117,00 
2378.54 
2762,91 
3246,60 
3745,13 
4232.89 
4833,40 
5434,35 
6528,50 
7388,03 
8459.55 
9486,71 

10462,58 
13413,67 

PREGLEDNICA RAZMERJA OSEBNIH 
DOHODKOV IN POKOJNIN OD LETA 1987 
do SEPTEMBRA 1991 

TABELA 2-2  
Povprečni osebni Povprečna Razmerje med 

dohodek pokojnina pov. pok. in povpr. 
oseb. dohod. 

1987 271.063 204.784 75,5 
1988 719.544 516.418 71,8 
1989 11,804.563 8,431.440 71,4 
1990 5.657 4.521 79,9 
I,—IX. 91 8.877 5.991 67,5 
Podatki prikazujejo razmerje med povprečnim OD in pov- 
prečno skupno pokojnino v republiki Sloveniji, ne pa razmerja 
med povprečno starostno pokojnino in povprečnim OD, kar je 
sicer temelj za usklajevanje pokojnin. 
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TABELA 13 

OCENA POSLEDIC IZENAČEVANJA POGOJEV 
(moški in ženske) PRI ODMERI POKOJNINE 
V ODVISNOSTI OD POKOJNINSKE DOBE 

Izhodiščni podatki: 
— Povprečna pokojninska doba žensk uživalk starostnih 
pokojnin v letu 1990 znaša 29 let in 4 mesece. 
- Pri sedanjih pogojih imajo ženske pri zgoraj navedeni 
pokojninski dobi odmerjeno pokojnino v višini 73% od pokoj- 
ninske osnove (moški pri tej pokojninski dobi 63%). 
— Zadnji razpoložljivi podatki Zavoda za statistiko Slovenije 
kažejo, da ženska rodi v povprečju 1,66 živorojenega otroka. 
- Pri odmeri pokojnine ženskam (novi pogoji) se predvideva 
5% pribitek za živorojenega otroka, vendar zneske ne sme 
presegati 85% pokojninske osnove. 

TABELA 16 

Ocenjujemo, da bi ženske zaradi izenačevanja pogojev pri 
odmeri pokojnine v odvisnosti od pokojninske dobe izgubila 
v povprečju 10% (glede na dosedanjo odmero), pridobila pa 
8,3% na živorojene otroke. Na ta način bi ženske s pokojnin- 
sko dobo 29 let in 4 mesece pri odmeri pokojnine izgubile 
v povprečju 1,7% zneska. 
Če bi aktivne zavarovanke - bodoče upokojenke želele imeti 
enak nivo pokojnin kot sedanje upokojenke, bi morale delati 
v povprečju eno leto dlje, to je 30 let in 3 mesece. 

KVANTIFIKACIJA PRIHRANKOV V ODHODKIH SPIZ OD LETA 
1991 DO 1995 S PREDPOSTAVKO, DA BI S SPREJETJEM NOVEGA 

REPUBLIŠKEGA ZAKONA PRENEHALA MOŽNOST PREDČASNEGA UPOKOJEVANJA 
IN Z UPOŠTEVANJEM POSTOPNEGA VEČANJA ZAHTEVANE STAROSTI PRI 

UPOKOJEVANJU 

1991 1992 1993 1994 1995 
Delež predčasnih 
pokojnin v denarni 
masti starostnih 
pokojnin 10,6 % 8,4% 6,2% 4,0% 1,7/» 

Delež predčasnih 
pokojnin v denarni 
masi vseh odhodkov 
skupnosti 5,6% 4,4% 3,2% 2,0% 0,9% 

KVANTIFIKACIJA PRIHRANKOV OB UPOŠTEVANJU PREDČASNEGA 
UPOKOJEVANJA LE ZA STEČAJNIKE, PRESEŽNE DELAVCE, DELOVNE 

INVALIDE IN BREZPOSELNE., PRIJAVLJENE NA BORZI DELA IN POSTOPNEGA 
VEČANJA ZAHTEVANE STAROSTI PRI UPOKOJEVANJU 

1991 1992 1993 1994 1995 

Delež predčasnih 
pokojnin v denarni masi 
starostnih pokojnin 10,6% 8,9% 7,4% 5,8% 4,2% 

Delež predčasnih pokoj- 
nin v denarni masi vseh 
odhodkov skupnosti 5,7% 4,7% 3,9% 3,0% 2,2% 
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TABELA 1 8 

PROJEKCIJA OBREMENITEV AKTIVNIH ZAVAROVANCEV 
POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA Z UŽIVALCI DELAVSKIH 

IN KMEČKIH POKOJNIN V LETIH OD 1991 DO 1995, GLEDE NA 
PREDVIDENA STANJA ZAVAROVANCEV IN UPOKOJENCEV V TEH LETIH 

Sedanji pogoji upokojevanja 

Aktivni zavarovanci Upokojenci Število za- 
Leto    v  varovancev 

število Stop.rasti Število Stop.rasti na 1 upoko- 
jenca 

1990 901.500 - 3,69% 383.964 5,9% 2,34 

1991 853-200 - 5,35% 399-966 »1,2% 2,13 

1992 809.400 - 5,13% 412.946 3,2% 1,96 

1993 798.500 - 1,35% 425.675 3,1% 1,88 

1994 806.900 1,00% 439.295 3,2% 1,84 

1995 819.400 1,50% 453-863 3,3% 1,81 

Pogoji omejenega predčasnega upokojevanja 
in podaljševanja zahtevane starosti ■ 

1991 853-200 - 5,35% 415.143 8,1% 2,06 , 

1992 809.400 - 5,13% 418.058 0,7% 1,94 

1993 798.500 - 1,35% 420.4--94 0,6% 1,9.0 

1994 806.900 1,00% 423-077 0,6% 1,91 

1995 819.400 1,50% 425.632 X),6% 1,93 

v ' 
Pogoji upokojevanja brez predčasnih pokojnin 

z podaljševanjem zahtevane starosti 

1991 853-200 - 5,35% 415.143 8,1% 2,06 

1992 809.400 - 5,13% 416.458 0,3% 1,94 

1993 798.500 - 1,35% 417.294 0,2% 1,91 

1994 806.900 1,00% 418.267 0,2% 1,93 

1995 819.100 1,50% 419.222 0,2% 1,95 

Podatki predstavljajo povprečna stanja števila aktivnih zavarovancev in upoko- 

jencev do leta 1995. Podatki o aktivnih zavarovancih so vzeti iz ocene Zavoda 

Republike Slovenije za družbeno planiranje. Aktivne zavarovance predstavljajo 

zaposleni v združenem delu, zasebniki, delavci zaposleni pri zasebnikih in 

zavarovanci kmetje. 



TABELA 17 

PRIKAZ ODMERE NADOMESTIL OSEBNEGA DOHODKA 
PO SEDAJ VELJAVNIH PREDPISIH IN NA NAČIN, KI GA PREDVIDEVA 

OSNUTEK NOVEGA ZAKONA ZA DELOVNE INVALIDE KI PREJEMAJO 
MANJŠI OSEBNI DOHODEK NA DRUGEM DELU 

Osnova po sedanjih 
predpisih 

Osnova na pred- 
lagan način 

. Razlika v odstotkih 

4.144,70 

3.735,30 

3.163,40 

5.636,30 

4.398,00 

4.698,80 

4.513,80 

5.177,10 

4.842,30 

4.487,11 

4.676,61 

3.772,60 

7.496,21 

5.442,69 

4.986,75 

4.489,31 

7.634,25 

5.226,46 

8,3 

25.2 

19.3 

33,0 

23,8 

6,1 

0,5 

47,5 

7,9 

Rezultati odmere nadomestil osebnega dohodka na predlagan način, 
kažejo v večini primerov ugodnejšo odmero. 

DODATEK 

PODATKI O ZAVAROVANCIH IN UŽIVALCIH PRAVIC POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 
ZAVAROVANJA SLOVENIJE 
/ devetih mesecih leta 1991 

/ preglednicah, ki sledijo, so prikazani zadnji podatki o zava- 
ovancih in uživalcih pravic iz pokojninskega in invalidskega 
:avarovanja. Podatki so drugačni od prognoze za leto 1991, 
>redvsem zaradi podaljšane možnosti uveljavljanja pravic po 
itari zakonodaji, kar ob izdelavi osnovnega gradiva ni bilo 
iredvideno, pa tudi zaradi drugih predvsem ekonomskih 
azlogov v gospodarstvu, kar vse povzroča večjo stopnjo 
ipokojevanja. 

Vrste preglednic: 
1. Gibanje aktivnih zavarovancev, upokojencev in brezposel- 

nih v Sloveniji po mesecih v letu 1991 ter prikaz pokritosti 
upokojencev in brezposelnih z aktivnimi zavarovanci 

2. Uživalci slovenskih pokojnin po vrstah in republikah biva- 
lišča s stanjem 30. 9. 1991 

3. Uživalci drugih denarnih dajatev (30. 9. 1991) 
4. Uživalci nadomestil osebnih dohodkov (delovni invalidi) 

s stanjem 30.9. 1991 
5. Upokojenci borci (delavske pokojnine in pokojnine po 

starostnem zavarovanju kmetov) - stanje 30. 6. 1991 
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Predlog zakona o ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM 

ZAVAROVANJU - ESA 390 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 136. seji 
28/11-1991 določil besedilo: 
- PREDLOGA 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 bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skuščinskih delovnih teles sodelovali: 
- prof. dr. Katja BOH, članica Izvršnega sveta in mini- 
strica za zdravstvo, družino in socialno varstvo, 
- Tone KOŠIR, namestnik ministrice za zdravstvo, dru- 
žino in socialno varstvo, 
- Meta MENCEJ, vodja skupine za pripravo zakonov 
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter 
zdravstveni dejavnosti, 
- Ivan REMŠKAR, vodja skupine za pripravo zakona 
o lekarniški dejavnosti, 
- Jasna MAJCEN-ROBLEK, svetovalka ministrice za 
zdravstvo, družino in socialno varstvo. 

Predlog 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. 

PREDLOG ZAKONA o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju 

Prvi del II. DRUŽBENA SKRB ZA ZDRAVJE 

ZDRAVSTVENO VARSTVO 
I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. 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 

Vsakdo je dolžan skrbeti za svoje zdravje. Nihče ne sme 
ogrožati zdravja drugih. 
Vsakdo ima pravico do zdravstvenega varstva in dolžnost, da 
prispeva k njegovemu uresničevanju v skladu s svojimi mož- 
nostmi. 
Vsakdo je dolžan poškodovanemu ali bolnemu v nujnem 
primeru po svojih močeh in sposobnostih izkazati prvo 
pomoč in mu omogočiti dostop do nujne medicinske pomoči. 

3. člen 

Republika Slovenija z ukrepi gospodarske, ekološke in soci- 
alne politike ustvarja pogoje za uresničevanje zdravstvenega 
varstva in nalog pri krepitvi, ohranitvi in povrnitvi zdravja ter 
usklajuje delovanje in razvoj vseh področij s cilji zdravstve- 
nega varstva. 
Občina in mesto v skladu s svojimi pravicami in dolžnostmi 
zagotavljata pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva 
na svojem območju. 
Podjetja, zavodi, druge organizacije in posamezniki so pri 
opravljanju in načrtovanju svoje dejavnosti dolžni zagotavljati 
pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva z razvijanjem 
in uporabo zdravju in okolju neškodljivih tehnologij ter z uva- 
janjem ukrepov za varovanje inkrepitev zdravja pri njih zapo- 
slenih delavcev. 

4. člen 

Republika Slovenija uresničuje svoje naloge na področ 
zdravstvenega varstva, s tem da: 
- načrtuje zdravstveno varstvo in določa strategijo razvo 
zdravstvenega varstva; 
- sprejema predpise in ukrepe, ki spodbujajo krepitev 
varovanje zdravja; 
- zagotavlja pogoje za zdravstveno osveščanje ljudi; 
- zagotavlja zakonodajno politiko, ki izhaja iz ciljev zdra 
stvenega varstva, 
- z ukrepi davčne in gospodarske politike spodbuja razvij 
nje zdravih življenjskih navad, 
- zagotavlja enotnost razvoja zdravstvenega informacijskec 
sistema v Republiki Sloveniji, 
- zagotavlja finančna sredstva za naloge iz svoje pristojnos 
določene s tem zakonom. 
Republika Slovenija uresničuje družbeno skrb za zdravje pr 
bivalstva tudi z: 
- ukrepi na področju varovanja okolja; 
- določanjem obveznosti in nosilcev politike, ki se nanaša r 
življensko okolje; 
- medpodročnim planiranjem posegov v okolje, ki so zdrav 
neškodljivi; 
- ukrepi, ki zagotavljajo prebivalstvu higiensko neoporečr 
pitno vodo in hrano ter odlaganje odpadnih snovi, kvalite' 
zraka in bivanja ter varstvo pred viri ionizirajočega sevanja 

5. člen 

Za uresničevanje nalog iz prejšnjega člena se pri Izvršne 
svetu Skupščine Republike Slovenije ustanovi Svet 
zdravje. 
Svet za zdravje ima naslednje naloge: 
- spremlja vplive okolja in življenjskih navad na zdrav 
prebivalstva ali skupin ljudi in predlaga primerne ukrepe, 
- ocenjuje razvojne načrte in zakonske osnutke z vseh podr 
čij dejavnosti z vidika njihovega vpliva na zdravje ljudi, 
- predlaga republiškim upravnim organom uskladitev vpr 
šanj, pomembnih za zdravjfe ljudi, 
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- predlaga ukrepe za spodbujanje proizvodnje in uporabe 
zdrave hrane in za uvedbo zdravju manj škodljivih tehnolo- 
ških postopkov in izdelkov, 
- 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 pri uresniče- 
vanju nalog, ki se nanašajo na družbeno skrb za zdravje. 
Predlagatelji predpisov in razvojnih planov zdravstvenega 
varstva so dolžni obravnavati predloge, pobude in mnenja 
Sveta za zdravje, zavzeti do njih stališča in z njimi seznaniti 
Skupščino Republike Slovenije 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 Republike Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: 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, 
- specifične potrebe in možnosti zdravstvenega varstva posa- 
meznih območij, 
- nosilce nalog za uresničevanje plana zdravstvenega var- 
stva, 
- merila za mrežo javne zdravstvene službe, upoštevaje 
dostopnost zdravstvenih storitev po območjih. 
Plan zdravstvenega varstva vsebuje dolgoročne, srednje- 
ročne in kratkoročne opredelitve. 
Predlog plana zdravstvenega varstva pripravi Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije. Pri pripravi predloga plana 
zdravstvenega varstva sodelujejo pristojne zbornice, združe- 
nja zdravstvenih in drugih zavodov ter organizacij, ki oprav- 
ljajo zdravstveno dejavnost, Zavod za zdravstveno zavarova- 
nje Slovenije in Svet za zdravje. 
Plan zdravstvenega varstva sprejme Skupščina Republike 
Slovenije. 

7. člen 

Republika Slovenija iz proračuna zagotavlja sredstva za: 
- programiranje, usklajevanje in spremljanje izvajanja zdrav- 
stvene prosvete in vzgoje, vključno z založniško dejavnostjo, 
skladno s planom zdravstvenega varstva, 
- 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 nalezljivih bolezni in infekcije 
s HIV ter epidemiološko spremljanje in preprečevanje alkoho- 
lizma, kajenja, narkomanije in drugih odvisnosti, 
- drugo socialnomedicinsko dejavnost, pomembno za vso 
republiko, 
- znanstvenoraziskovalno dejavnost na področju zdravstve- 
nega varstva, 
- aktivnosti humanitarnih, invalidskih, strokovnih in drugih 
društev in organizacij, skladno z opredelitvami iz plana zdrav- 
stvenega varstva, 
- zbiranje krvi in organov za presajanje, 
- zdravstvene preglede nabornikov, 
- zdravstveno varstvo vojaških obveznikov na služenju voja- 
škega roka in na usposabljanju v teritorialni obrambi ter 
organih za notranje zadeve ter pripadnikov republiških enot 
za civilno zaščito in republiških enot za zveze na usposablja- 
nju, če zdravstvenega varstva nimajo urejenega na drugi 
podlagi; 
- 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 mladoletnike na prestajanju vzgojnega 
ukrepa oddaje v prevzgojni dom, za osebe, ki jim je izrečen 
varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in var- 
stva v zdravstvenem zavodu oziroma obvezno zdravljenje 
alkoholikov in narkomanov, 
- nujno zdravstveno varstvo oseb neznanega bivališča, tujcev 
iz držav, s katerimi niso sklenjene mednarodne pogodbe, ter 
tujcev in državljanov Republike Slovenije s stalnim prebivališ- 
čem v tujini, ki začasno prebivajo v Republiki Sloveniji ali so 
na poti skozi Republiko Slovenijo, in zanje ni bilo mogoče 
zagotoviti plačila zdravstvenih storitev. 
Republika Slovenija zagotavlja tudi sredstva za investicije 
v javne zdravstvene zavode, ki jih je ustanovila. 
Republika Slovenija iz proračuna zagotavlja dopolnilna sred- 
stva za delovanje javne zdravstvene službe na primarni ravni 
na demografsko ogroženih območjih. 

« 8. člen 

Občina oziroma mesto uresničuje naloge na področju zdrav- 
stvenega varstva, s tem da: 
- oblikuje in uresničuje programe za krepitev zdravja prebi- 
valstva na svojem območju in zagotavlja proračunska sred- 
stva za te programe, 
- zagotavlja izvajanje higiensko epidemiološke, zdravstveno- 
statistične in socialnomedicinske dejavnosti za svoje 
območje, ki niso vključene v republiški pro gram, 
- oblikuje in izvaja program nalog za ohranitev zdravega 
okolja, ki niso vključene v republiški pro gram, 
- zagotavlja zdravstveno varstvo pripadnikov civilne zaščite, 
splošnih reševalnih služb, narodne zaščite in enot za zveze 
občine oziroma mesta, če tega nimajo urejenega na drugi 
podlagi, 
- kot ustanovitelj javnih zdravstvenih zavodov zagotavlja 
sredstva za investicije in za druge obveznosti, določene 
z zakonom in z aktom o ustanovitvi, 
- zagotavlja mrliško pregledno službo. 

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

9. člen 

Podjetja, zavodi, druge organizacije in posamezniki, ki zapo- 
slujejo delavce (v nadaljnjem besedilu: delodajalci), morajo 
poleg obveznosti, ki jih imajo po predpisih o varstvu pri delu, 
svojim delavcem zagotoviti: 
- ukrepe za preprečevanje in odkrivanje poklicnih bolezni, 
bolezni v zvezi z delom ter poškodb pri delu; 
- prvo pomoč v primeru poškodb; 
- pravočasno in ustrezno obveščenost o nevarnostih za 
zdravje pri delu; 
- preventivne zdravstvene preglede (predhodne, obdobne in 
specialne) v zvezi z delazmožnostjo in v skladu s posebnimi 
predpisi; 
- 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; 
- nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela 
zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni v skladu s kolektivno 
pogodbo. 
Delodajalci so dolžni zagotoviti izdelavo analize tehnološkega 
procesa z vidika vpliva na zdravje ljudi in sprejeti program 
odpravljanja škodljivosti v skladu s posebnimi predpisi. 

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 
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pogoje za ta dela. 
Na druge zdravstvene preglede morajo delavci v skladu 
s posebnimi predpisi. 

11. člen 

Republiški upravni organ, pristojen za delo, v soglasju z repu- 
bliškim upravnim organom, pristojnim za zdravstvo, predpiše 
standarde, normative in druga merila in pogoje za določanje 
maksimalnih ekoloških in psihofizičnih obremenitev delavcev 
pri delu ter pogoje, postopek in nosilce odgovornosti za 
izvajanje ukrepov in nalog iz 9.člena tega zakona. 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, v soglasju 
z republiškim upravnim organom, pristojnim za delo, pred- 
piše način, postopek in pogoje ter nosilce za opravljanje 
pregledov iz prejšnjega člena. 

• 
Drugi del 
ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 

12. člen 

Zdravstveno zavarovanje je obvezno in prostovoljno. 
Obseg obveznega zdravstvenega zavarovanja določa ta 
zakon. Nosilec obveznega zavarovanja po tem zakonu je 
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem 
besedilu: Zavod). 
Prostovoljno zavarovanje izvajajo Zavod in druge zavaroval- 
nice. 

I. OBVEZNO ZAVAROVANJE 

13. člen 

Obvezno zavarovanje obsega: 
1. zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela, 
2. zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bo- 
lezni. 
Z obveznim zavarovanjem se zavarovanim osebam zagotavlja 
v obsegu, ki ga določa ta zakon: 
1. plačilo zdravstvenih storitev, 
2. nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela, 
3. pogrebnina in posmrtnina, 
4. povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdrav- 
stvenih storitev. 

1. Zavarovane osebe 

14. člen 

Zavarovane osebe so zavarovanci in njihovi družinski člani. 

15. člen 

Zavarovanci po tem zakonu so: 
1. osebe, ki so v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji; 
2. osebe v delovnem razmerju pri podjetju, zavodu, drugi 
organizaciji ali delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji, 
poslani na delo ali na strokovno izpopolnjevanje v tujino, če 
niso obvezno zavarovani v državi, v katero so bili poslani; 
3. osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in 
ustanovah, tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih 
s sedežem v Republiki Sloveniji, če ni z mednarodno pogodbo 
drugače določeno; 
4. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zapo- 
slene pri tujem delodajalcu, ki niso zavarovane pri tujem 
nosilcu zdravstvenega zavarovanja; 
5. osebe, ki na območju Republike Slovenije samostojno 
opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost kot edini ali 
glavni poklic; 
6. osebe, ki so lastniki zasebnih podjetij v Republiki Sloveniji, 
če niso zavarovane iz drugega naslova; 
7. kmetje, člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki 
v Republiki Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini 
ali glavni poklic; 
8. vrhunski športniki - člani telesnokulturnih organizacij 
v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz drugega naslova; 
9. brezposelne osebe, ki prejemajo pri zavodih za zaposlova- 

nje nadomestilo oziroma denarno pomoč; 
10. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
prejemajo pokojnino po predpisih Republike Slovenije ozi- 
roma preživnino po predpisih o preživninskem varstvu 
kmetov; 
11. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
prejemajo pokojnino od tujega nosilca pokojninskega zavaro- 
vanja, če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno; 
12. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, zava- 
rovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki med 
bivanjem v Republiki Sloveniji ne morejo uporabljati pravic iz 
tega naslova; 
13. 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; 
14. tujci, ki študirajo ali se izpopolnjujejo v Republiki Slove- 
niji, ki niso zavarovani iz drugega naslova; 
15. 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 drugih vojn ter uživalci republiških priznavalnin, če 
niso zavarovane iz drugega naslova; 
16. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
prejemajo nadomestilo po zakonu o družbenem varstvu 
duševno in telesno prizadetih odraslih oseb, če niso zavaro- 
vane iz drugega naslova; 
17. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki 
prejemajo stalno denarno pomoč kot edini vir preživljanja po 
predpisih o socialnem varstvu; 
18. osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so 
uživalci priznavalnin po predpisih o varstvu udeležencev vojn, 
če niso zavarovane iz drugega naslova; 
19. vojaški obvezniki s stalnim prebivališčem v Republiki 
Sloveniji, ki so v civilni službi kot nadomestilu vojaškega roka; 

20. osebe z drugimi prihodki in s stalnim prebivališčem 
v Republiki Sloveniji, če niso zavarovane iz drugega naslova; 
21. državljani Republike Slovenije s stalnim prebivališčem 
v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovanci iz drugega naslova. 
Za zavarovance po 7. točki prejšnjega odstavka se štejejo: 
- osebe, ki so na podlagi opravljanja kmetijske dejavnosti 
pokojninsko in invalidsko zavarovane, 
- osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni 
poklic in niso pokojninsko in invalidsko zavarovane, če kme- 
tijsko gospodarstvo dosega na člana gospodarstva mesečno 
najmanj tolikšen katastrski in drug dohodek, ki ustreza zne- 
sku 50% zajamčene plače, zmanjšane za davke in prispevke. 
Za člane kmetijskega gospodarstva se štejejo vse osebe, ki 
v okviru tega gospodarstva opravljajo kmetijsko dejavnost kot 
edini ali glavni poklic. 

16. člen 

Za poškodbo pri delu in poklicno bolezen so zavarovane 
osebe iz 1.,2.,3.,5.,6.,8. in 19.točke prvega odstavka 15.člena 
tega zakona. 
Osebe iz 7.točke prvega odstavka 15.člena tega zakona so 
zavarovane za poškodbo pri delu in poklicno bolezen, če 
plačujejo prispevek od osnove, določene za pokojninsko in 
invalidsko zavarovanje. Osebe iz 7.točke prvega odstavka 
15.člena, ki ne plačujejo tega prispevka, pridobijo v primeru 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pravice v obsegu, 
določenem za primer bolezni ali poškodbe izven dela. 

17. člen 

Za poškodbo pri delu in poklicno bolezen so zavarovani tudi: 
1. učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju 
proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih 
ekskurzijah; 
2. otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem 
razvoju pri praktičnem pouku v organizacijah za usposablja- 
nje ali na obveznem praktičnem delu; 
3. osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi, ne 
glede na to ali za to prakso prejemajo nagrado; 
4. vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne 
osebe na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri 
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praktičnih delih in vajah; 
5. osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu; 
6. učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol pri 
opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij; 
7. brezposelne osebe na javnih delih, organiziranih po predpi- 
sih o zaposlovanju; 
8. volonterji; 
9. osebe na prestajanju zaporne kazni in vzgojnega ukrepa pri 
delu, poklicnem izobraževanju in pri opravljanju dovoljenih 
dejavnosti v skladu z zakonom; 
10. osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic. 

18. člen 

Za poškodbo pri delu so zavarovane tudi: 
1. osebe, ki sodelujejo pri organiziranih javnih delih sploš- 
nega pomena, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju 
ob naravnih in drugih nesrečah; 
2. udeleženci mladinskih taborov v Republiki Sloveniji; 
3. 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; 
4. osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve in poo- 
blaščenim osebam teh organov pri opravljanju njihovih nalog 
v skladu z zakonom; 
5. osebe, ki opravljajo naloge organov za notranje zadeve kot 
osebe v rezervnem sestavu organov za notranje zadeve; 
6. osebe, ki opravljajo na poziv državnih in drugih pooblašče- 
nih organov, javne in druge družbene funkcije ali državljan- 
sko dolžnost; 
7. športniki, trenerji ali organizatorji, ki v okviru organizirane 
športne dejavnosti sodelujejo pri športnih akcijah; 
8. osebe, ki kot člani operativnih sestavov prostovoljnih gasil- 
skih organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti 
in reševanju pri drugih nesrečah, pri usposabljanju, zavarova- 
nju na požarno nevarnih mestih in pri javnih prireditvah, 
naloge pri javnih nastopih in demonstracijah s prikazovanjem 
demonstrativnih vaj ter pri poučevanju ljudi o požarni var- 
nosti; 
9. 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. 

19. člen 

Za poškodbo pri delu in za poklicno bolezen se štejejo 
poškodbe in bolezni v skladu s predpisi, ki urejajo pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje. 

20. člen 

Kot družinski člani zavarovanca so ob pogojih, ki jih določa ta 
zakon, zavarovani: 
a) ožji družinski člani: 
1. zakonec, 
2. otroci (zakonski in nezakonski otroci in posvojenci); 
b) širši družinski člani: 
1. pastorki, ki jih zavarovanec preživlja, 
2. vnuki, bratje, sestre in drugi otroci brez staršev, ki jih je 
zavarovanec vzel k sebi in jih preživlja, ob pogojih, ki jih 
določa ta zakon za otroke, 
3. starši (oče in mati, očim in mačeha, ter posvojitelj), ki živijo 
z zavarovancem v skupnem gospodinjstvu in jih zavarovanec 
preživlja, ter nimajo za preživljanje dovolj lastnih sredstev in 
so trajno in popolnoma nezmožni za delo. 
Za otroka brez staršev se šteje tudi otrok, ki ima starše, če so 
starši popolnoma in trajno nezmožni za delo ali, če zaradi 
drugih okoliščin ne morejo skrbeti za otroka in ga preživljati. 
Družinski člani so zavarovani, če imajo stalno prebivališče 
v Republiki Sloveniji, razen če ni za ožje družinske člane 
z mednarodno pogodbo drugače določeno. 

21. člen 

Zakonec je zavarovan kot družinski član, če ni sam zavaro- 

vanec. 
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. 

22. člen 

Otrok je zdravstveno zavarovan kot družinski član do dopol- 
njenega 15.leta starosti oziroma do dopolnjenega 18.leta sta- 
rosti, 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 
16.točke prvega odstavka 15.člena tega zakona. 

2. Pravice iz obveznega zavarovanja 

Pravice do zdravstvenih storitev 

23. člen 

Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem je zavarovanim ose- 
bam zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev: 
1. v celoti: 
- sistematični in drugi preventivni pregledi otrok, šolske 
mladine, študentov, ki se redno šolajo, žensk v zvezi z noseč- 
nostjo in drugih odraslih oseb v skladu s programom, razen 
preventivnih pregledov, ki jih na podlagi zakona zagotavljajo 
delodajalci, 
- zgodnje odkrivanje in preprečevanje bolezni, skladno s pro- 
gramom, 
- zdravljenje in rehabilitacija otrok, učencev in študentov, ki 
se redno šolajo, ter otrok in mladostnikov z motnjami v teles- 
nem in duševnem razvoju, 
- zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri načrto- 
vanju družine, kontracepcijo, nosečnostjo in porodom, 
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje infekcije HIV in 
nalezljivih bolezni, za katere je z zakonom določeno izvajanje 
ukrepov za preprečevanje njihovega širjenja, 
- obvezna cepljenja, imunoprofilaksa in kemoprofilaksa 
skladno s programom, 
- zdravljenje in rehabilitacija razvitih oblik malignih rakastih 
bolezni, mišičnih in živčno-mišičnih bolezni, paraplegije, 
tetraplegije, epilepsije, hemofilije in duševnih bolezni, slad- 
korne bolezni, multiple skleroze in psoriaze, ki jih opredeli 
Zdravstveni svet, 
- zdravljenje in rehabilitacija zaradi poklicnih bolezni in 
poškodb pri delu, 
- zdravstveno varstvo v zvezi z dajanjem tkiv in organov za 
presaditev drugim osebam, 
- nujna medicinska pomoč, vključno z nujnimi reševalnimi 
prevozi, 
- patronažni obiski, zdravljenje in nega na domu ter v social- 
novarstvenih zavodih, 
- zdravila na recept v skladu z razvrstitvijo zdravil, ortopedski 
in drugi pripomočki v zvezi z zdravljenjem pri osebah in 
stanjih iz prve do desete alinee te točke; 
2. najmanj 95% vrednosti: 
- storitev v zvezi s presaditvijo organov in z drugimi najzah- 
tevnejšimi operativnimi posegi ne glede na razlog, 
- zdravljenja v tujini, 
- 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 
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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. do 6.točke prejšnjega odstavka določi Zavod 
v soglasju z Izvršnim svetom Skupščine Republike Slovenije. 
Odstotki za posamezne vrste storitev ali pri posameznih 
boleznih v okviru teh točk so lahko različni. 
Zavod lahko določi pogoj predhodnega zavarovanja do 
6 mesecev za pravice do ortopedskih, ortotičnih, očesnih, 
slušnih, zobnoprotetičnih in drugih pripomočkov, razen za 
pravice iz 1.točke prvega odstavka tega člena. 

24. člen 

Ne glede na določbe prejšnjega člena se zagotavlja plačilo 
zdravstvenih storitev v celoti vojaškim invalidom in civilnim 
invalidom vojne, s tem da razliko nad ravnijo obveznega 
zavarovanja zagotavlja Republika Slovenija iz proračuna. 

25. člen 

Ne glede na določbe prvega odstavka 23.člena tega zakona je 
v celoti zagotovljeno tudi plačilo storitev iz 2.,3. in 4.točke, 
kadar gre za nujno zdravljenje oseb, ki niso prostovoljno 
zavarovane za razliko v vrednosti teh storitev: 
- 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 16.točke prvega odstavka 15.člena tega 
zakona; 
- oseb, ki izpolnjujejo dohodkovni pogoj za pridobitev daja- 
tev po predpisih o socialnem varstvu; 
- oseb, katerih izdatki za doplačilo teh storitev v posamez- 
nem koledarskem letu presežejo znesek, ki ga določi Zavod. 
Ta znesek je odvisen od dohodka na družinskega člana zava- 
rovanca in ne more biti manjši od dvojne letne premije za 
prostovoljno zavarovanje za te primere. 
Nujno zdravljenje obsega neodložljive zdravstvene storitve 
oživljanja, ohranitve življenja in preprečitve poslabšanja 
zdravstvenega stanja obolelega ali poškodovanega. Nujnost 
zdravljenja presoja osebni zdravnik oziroma pristojna zdrav- 
niška komisija v skladu s splošnim aktom Zavoda. 
Osebam iz prvega odstavka tega člena lahko. Zavod odobri 
celotno plačilo ortopedskega, ortotskega in drugega pripo- 
močka pod pogoji, ki jih določi Zavod s splošnim aktom. 

26. člen 

Natančnejši obseg storitev iz prvega odstavka 23.člena in iz 
25.člena tega zakona, standarde in normative določi Zavod 
s svojimi splošnimi akti. 

27. člen 

Zavod zagotavlja plačilo zdravstvenih storitev tujcem, ki niso 
zavarovani po tem zakonu, če tako določa mednarodna po- 
godba. 

Nadomestila med začasno zadržanostjo od dela 

28. člen 

Pravico do nadomestila med začasno zadržanostjo od dela (v 
nadaljnjem besedilu: nadomestilo) imajo: 
- zavarovanci iz 1.,2.,3.,4.,5.,6. in 8.točke prvega odstavka 
15.člena tega zakona, 
- zavarovanci iz 7.točke prvega odstavka 15.člena tega 
zakona, če plačujejo prispevek od osnove, določene za pokoj- 
ninsko in invalidsko zavarovanje. 

29. 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, posledic dajanja krvi, 
nege ožjega družinskega člana, izolacije in spremstva, ki ju 
odredi zdravnik ter poškodb, nastalih v okoliščinah iz 
18.člena tega zakona; 
- od 31. dne zadržanosti od dela v vseh drugih primerih. 
Zavarovancu pripada nadomestilo za delovne dneve oziroma 
delovne ure, ko je zadržan od dela, kot tudi za praznične in 
druge dela proste dni, določene z zakonom. 

30. člen 

Pravica do nadomestila zaradi nege ožjega družinskega 
člana, s katerim zavarovanec živi v skupnem gospodinjstvu, 
traja v posameznem primeru največ do 7 delovnih dni, za 
otroke do 7 let starosti ali starejšega zmerno, težje ali težko 
duševno in telesno prizadetega otroka pa do 15 delovnih dni. 
Kadar to terja zdravstveno stanje ožjega družinskega člana, 
lahko pristojna zdravniška komisija izjemoma podaljša traja- 
nje pravice do nadomestila, vendar največ do 30 delovnih dni 
za nego otrok do 7 let starosti ali starejšega zmerno, težje ali 
težko duševno in telesno prizadetega otroka oziroma do 14 
delovnih dni za nego drugih ožjih družinskih članov. 

31. člen 

Osnova za nadomestilo je povprečna mesečna plača in nado- 
mestila oziroma povprečna osnova za plačilo prispevkov 
v koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna 
zadržanost z dela. Osnova se valorizira skladno z rastjo pov- 
prečnih plač vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji. 
Nadomestilo znaša: 
- 100% osnove ob zadržanosti zaradi poklicne bolezni, 
poškodbe pri delu, presaditve živega tkiva in organov v korist 
druge osebe, posledic dajanja krvi ter izolacije, ki jo odredi 
zdravnik, 
- 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. 
Vojaški invalidi in civilni invalidi vojne imajo pravico do nado- 
mestila v višini 100% od osnove tudi v primerih iz druge in 
tretje alinee prejšnjega odstavka. 
Nadomestilo ne more biti manjše od zajamčene plače in ne 
višje od plače, ki bi jo zavarovanec dobil, če bi delal oziroma 
od osnove, po kateri je v času zadržanosti od deja zavarovan. 
Nadomestilo se mesečno valorizira skladno z rastjo povpreč- 
nih plač vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji. 
Način valorizacije osnove in nadomestila določi Zavod 
s splošnim aktom. 

32.člen 

Osnova za nadomestilo za zavarovanca, ki ni imel plače ozi- 
roma osnove za plačilo prispevkov v obdobju iz prvega 
odstavka prejšnjega člena, je povprečni mesečni znesek plač 
oziroma osnov za plačilo prispevkov v času zavarovanja pred 
začetkom zadržanosti od dela. 
Zavarovancu, ki se je poškodoval na poti na delo, preden je 
nastopil delo in zavarovancu, ki po odslužitvi ali doslužitvi 
vojaškega roka ali po predčasnem odpustu s služenja voja- 
škega roka zaradi bolezni ali poškodbe ne more nastopiti 
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dela, se za izračun osnove upošteva plača, ki bi jo prejemal, 
ko bi bil nastopil deio. 

33. člen 

Zavarovanec, ki na podlagi mnenja osebnega zdravnika ozi- 
roma zdravniške komisije dela skrajšan delovni čas, ima za 
čas zadržanosti od dela pravico do nadomestila. Če je nje- 
gova plača za skrajšan delovni čas manjša od nadomestila, ki 
mu pripada za čas, ko ne dela, ima pravico tudi do nadome- 
stila 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. 

34. člen 

Zavarovanca, ki je zadržan od dela zaradi začasne nezmožno- 
sti za delo, osebni zdravnik oziroma zdravniška komisija 
napoti na invalidsko komisijo, če oceni, da ni pričakovati 
povrnitve delovne zmožnosti, v vsakem primeru pa po enem 
letu nepretrgane zadržanosti od dela oziroma dela s krajšim 
delovnim časom. 
če je v primerih iz prejšnjega odstavka ugotovljena invalid- 
nost, ima zavarovanec pravico do nadomestila: 
- do dneva, ko postane odločba o ugotovitvi invalidnosti I. 
kategorije pravnomočna; 
- do dneva, ko postane odločba o ugotovitvi invalidnosti II. ali 
III. kategorije dokončna. 
Zavarovancu, ki mu je med trajanjem zadržanosti od dela 
prenehalo delovno razmerje, pripada nadomestilo še za naj- 
več 30 dni začasne nezmožnosti za delo po prenehanju delov- 
nega razmerja. 
če je zadržanost od dela posledica poškodbe pri delu ali 
poklicne bolezni, pripada zavarovancu nadomestilo tudi po 
prenehanju delovnega razmerja, in sicer dokler ni spet zmo- 
žen za delo. 
Zavarovancu, ki je v času, ko prejema nadomestilo, začasno 
odstranjen z dela, se nadomestilo zniža za toliko, kolikor bi se 
v tem času znižala njegova plača. 

35. člen 

Zavarovanec ni upravičen do nadomestila med začasno zadr- 
žanostjo od dela, če v tem času opravlja pridobitno delo. 
Zavarovancu se zadrži izplačevanje nadomestila: 
- če neopravičeno najpozneje 3 dni po začetku bolezni ne 
obvesti delodajalca oziroma osebnega zdravnika, daje zbolel; 
- če se brez opravičenega vzroka ne odzove vabilu na zdrav- 
niški pregled ali zdravniško komisijo; 
- če pooblaščeni zdravnik, zdravniška komisija ali nadzorni 
organ ugotovi, da se ne ravna po navodilih za zdravljenje ali 
če brez dovoljenja zdravnika odpotuje iz kraja stalnega prebi- 
vališča. 

Pogrebnina in posmrtnina 

36. člen 

Za pogrebnino in posmrtnino so zavarovani zavarovanci iz 
1.,2.,3.,4.,5.,6.,8.,9., 10.,15.,16.,19. in 20.točke prvega odstavka 
15.člena tega zakona in njihovi ožji družinski člani. 
Zavarovanci iz 7. točke prvega odstavka 15.člena tega zakona 
in njihovi ožji družinski člani imajo pravico do pogrebnine in 
posmrtnine, če plačujejo prispevek za zdravstveno varstvo od 
osnove, določene za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Pravica do pogrebnine in posmrtnine se zagotavlja ob pogoju 
predhodnega zavarovanja, ki ga določi Zavod s splošnim 
aktom in ne more biti daljše od 6 mesecev. 

37. 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 
po prenehanju delovnega razmerja ali druge dejavnosti. 
Pogrebnina pripada tudi ob smrti družinskega člana osebe, ki 

je na služenju vojaškega roka, če je bilo družinskemu članu 
v tem času zagotovljeno zdravstveno varstvo. 
Višino pogrebnine določi Zavod s splošnim aktom, upošte- 
vaje nujne stroške pogreba. 

38. 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 Zavod v višini najmanj 100% in 
največ 150% zajamčene plače. 
Povračilo potnih stroškov 

39. 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. 

40. člen 

Zavarovane osebe imajo pravico do povračila potnih stroškov 
kadar uveljavljajo pravice iz 1.,2, in 3.točke 23.člena tega 
zakona, če: 
- morajo potovati k zdravniku ali v 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. 

41. člen 

Povračilo prevoznih stroškov pripada zavarovanim osebam za 
najkrajšo razdaljo do najbližjega zdravstvenega zavoda ozi- 
roma zdravnika po ceni javnega prevoza. Zavod določi zne- 
sek, do katerega se ti stroški ne povrnejo, 
če ni javnega prevoza ali ko drugačen prevoz zahteva zdrav- 
stveno stanje zavarovane osebe, se odobri ustrezen prevoz ali 
se povrnejo stroški v višini, ki jo določi Zavod. 

42. 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 Zavod. 
Za otroka, starega do 7 let, znaša povračilo za stroške pre- 
hrane in nastanitve polovico zneska iz prejšnjega odstavka. 
Ce je zavarovana oseba napotena na zdravljenje v tujino, se 
povračilo za stroške prehrane in nastanitve zanjo odmeri 
v višini, ki jo določi Zavod. 

43. 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. 

44. člen 

Zavarovana oseba, ki na svojo zahtevo uveljavlja pravico do 
zdravstvenih storitev mimo določb tega zakona in splošnih 
aktov Zavod, je upravičena do povračila potnih stroškov 
v obsegu, do katerega bi bila upravičena, če bi uveljavljala 
pravice v skladu s tem zakonom. 
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Način uveljavljanja povračila polnih stroškov- določi Zavod 
s splošnim aktom. 

3. Viri sredstev 

45. člen 

Sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje se zagotavljajo 
s prispevki, ki jih plačujejo Zavodu zavarovanci, delodajalci in 
drugi s tem zakonom določeni zavezanci. 
Prispevki se plačujejo od osnov, določenih s tem zakonom, 
po proporcionalnih stopnjah, razen za primere, za katere se 
po tem zakonu plačujejo prispevki v pavšalnih zneskih. 

46. člen 

Za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela se 
plačujejo: 
1. prispevek za vse pravice; 
2. prispevek za pravice do zdravstvenih storitev, povračila 
potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino; 
3. prispevek za zdravstvene storitve in povračila potnih stro- 
škov; 
4. prispevek za nadomestila, pogrebnino in posmrtnino. 

47. člen 

Za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni se piačuje: 
1. prispevek za vse pravice; 
2. prispevek za pravice do zdravstvenih storitev, povračila 
potnih stroškov ter pogrebnino in posmrtnino. 

48. člen 

Prispevke za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven 
dela plačujejo: 
1. prispevek iz 1.točke 46.č!ena tega zakona: 
- zavarovanci iz 1.,2. in 3.točke prvega odstavka 15.člena 
tega zakona in njihovi delodajalci, 
- zavarovanci iz 4.,5.,6. in 8.točke prvega odstavka 15.člena 
tega zakona; 
2. prispevek iz 2.točke 46.člena tega zakona: 
- zavod za zaposlovanje za zavarovance iz 9.točke prvega 
odstavka 15.člena tega zakona, 
- skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja za 
zavarovance iz 10.točke prvega odstavka 15.člena tega 
zakona, 
- Republika Slovenija za zavarovance iz 15.,16. in 19.točke 
prvega odstavka 15.člena tega zakona, 
- zavarovanci iz 20.točke prvega odstavka 15.člena tega 
zakona; 
3. prispevek iz 3.točke 46.člena tega zakona: 
- zavarovanci iz 7.točke prvega odstavka 15.člena tega za- 
kona, 
- zavarovanci iz 11.,12.,13. in 14.točke prvega odstavka 
15.člena tega zakona, 
- izplačevalec prejemkov za zavarovance iz 18.točke prvega 
odstavka 15.člena tega zakona, 
- občine za zavarovance iz 21 .točke prvega odstavka 
15.člena tega zakona, 
- Republika Slovenija za zavarovance iz 17,točke prvega 
odstavka 15.člena tega zakona; 
4. prispevek iz 4.točke 46.člena tega zakona: 
- zavarovanci iz 7.točke prvega odstavka 15.člena tega 
zakona, če so pokojninski in invalidsko zavarovani. 

49. člen 

Prispevek za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno 
bolezen plačujejo: 
1. prispevek iz 1.točke 47.člena tega zakona: 
- delodajalci za zavarovance iz 1.,2. in 3.točke prvega 
odstavka 15.člena tega zakona, 
- zavarovanci iz 5.,6. in 8.točke prvega odstavka 15.člena 
tega zakona, 
- zavarovanci iz 7.točke prvega odstavka 15.člena tega 
zakona, ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani; 

2. prispevek iz 2.točke 47.člena tega zakona: 
- Republika Slovenija za zavarovance iz 19.točke prvega 
odstavka 15.člena tega zakona, 
- pravne in fizične osebe, pri katerih so zavarovanci iz 1. in 
9.točke 17.člena tega zakona na usposabljanju oziroma delu, 
- zavarovanci iz 10.točke 17.člena tega zakona, 
- organizatorji del oziroma akcij za zavarovance iz 18.člena 
tega zakona. 

50. člen 

Zavarovanci iz 1. in 3.točke prvega odstavka 15.člena tega 
zakona plačujejo prispevke iz bruto plač in bruto nadomestil 
za čas odsotnosti z dela v skladu s predpisi o delovnih 
razmerjih. 
Zavarovanci iz 2.točke prvega odstavka 15.člena tega zakona 
plačujejo prispevke od osnove, od katere se po posebnem 
zakonu plačuje davek od osebnih prejemkov. 
Delodajalci plačujejo prispevke od osnov iz prejšnjih od- 
stavkov. 
V osnovo za obračunavanje in plačevanje prispevkov se ne 
štejejo prejemki, izplačani za neposredno skupno porabo. 

51. člen 

Zavezanci iz 4.,5.,6. in 8.točke prvega odstavka 15.člena tega 
zakona plačujejo prispevke od bruto osnove za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje po stopnji, določeni za zavarovance 
in po stopnji, določeni za delodajalce. 

52. člen 

Zavezanci iz 7.točke prvega odstavka 15.člena tega zakona 
plačujejo prispevek od katastrskega dohodka kmetijskih in 
gozdnih zemljišč. 
Zavarovanci iz 7,točke prvega odstavka 15.člena tega zakona, 
ki so pokojninsko in invalidsko zavarovani, plačujejo prispe- 
vek od osnove za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
v skladu z 51 .členom tega zakona. 

53. člen 

Prispevek za zavarovance iz 9,točke prvega odstavka 15.člena 
tega zakona se plačuje od nadomestil oziroma denarnih 
pomoči. 
Prispevek za zavarovance iz 10.točke prvega odstavka 
15.člena tega zakona se plačuje od pokojnin z varstvenim 
dodatkom in preživnin po predpisih o preživninskem varstvu 
kmetov. 
Prispevek za zavarovance iz 11.točke prvega odstavka 
15.člena tega zakona se plačuje od zneska, ki ga prejemajo od 
tujega nosilca pokojninskega zavarovanja. 
Prispevek za zavarovance iz 15. in 16.točke prvega odstavka 
15.člena tega zakona se plačuje od izplačanih prejemkov, 
razen dodatka za tujo pomoč in postrežbo. 
Kot osnova za obračun prispevkov se denarne pomoči iz 
prvega odstavka ter prejemki iz drugega, tretjega in četrtega 
odstavka povečajo s koeficientom povprečne stopnje davka 
od osebnih prejemkov in povprečno stopnjo prispevkov za 
socialno varnost, ki se plačujejo iz plač, v skladu s posebnim 
zakonom, ki ureja davek od osebnih prejemkov. 

54. člen 

Prispevek za zavarovance iz 19. in 20.točke prvega odstavka 
15.člena tega zakona se plačuje od bruto osnove za pokojnin- 
sko in invalidsko zavarovanje oziroma od bruto zajamčene 
plače, če zavarovanec ni pokojninsko in invalidsko zavarovan. 

55. člen 

Stopnje prispevkov določi Skupščina Republike Slovenije na 
predlog skupščine Zavoda. 

56. člen 

Stopnje prispevka za poškodbo pri delu in poklicno bolezen 
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so lahko različne za posamezne dejavnosti, odvisno od stop- 
nje nevarnosti za nastanek poklicnih bolezni in poškodb pri 
delu. 
če izdatki za poškodbe pri delu in za poklicne bolezni pri 
zavezancu v posameznem letu presegajo povprečno višino na 
zavarovanca v dejavnosti, Zavod takemu zavezancu določi za 
naslednje obdobje do 50% višjo prispevno stopnjo v skladu 

i z merili, ki jih določi s splošnim aktom, 
j Zvišano prispevno stopnjo iz prejšnjega odstavka lahko 

Zavod predpiše tudi zavezancu, za katerega inšpekcija,ugo- 
tovi, da ne izpolnjuje obveznosti iz 9.člena tega zakona! 

57. člen 

Prispevki za zavarovance iz 12.,13.,14.,17.,18. in 21.točke 
prvega odstavka 15.člena ter 17. in 18.člena tega zakona se 
plačajo v pavšalnih zneskih, ki jih določi Zavod. 

58. člen 

Glede obračunavanja prispevkov, rokov za plačilo, izterjave 
prispevkov, vračila preveč plačanih prispevkov, zamudnih 
obresti, odpisa zaradi neizterljivost, poroštva, zastaranja in 
kaznovanja, se smiselno uporabljajo določbe posebnega 
zakona, ki ureja plačevanje prispevkov. 

59. člen 

Nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov ter 
njihovo izterjavo opravlja pristojna služba v skladu s poseb- 
nim zakonom. 

60. člen 

j Zavod določi merila in pogoje, pod katerimi se določenim 
. zavezancem za plačilo prispevka za zdravstveno zavarovanje 

prispevek lahko zmanjša ali odpiše. 
( Zavod lahko odstopi podjetju oziroma drugi organizaciji za 
I zaposlovanje in usposabljanje invalidov prispevke v korist 
i materialnega razvoja tega podjetja oziroma organizacije. 

t II. PROSTOVOLJNO ZAVAROVANJE 

61. člen 

Zavod uvede prostovoljno zavarovanje za razliko do polne 
vrednosti storitev iz 2. do 6.točke 23.člena. 
Zavod lahko uvede 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 obvez- 
nem zavarovanju. 
Prostovoljno zavarovanje lahko sklenejo tudi delodajalci za 
svoje delavce in drugi zavezanci za plačilo prispevkov za 
druge zavarovane osebe po tem zakonu. 
Zavod vodi sredstva prostovoljnega zavarovanja ločeno od 
sredstev obveznega zavarovanja. 

62. člen 

Prostovoljno zavarovanje za primere iz prejšnjega člena lahko 
! uvedejo tudi druge zavarovalnice. 
Zavod in druge zavarovalnice, ki uvedejo prostovoljno zavaro- 
vanje za razliko vrednosti storitev iz 2. do 6. točke 23.člena, so 
dolžne: 

- sprejeti v zavarovanje vse zavarovane osebe, ki se želijo pri 
njih zavarovati; 
- vse zavarovane osebe obravnavati glede pravic in obvezno- 
sti enako. 

III. UREJANJE ODNOSOV MED ZAVODOM ZA ZDRAV- 
STVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE IN ZDRAVSTVENIMI 
ZAVODI TER ZASEBNIMI ZDRAVSTVENIMI DELAVCI 

63. člen 

Zavod, pristojne zbornice, združenja zdravstvenih zavodov in 
republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, za vsako leto 

I 

ugotovijo obseg sredstev za izvajanje programa storitev 
obveznega zdravstvenega zavarovanja in opredelijo zmoglji- 
vosti, potrebne za njegovo izvajanje. Na tej osnovi določijo 
izhodišča za izvajanje programov in za oblikovanje cen pro- 
gramov oziroma storitev ter druge podlage za sklepanje 
pogodb z zdravstvenimi zavodi, drugimi zavodi in organizaci- 
jami, ki opravljajo zdravstveno dejavnost ter zasebnimi zdrav- 
stvenimi delavci. 
Če izhodišča iz prejšnjega odstavka niso sprejeta do konca 
decembra za naslednje leto, odloči o njih najpozneje v enem 
mesecu arbitraža, ki jo sestavlja enako število predstavnikov 
Zavoda, predstavnikov pristojnih zbornic in združenj zdrav- 
stvenih zavodov ter predstavnikov republiškega upravnega 
organa, pristojnega za zdravstvo. Če v okviru arbitraže ni 
mogoče doseči sporazuma, odloči o spornih vprašanjih 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije. 

64. člen 

Na podlagi izhodišč iz prejšnjega člena Zavod objavi razpis 
programov in storitev za sklepanje pogodb z zdravstvenimi in 
drugimi zavodi ter organizacijami, ki opravljajo zdravstveno 
dejavnost, oziroma zasebnimi zdravstvenimi delavci. 

65. člen 

Zavod sklepa pogodbe z zdravstvenimi zavodi in drugimi 
zavodi ter organizacijami, ki opravljajo zdravstveno dejav- 
nost, in z zasebnimi zdravstvenimi delavci na podlagi njihovih 
ponudb za uresničevanje programov in storitev, ki jih zbere 
na podlagi razpisa. 
Pogodbe določajo vrste, obseg in kakovost ter roke za uresni- 
čevanje programa oziroma zdravstvenih storitev na podlagi 
strokovnih standardov za posamezni zavod oziroma organiza- 
cijo v celoti ali po dejavnostih oziroma za zasebnega zdrav- 
stvenega delavca. 
V pogodbi se določijo cene programov oziroma storitev, 
način obračunavanja in plačevanja ter nadzor nad uresniče- 
vanjem pogodbe kakor tudi druge medsebojne pravice in 
obveznosti pogodbenih strank. 

66. 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. 

67. člen 

Pogodbe se sklepajo v roku, ki ga določi Zavod. 
Ce pogodba ni sklenjena v roku, ki ga določi Zavod, se 
predloži sporno vprašanje arbitraži. 
V arbitražo vsaka pogodbena stranka imenuje po dva pred- 
stavnika. Predsednika arbitraže določita sporazumno pogod- 
beni stranki. 
Arbitraža odloči o spornem vprašanju najkasneje v enem 
mesecu. 

68. člen 

Pogodbe se sklepajo za naprej. 
Pogodba, sklenjena na podlagi odločitve arbitraže, velja za 
naprej, če arbitraža ne odloči drugače. 

IV.ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 

69. člen 

Izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja je javna 
služba, ki jo opravlja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slove- 
nije kot javni zavod. 
Sedež zavoda je v Ljubljani. 
Zavod se organizira tako, da je služba dostopna zavarovanim 
osebam na posameznih območjih. 
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Zavod oblikuje organizacijske enote za posamezna področja 
dejavnosti in za posamezna območja. 

70. člen 

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

71. člen 

Skupščino sestavlja 45 članov, od tega 20 predstavnikov delo- 
dajalcev, organiziranih v zbornicah in drugih splošnih združe- 
njih, in 25 predstavnikov zavarovancev. 
Predstavniki zavarovancev se izberejo tako, da so ustrezno 
zastopani aktivni zavarovanci, upokojenci in invalidi ter posa- 
mezna območja. 
Skupščina izvoli predsednika in njegovega namestnika. 
Mandat članov skupščine traja 4 leta. 
Volitve predstavnikov delodajalcev in predstavnikov zavaro- 
vancev za člane skupščine ureja statut Zavoda. 

72. člen 

Skupščina veljavno odloča, če je na seji navzočih več kot 
polovica predstavnikov delodajalcev in več kot polovica pred- 
stavnikov zavarovancev. 
Statut, splošne akte za uresničevanje zdravstvenega zavaro- 
vanja, predlog prispevnih stopenj, finančni načrt in zaključni 
račun sprejema skupščina z večino glasov vseh predstavnikov 
delodajalcev in vseh predstavnikov zavarovancev. 
O drugih vprašanjih odloča skupščina z večino glasov navzo- 
čih članov. 

73. člen 

Izvršilni organ skupščine je upravni odbor, ki ga sestavlja 11 
članov. 
Predsednika in člane upravnega odbora imenuje skupščina 
Zavoda, tako da so v njem ustrezno zastopani predstavniki 
delodajalcev in predstavniki zavarovancev. Dva člana uprav- 
nega odbora imenuje skupščina na predlog delavcev Zavoda. 
Pristojnosti upravnega odbora se določijo s statutom. 

74. člen 

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

75. člen 

S statutom Zavoda se lahko določijo tudi drugi organi za 
posamezna področja dejavnosti Zavoda 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 skupščine in 
njenih organov ter jim dajejo predloge in pobude za urejanje 
vprašanj zdravstvenega zavarovanja in sklepanja pogodb 
z zdravstvenimi zavodi in zasebnimi zdravstvenimi delavci. 
Sveti tudi imenujejo predstavnike zavarovancev v organe 
upravljanja zdravstvenih zavodov na svojem območju. 

76. člen 

S statutom Zavoda se opredelijo tudi strokovne naloge 
Zavoda, ki obsegajo: izvajanje obveznega in prostovoljnjega 
zdravstvenega zavarovanja, sklepanje pogodb z zdravstve- 
nimi in drugimi zavodi ter organizacijami, ki opravljajo zdrav- 

stveno dejavnost, oziroma z zasebnimi zdravstvenimi delavci, 
izvajanje mednarodnih pogodb o zdravstvenem zavarovanju, 
finančno poslovanje, opravljanje drugih strokovnih, nadzor- 
nih in administrativnih nalog ter dajanje pravne in druge 
strokovne pomoči zavarovanim osebam. 
Zavod vodi baze podatkov in evidence s področja zdravstve- 
nega varstva in zavarovanja v skladu s posebnim zakonom. 

77. člen 

Zavod nadzoruje uresničevanje pogodb ter način in postopke 
uresničevanja zdravstvenega zavarovanja v skladu s statutom 
Zavoda. 

V. UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ ZDRAVSTVENEGA ZAVA- 
ROVANJA 

78. člen 

Pravice iz zdravstvenega zavarovanja po tem zakonu lahko 
uveljavi oseba, ki ji je priznana lastnost zavarovane osebe. 
Lastnost zavarovane osebe ugotavlja pristojna služba Zavoda 
na podlagi prijave v zavarovanje, ki jo vloži zavezanec za 
plačilo prispevkov najpozneje v 8 dneh od dneva začetka 
zavarovanja. 
Lastnost zavarovane osebe se dokazuje z listino, ki jo pred- 
piše Zavod. 
Zavod določi način prijave v zavarovanje in listine, potrebne 
pri uresničevanju zdravstvenega zavarovanja. 

79. člen 

Delodajalci, pravne in fizične osebe, zdravstveni in drugi 
zavodi ter organizacije, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, 
oziroma zasebni zdravstveni delavci ter državni in upravni 
organi so dolžni Zavodu posredovati vse podatke, potrebne 
za uresničevanje zdravstvenega zavarovanja, za uresničeva- 
nje pravic in obveznosti zavarovanih oseb ter v postopkih za 
povrnitev škode. 

80. člen 

Pri uveljavljanju pravic iz zdravstvenega zavarovanja po tem 
zakonu ima zavarovana oseba pravico do proste izbire zdrav- 
nika in 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, k speciali- 
stom in v bolnišnico, predpisuje na račun Zavod zdravila 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, če 
pride med zdravnikom in zavarovano osebo do nesoglasij in 
nezaupanja. 
Osebni 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, napot- 
nega zdravnika oziroma drugega zdravnika v dispanzerski 
dejavnosti v osnovni zdravstveni dejavnosti, če to narekuje 
bolnikovo zdravstveno stanje in racionalnost dela. 
Način uresničevanja pravice do proste izbire »zdravnika in 
zdravstvenega zavoda uredi Zavod s splošnim aktom. 

Delodajalec lahko pooblasti osebnega zdravnika za ugotavlja- 
nje začasne nezmožnosti za delo in druge razloge za zadrža- 
nost z dela do 30 dni ali določi za to drugega pooblaščenega 
zdravnika, če ima organizirano zdravstveno varstvo za svoje 
delavce. 

81. člen 

V postopkih za uveljavitev pravic iz zdravstvenega zavarova- 
nja po tem zakonu sodelujejo zdravniške komisije kot izve- 
denski organi, ki jih imenuje upravni odbor skupščine 
Zavoda. Zdravniške komisije delujejo v senatih najmanj 3 čla- 
nov. 
Zdravniška komisija I.stopnje: 
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- 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 Zavoda, „ 
- ocenjuje delovno zmožnost, če se zavarovanec ali delodaja- 
lec ne strinja z mnenjem zdravnika, ki je opravil predhodni 
zdravstveni pregled, 
- napotuje 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 Zavoda. 
Zdravniška komisija ll.stopnje presoja mnenja zdravniške 
komisije I.stopnje na zahtevo zavarovane osebe, delodajalca 
ali Zavoda in opravlja druge naloge, določene s statutom 
Zavoda. 
Delo zdravniških komisij uredi Zavod s splošnim aktom. 

82. člen 

Zavarovana oseba in delodajalec imata pravico zahtevati pre- 
sojo mnenja pooblaščenega zdravnika in zdravniške komisije 
I.stopnje. 
Zahtevo lahko vloži v treh dneh od dne, ko je bilo mnenje 
sporočeno. 
Mnenje osebnega zdravnika presoja zdravniška komisija 
I.stopnje, ki mora svoje mnenje pisno sporočiti zavarovani 
osebi oziroma delodajalcu najpozneje v 8 dneh. 
Mnenje zdravniške komisije l.stopnje presoja zdravniška 
komisija ll.stopnje, ki mora svoje mnenje pisno sporočiti zava- 
rovani osebi oziroma delodajalcu najpozneje v 15 dneh. 

83. člen 

Ce zavarovana oseba ali delodajalec ni zadovoljen z mnenjem 
zdravniške komisije ll.stopnje ali, če ta ne sporoči mnenja 
v 15. dneh, lahko v 8 dneh zahteva izdajo odločbe. 
Odločbo na zahtevo iz prejšnjega odstavka izda enota na 
sedežu Zavoda. 
Ddločba je dokončna v upravnem postopku. 

84. člen 

D pravici do nadomestila, pogrebnine in posmrtnine ter 
>ovračila potnih stroškov, odloča: 
- na prvi stopnji območna enota Zavoda, 
- na drugi stopnji enota na sedežu Zavoda. 

85. člen 

a postopek, v katerem se odloča o pravicah iz obveznega 
Nravstvenega zavarovanja, se uporablja zakon o splošnem 
jpravnem postopku, če s tem zakonom ni drugače določeno. 

/I. POVRNITEV ŠKODE 

86. člen 

!avod ima pravico zahtevati povrnitev povzročene škode od 
istega, ki je namenoma ali iz velike malomarnosti povzročil 
>olezen, poškodbo ali smrt zavarovane osebe. 
'a škodo, ki jo povzroči v primerih iz prejšnjega odstavka 
lelavec pri delu ali v zvezi z delom, so odgovorni podjetje, 
avod, druga organizacija oziroma druga pravna oseba ali 
ielodajalec. 
povrnitev povzročene škode iz prejšnjega odstavka ima 
!avod pravico zahtevati tudi od delavca, če je povzročil bole- 
en, poškodbo ali smrt zavarovane osebe s kaznivim deja- 
ijem. 

87. člen 

!avod ima pravico zahtevati, da povzročeno škodo povrnejo 
•odjetja, zavodi ali druge organizacije oziroma delodajalci, če 
s bolezen, poškodba ali smrt zavarovane osebe posledica 
3ga, ker niso bili izvedeni ustrezni higiensko-sanitarni 
krepi, ukrepi varstva pri delu ali drugi ukrepi, predpisani ali 

odrejeni za varnost ljudi. 
Zavod 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. 

88. člen 

Zavod ima pravico zahtevati, da povzročeno škodo povrnejo 
podjetja, zavodi, druge organizacije ali delodajalci, če je 
škoda nastala zato, ker Zavod ni dobila podatkov ali je dobila 
neresnične podatke o dejstvih, od katerih je odvisna pravica 
do zdravstvenega zavarovanja. 
Zavod 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. 

89. člen 

V primerih iz 86. in 87. člena tega zakona se šteje, da je Zavod 
imel škodo, ne glede na to, da so nevarnosti zajete z zdrav- 
stvenim zavarovanjem po tem zakonu. 

90. člen 

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

91. člen 

Odškodnina, ki jo ima Zavod pravico zahtevati v primerih iz 
87. in 88. člena tega zakona, obsega stroške za zdravstvene in 
druge storitve ter zneske denarnih nadomestil in drugih daja- 
tev, ki jih plačuje Zavod. 

92. člen 

če Zavod 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 Zavod 
odškodninski zahtevek pri pristojnem sodišču. 

93. člen 

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

94. člen 

Zdravstevi zavod oziroma zasebni zdravstveni delavec odgo- 
varja Zavodu 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 

95. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek delodajalec: 
1. če ne izvaja obveznosti iz 9.člena tega zakona; 
2. če sklene delovno razmerje z osebo brez predhodnega 
zdravstvenega pregleda predpisanega, v prvem odstavku 
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10.člena tega zakona; 
3. če ne zagotavlja specialnih, obdobnih in drugih zdravstve- 
nih pregledov delavcev iz drugega, tretjega in četrtega 
odstavka 10.člena tega zakona; 
4. če ne vloži prijave v zavarovanje v roku, določenem v dru- 
gem odstavku 78.člena; 
5. če odreče ali omeji pravice, ki pripadajo zavarovani osebi 
na podlagi tega zakona; 
6. če omogoči uveljavljanje pravice osebi, ki ji po tem zakonu 
pravica ne pripada, ali ji omogoči uveljavljanje pravice v več- 
jem obsegu, kot ji pripada. 
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje odgo- 
vorna oseba delodajalca, ki stori prekršek iz prejšnieaa 
odstavka. 

96. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje zaveza- 
nec za plačilo prispevkov po tem zakonu, če ne da Zavodu 
predpisanih podatkov, če da nepravilne podatke in obvestila, 
ali če prepreči ogled na samem kraju ali pregled poslovnih 
knjig in evidenc, ki se nanašajo zagotavljanje pravic iz zdrav- 
stvenega zavarovanja. 
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje odgo- 
vorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjeaa 
odstavka. 

11. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

97. člen 

Zavod začne z delom 1.1.1992. 
Republiška uprava za zdravstveno varstvo kot organ v sestavi 
Ministrstva za zdravstvo, družino in socialno varstvo preneha 
z 31.12.1991. 

98. člen 

Skupščina Republike Slovenije imenuje začasno skupščino 
Zavoda, ki jo sestavlja 10 predstavnikov delodajalcev in 15 
predstavnikov zavarovancev. 
Člane začasne skupščine Zavoda imenuje Skupščina Repu- 
blike Slovenije na predlog zbornic in drugih splošnih zdru- 
ženj, sindikatov ter organizacij upokojencev in invalidov. 
Začasna skupščina Zavoda imenuje začasni upravni odbor in 
vršilca dolžnosti direktorja Zavoda. 

Mandat začasne skupščine, upravnega odbora in vršilca dolž- 
nosti direktorja traja najdalj leto dni od začetka dela Zavoda. 

99. člen 

Zavod 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 Zavod se ne prenesejo neporavnane obveznosti republi- 
škega in občinskih proračunov, nastale do 31. 12. 1991. 

100. člen 

Skupščina Zavoda najpozneje v 3 mesecih od dneva, določe- 
nega za začetek dela Zavoda, sprejme začasni statut in druge 
splošne akte, potrebne za uresničevanje obveznega zdrav- 
stvenega zavarovanja po tem zakonu. 

101. člen 

Skupščina Republike Slovenije določi stopnje prispevkov za 
obvezno zdravstveno zavarovanje po tem zakonu za leto 1992 
na predlog Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije. 
Dokler niso določene stopnje prispevkov iz prejšnjega 
odstavka, se plačujejo prispevki po predpisih, ki so veljali do 
uveljavitve tega zakona. 

Zavezanci za plačilo prispevkov plačujejo prispevke za zdrav- 
stveno zavarovanje od J.1.1992 na račun Zavoda. 

102. člen 

Zavod uvede prostovoljno zavarovanje za pravice do zdrav- 
stvenih storitev iz 2. do 6.točke 23. člena tega zakona najpoz- 
neje do 1. 7. 1992. 
Do začetka izvajanja prostovoljnega zavarovanja, vendar 
najdlje do 31. 12. 1992, se ne uporabljajo določbe 2. do 6. 
točke prvega odstavka ter drugega in tretjega odstavka 23. 
člena tega zakona, 24. člena in 25. člena tega zakona. Pri 
uveljavljanju pravic do zdravstvenih storitev plačajo zavaro- 
vane osebe participacijo, ki jo določi Zavod, razen za zdrav- 
stvene storitve iz 1. točke prvega odstavka 23. člena tega 
zakona. 
Zavarovane osebe, ki izpolnjujejo dohodkovne pogoje za pri- 
dobitev pomoči po predpisih o socialnem varstvu, so v celoti 
ali delno oproščene participacije za storitve iz 2.,3. in 4. točke 
23. člena tega zakona. 
Obseg in način oprostitve participacije določi Zavod. Delna 
oprostitev participacije se lahko nanaša na participacijo za 
posamezno vrsto storitev in na skupni letni znesek, nad kate- 
rim zavarovana oseba ni več dolžna plačevati participacije. 

103. člen 

V prvem letu od začetka izvajanja prostovoljnega zavarovanje 
je zavarovanim osebam zagotovljeno plačilo zdravstvenih sto- 
ritev iz obveznega zavarovanja pri Zavod: 
- v višini 99% za storitve iz 2.točke prvega odstavka 23. člena, 
- v višini 95% za storitve iz 3.točke prvega odstavka 23. člena, 
razen za storitve iz tretje alinee te točke, 
- v višini 85% za storitve iz tretje alinee 3. točke prvega 
odstavka 23. člena, 
- v višini 80% za storitve iz 4. točke prvega odstavka 23. 
člena, 
- v višini 60% za storitve iz 5. točke prvega odstavka 23. 
člena, 
- v višini 50% za storitve iz 6. točke prvega odstavka 23. 
člena, razen za storitve iz druge alinee te točke, 
- v višini 45% za storitve iz druge alinee 6. točke prvega 
odstavka 23. člena tega zakona. 
Zavod v soglasju z Izvršnim svetom Skupščine Republike 
Slovenije določi nadaljnje postopno zniževanje odstotkov 
vrednosti storitev za pravice iz 2.,3. in 4. točke prvega 
odstavka 23. člena, ki se krijejo iz obveznega zavarovanja. 

104. člen 

Plan zdravstvenega varstva zdravstvenega varstva sprejme 
Skupščina Republike Slovenije v 6 mesecih po uveljavitvi tega 
zakona. 

105. člen 

Dokler ne bodo sprejeti splošni akti Zavod iz 100. člena tega 
zakona, se primerno uporabljajo, če niso v nasprotju s tem 
zakonom: 
- samoupravni sporazum o uresničevanju zdravstvenega var- 
stva (Uradni list SRS, št. 47/87, 42/89 in 18/90), 
- samoupravni sporazum o postopkih in načinih o uresniče- 
vanju pravic do zdravstvenega varstva (Uradni list SRS, št.6/ 
81), 
- sklep o plačevanju participacije v zdravstvu (Uradni list RS, 
št.10/91 - I), 
- pravilnik o razvrščanju zdravil (Uradni list RS, št.45/90, 7/91, 
14/91 in 8/91-1), 
- sklep o predpisovanju zdravil (Uradni list RS, št.45/90), 
- navodilo o zdravstveni izkaznici in drugih listinah za uresni- 
čevanje pravic do zdravstvenega varstva (Uradni list SRS, št. 
29/82). 

106. člen 

Do sprejema posebnega zakona iz drugega odstavka 76.člena 
tega zakona Zavod vodi zbirko podatkov o zavarovanih ose- 
bah. Zbirka podatkov obsega podatke o zavarovancih in nji- 
hovih družinskih članih. V zbirki podatkov se zbirajo naslednji 
osebni podatki zavarovanih oseb: 
- priimek in ime (dekliški priimek), 
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- datum in kraj rojstva, 
- stalno oziroma začasno prebivališče (ulica, hišna številka, 
poštna številka in kraj), 
- podlaga za zavarovanje, 
- ime in sedež delodajalca, 
- datum vstopa v zavarovanje, 

107. člen 

Ministrstvo za notranje zadeve posreduje Zavodu na njegovo 
zahtevo podatke o stalnem oziroma začasnem prebivališču 
oseb v Republiki Sloveniji. Podjetja, zavodi, druge organiza- 
cije in organi posredujejo Zavodu na njegovo zahtevo 
podatke o zavarovanih osebah, ki jih potrebuje za izvajanje 
svoje dejavnosti. 
Zaradi izvajanja programa obveznih cepljenj otrok Zavod 
Republike Slovenije za statistiko mesečno posreduje Inštitutu 
za zdravstveno varstvo in območnim zavodom za zdravstveno 
varstvo podatke o živorojenih, priseljenih in odseljenih ter 
umrlih otrocih do 5 let starosti, in sicer: ime in priimek otroka, 
datum rojstva ter stalno prebivališče. 

108. člen 

Osebe, ki so imele pravico do zdravstvenega varstva po pred- 
pisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona, se štejejo za 
zavarovane osebe po tem zakonu, dokler se s pravnomočno 
odločbo ne ugotovi, da te lastnosti nimajo. 
Dokler ne bodo sklenjene ustrezne pogodbe z drugimi repu- 
blikami na območju SFRJ, najdlje pa do 31.12.1992, so ožji 
družinski člani zavarovancev, ki imajo stalno prebivališče na 
območju drugih republik, zavarovani po tem zakonu. 

109. člen 

Začasni upravni odbor Zavoda imenuje zdravniške komisije 
II.stopnje najkasneje v 15 dneh po uveljavitvi tega zakona, 
zdravniške komisije I.stopnje pa v 15 dneh po uveljavitvi 
splošnega akta o delu zdravniških komisij. 
Do imenovanja zdravniških komisij l.stopnje opravljajo nji- 
hove naloge konziliji zdravnikov v zdravstvenih domovih po 
predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona. 

110. člen 

Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, izda izvr- 
šilne predpise v 3 mesecih od uveljavitve tega zakona. 
Do izdaje izvršilnih predpisov iz prejšnjega odstavka se upo- 
rabljajo izvršilni predpisi, ki so veljali do uveljavitve tega 
zakona, kolikor niso v nasprotju s tem zakonom. 

111. člen 

Z dnem, ko začne veljati ta zakon, prenehata 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, - zakon o prispevkih za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in 
zaposlovanje (Uradni list RS, št.48/90) v delu, ki se nanaša na 
zavezance, osnove in stopnje prispevkov za zdravstveno var- 
stvo. 

112. člen 

Ta zakon začne veljati 1.1.1992. 

Zbori Skupščine Republike Slovenije so na svojih sejah dne 
23. in 24. oktobra 1991 obravnavali osnutek zakona o zdrav- 
stvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in sprejeli 
sklepe, da sprejemajo osnutek zakona ter, da Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije pripravi predlog zakona. Pri 
pripravi predloga zakona naj predlagatelj prouči in ustrezno 
upošteva pripombe, predloge in mnenja delovnih teles Skupš- 
čine, pisne pripombe in predloge iz razprav delagatov na 
sejah zborov. Na podlagi proučitve pripomb in predlogov na 
osnutek zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju je Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije 
pripravil predlog zakona. 
Osnutek zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju so obravnavala delovna telesa skupščinskih zbo- 
rov, stranke, zdravstveni zavodi, društva in druge organizacije 
in skupnosti. Pri obravnavi so predvsem želeli vedeti, kaj 
pomeni novi sistem za posameznika, še zlasti glede na upada- 
nje osebnega standarda. Ugotovljeno je bilo, da je zdrav- 
stveno varstvo ena izmed najpomembnejših pravic vsakega 
posameznika v naši republiki, ki je bila v sedanjem sistemu t. i. 
nacionalnega zdravstvenega varstva zagotovljena vsakomur 
ne glede na njegove materialne možnosti. Postavljeno je bilo 
tudi vprašanje, ali je res potrebno v teh časih menjati sistem 
zdravstvenega varstva. V novem sistemu namreč bodo zago- 
tovljene vsem pravice do zdravstvenih storitev in drugih soci- 
alnih pravic, toda le ob plačanih prispevkih za zdravstveno 
zavarovanje in še to samo do določenega nivoja iz 23. člena 
predloga zakona. 
Skupščinski zbori so pred obravnavo nove zakonodaje na 
področju zdravstvenega varstva obravnavali problematiko 
zdravstvenega varstva in v zvezi s tem med ostalim sprejeli 
tudi sklep, da v primeru, če ne bo mogoče zagotoviti dodatnih 
sredstev za zdravstvo, naj Izvršni svet Skupščine Republike 
Slovenije predloži ukrepe za omejitev pravic iz zdravstvenega 
varstva še v tem letu. Predlagani obseg obveznega zdravstve- 
nega zavarovanja iz predloga zakona pa pomeni prav omeji- 
tev pravic do zdravstvenih storitev, in sicer je različen glede 
na stopnjo skupnega interesa za solidarnostno pokrivanje 
stroškov zdravljenja oziroma določenih programov in tveganj. 
Zato Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije tudi v pred- 
logu zakona ne menja že sprejetih izhodišč zdravstvenega 

zavarovanja v predlogu za izdajo zakona in osnutku zakona. 
V nadaljnjem besedilu pa pojasnjuje pravice zavarovanih 
oseb. 
V razpravi osnutka zakona je bilo največ pripomb na določbo 
21. člena osnutka zakona, ki je urejal pravice iz zdravstvenega 
zavarovanja. Predlagatelj je glede na pripombe in pomemb- 
nost vsebine obveznega zdravstvenega zavarovanja posebej 
proučil obseg tega zavarovanja. Pravice iz obveznega zavaro- 
vanja predlog zakona opredeljuje v drugem delu pod poglav- 
jem ■>Obvezno zavarovanje«. V drugem poglavju je določeno, 
da je zdravstveno zavarovanje obvezno in prostovoljno ter, da 
je obseg obveznega zdravstvenega zavarovanja določen 
s tem zakonom. Obvezno zavarovanje obsega zavarovanje za 
primere bolezni in poškodb izven dela ter zavarovanje za 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni (prvi odstavek 13. 
člena). Nadalje je določeno (drugi odstavek 13. člena), da se 
zavarovanim osebam zagotavlja z obveznim zavarovanjem 
obseg, ki ga določa ta zakon: 
- plačilo zdravstvenih storitev (23. do 27. člen), 
- nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela (28 
do 35. člen), 
- pogrebnina in posmrtni na (36. do 38. člen), 
- povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdrav- 
stvenih storitev (39. do 44. člen). 
V poglavju »Obvezno zavarovanje« predlog zakona določa 
zavarovane osebe, ki so zavarovanci in njihovi družinski člani. 
Zavarovanci so osebe, ki same ali kdo drug plačuje za njih 
prispevke za zdravstveno zavarovanje in so taksativno našteti 
v 15. členu, njihovi družinski člani pa so določeni v 20., 21. in 
22. členu predloga zakona. Predlagatelj je pri opredeljevanju 
zavarovancev upošteval pripombo Zakonodajno- pravne 
komisije, da niso zajeti tisti zavarovanci, ki jih delodajalec 
pošlje »na izobraževanje« v tujino. Zato je dopolnil besedilo 2. 
točke 15. člena predloga zakona. Predlog zakona pa tudi 
natančnejše opredeljuje družinske člane kot osnutek zakona, 
in sicer loči ožje (zakonec, otroci) in širše (pastorki, starši in 
drugi) družinske člane. 
Pravice iz obveznega zavarovanja so določene glede na prej 
navedeno opredelitev pravic iz drugega odstavka 13. člena 
predloga zakona. Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem je 
zavarovanim osebam zagotovljeno plačilo zdravstvenih stori- 
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tev v skladu s 23., 24. in 25. členom zakona. Prvo zakon ureja 
pravice do zdravstvenih storitev v 23. členu, kjer je v odstotkih 
zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev (v celoti, 95%, 85%, 
75%, 60% in 50%). 
V celoti je še vedno zagotovljena pravica do sistematičnih in 
drugih preventivnih pregledov otrokom, šolski mladini, štu- 
dentom, ki se redno šolajo, ženskam v zvezi z nosečnostjo in 
drugim odraslim osebam v skladu s programom. Ti sisteme- 
tični pregledi so bili sedaj opredeljeni v srednjeročnem planu 
zdravstvenega varstva bivše Zdravstvene skupnosti Slovenije, 
po uveljavitvi tega zakona pa bo to v pristojnosti Ministrstva 
za zdravstvo, družino in socialno varstvo. Strokovne podlage 
bodo pripravile pristojne klinike in inštituti, ki jih bo obravna- 
val in predlagal v sprejem ministrstvu Zdravstveni svet Repu- 
blike Slovenije, kot republiški strokovni kolegij. Zavarovanim 
osebam je v celoti prav tako zagotovljena pravica do zgod- 
njega odkrivanja in preprečevanja bolezni, skladno s progra- 
mom, kar je bilo prav tako urejeno v zgoraj navedenem planu 
zdravstvenega varstva. Otrokom, šolski mladini in študentom, 
ki se šolajo, ter otrokom in mladostnikom z motnjami v teles- 
nem in duševnem razvoju je zagotovljeno plačilo zdravstvenih 
storitev zdravljenja in rehabilitacije. Tako se obseg zdravstve- 
nega varstva te skupine prebivalstva ne zmanjšuje, temveč 
ostaja v obsegu, ki jim je zagotovljen že sedaj. 
Še nadalje je zagotovljeno tudi zdravstveno varstvo ženskam 
v zvezi s svetovanjem pri načrtovanju družine, kontracepcijo, 
nosečnostjo in porodom. Zaradi razprave v zvezi s splavom 
predlagatelj pojasnjuje, da ta pravica izhaja iz zakona o zdrav- 
stvenih ukrepih pri uresničevanju pravice do svobodnega 
odločanja o rojstvu otrok (Uradni list SRS,št. 11/77), ki ga ne 
razveljavlja. Glede plačila pa bo ta zdravstvena storitev sodila 
v 3. točko 23. člena predloga zakona in je ni potrebno posebej 
navajati, ker zakon ne določa posameznih zdravstvenih stori- 
tev, ker bo to opredeljeno v splošnih aktih Zavoda za zdrav- 
stveno zavarovanje Slovenije, v skladu s 26. členom predloga 
zakona. Zdravstveno varstvo žensk se zmanjšuje v toliko, 
kolikor se zamanjšujejo pravice vsem bodočim zavarovanim 
osebam v naši republiki. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije v predlogu zakona 
tudi ohranja vse pravice v zvezi z nalezljivimi boleznimi. Pra- 
vice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so tako v celoti 
zagotovljene tudi zavarovanim osebam pri preprečevanju, 
odkrivanju in zdravljenju karantenskih bolezni, infekcije HIV 
in drugih nalezljivih bolezni, za katere je s posebnima zako- 
noma določeno obvezno zdravljenje (zvezni zakon o varstvu 
prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi, ki ogrožajo vso 
državo in republiški zakon o varstvu prebivalstva pred nalezlji- 
vimi boleznimi). V celoti je tudi zagotovljeno obvezno ceplje- 
nje, imunoprofiiaksa in kemoprofilaksa skladno s progra- 
mom, ki ga vsako leto sprejme na podlagi zakona o varstvu 
prebivalstva pred nalezljivimi boleznimi Ministrstvo za zdrav- 
stvo, družino in socialno varstvo, pripravi pa ga Univerzitetni 
zavod za zdravstveno in socialno varstvo. 
Predlagatelj je zaradi številnih pripomb vnesel določbo, da je 
z obveznim zdravstvenim zavarovanjem zagotovljeno v celoti 
plačilo zdravstvenih storitev zdravljenja in rehabilitacije razvi- 
tih oblik malignih rakastih bolezni, mišičnih in živčno-mišič- 
nih bolezni, multiple skleroze, parapiegije, tetraplegije, epi- 
lepsije, hemofilije, duševnih bolezni, siadkotne bolezni in 
psoriaze. Za opredelitev najzahtevnejših oblik bolezni, ki 
sodijo v celoti v zagotovljeni obseg obveznega zavarovanja 
zakon zavezuje Zdravstveni svet, ker predlagatelj meni, da gre 
pri tej opredelitvi za povsem strokovno vprašanje. Bolnikom 
je zagotovljena ta pravica le v zvezi z zdravljenjem teh bolezni, 
ne pa ia druge zdravstvene storitve, ki niso povezane s to 
boleznijo. Druge zdravstvene storitve jim bodo zagotovljene 
v obsegu, ki ga določa ta zakon, tako kot drugim zavarovanim 
osebam. Strah, da bodo morali ti bolniki plačevati višji prispe- 
vek za zdravstveno zavarovanje, ni utemeljen. Predlog zakona 
namreč določa v 62. členu, da so zavarovalnice, ki uvedejo 
prostovoljno zavarovanje za razliko vrednosti storitev iz 2. do 
6. točke 23. člena, dolžne sprejeti v zavarovanje vse osebe, ki 
se želijo zavarovati in jih morajo obravnavati glede pravic in 
obveznosti enako. To pomeni, da je bolnik s sladkorno ali 
drugo boleznijo izenačen z osebo, ki ne boluje za katero od 
določenih bolezni, pri vstopu v zdravstveno zavarovanje. 
Zavarovane osebe imajo v celoti pravico do ambulantnega, 
specialističnega in bolnišničnega zdravljenja ter rehabilitacije 

zaradi poklicnih bolezni in poškodb pri delu. V sedaj veljav- 
nem sistemu zdravstvenega varstva so delodajalci nepo- 
sredno plačevali račune za zdravstveno varstvo delavcev 
v zvezi z zdravstvenimi storitvami teh bolezni in poškodb, po 
novem sistemu pa bo ta riziko prevzel Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. Stopnje prispevka za poškodbo pri 
delu in poklicno bolezen, ki jih bodo plačevali le delodajalci, 
bodo lahko različne za posamezne dejavnosti, odvisno od 
stopnje nevarnosti za nastanek. Če bodo izdatki za te 
poškodbe in bolezni pri delodajalcu v posameznem letu pre- 
segale povprečno višino na zavarovanca v dejavnosti, se bo 
zavezancu določila za naslednje obdobje do 50% višja pri- 
spevna stopnja. 
Zdravstveno varstvo v zvezi z dajanjem tkiv in organov za 
presaditev drugim osebam je tudi zagotovljeno v celoti. To 
področje ureja zvezni zakon o pogojih za izmenjavo in prenos 
delov človeškega telesa za presaditev zaradi zdravljenja in 
republiški zakon o odvzemu in presaditvi delov človeškega 
telesa v zdravstvene namene. Zaradi humanosti in pomemb- 
nosti teh posegov predlagatelj ohranja to v prvi točki 23. člena 
zakona. 
Predlagatelj ni spremenil drugega besedila tega člena od 
osnutka zakona, zato tudi posebej ne podaja obrazložitve. 
Zaradi razprave k temu členu pa še naslednje pojasnilo. Drugi 
odstavek 23. člena določa, da odstotke iz prvega odstavka 
določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v soglasju 
Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije, ki so za posa- 
mezne vrste storitev ali pri posameznih boleznih v okviru teh 
točk lahko različni. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slove- 
nije je v skladu s 26. členom predloga zakona dolžan določiti 
natančnejši obseg storitev. V osnutku zakona je bilo nave- 
deno, da zavod določi natančnejši obseg pravic. V zvezi s to 
določbo je dala Zakonodajno-pravna komisija Skupščine 
Republike Slovenije tudi pripombo, da mora zakon določati 
pravice, ne pa splošni akt zavoda. Iz določbe predloga zakona 
izhaja, da gre za natančnejši obseg storitev, saj so pravice 
določene z zakonom. 
V razpravi je bilo podanih nekaj pripomb na določbe, ki 
opredeljujejo družbeno skrb za zdravje. Zakonodajno- 
- pravna komisija Skupščine Republike Slovenije je podala 
pripombo na peto alineo 4. člena osnutka zakona, katero je 
predlagatelj upošteval. Republika Slovenija bo zagotavljala 
enotnost razvoja zdravstvenega informacijskega sistema, ker 
so se informacijski sistemi razvili v naši republiki po območjih 
in nimamo enotnega sistema na tem področju. Z novim zako- 
nom se bo ta pomanjkljivost odpravila. 
V predlogu zakona je še nadalje urejeno, da Republika Slove- 
nija iz proračuna zagotavlja sredstva za naloge, ki so republi- 
škega pomena (7. člen). Pripombe so bile naj bi ta člen 
dopolnili z novo alineo, ki naj bi se glasila »(re)habilitacija 
otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju«. Predlagatelj ni 
upošteval te pripombe, dopolnil pa je 23. člen, ki ureja pravice 
do zdravstvenih storitev v celoti. Tako je zagotovljeno zdrav- 
ljenje in rehabilitacija otrok in mladostnikov z motnjami 
v telesnem in duševnem razvoju, s katero določbo je pokrita 
zahteva Zveze društev za cerebralno paralizo in Komisije za 
žensko politiko ter Komisije za vprašanje invalidov Skupščine 
Republike Slovenije. 
Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju opredeljuje tudi naloge občine in mesta. Pri 
obravnavi osnutka zakona je bilo opozorjeno, da občina in 
mesto ne bosta mogla financirati nalog, ki jim nalaga zakon, 
glede na sredstva s katerimi razpolagati. Predlagatelj 
meni,da bosta svoje naloge lahko izpolnjevala, saj vse naloge 
ne pomenijo materialnih obremenitev. V okviru svojih možno- 
sti bosta zagotavljala sredstva za investicije v zdravstvene 
zavode in za druge obveznosti. Predlog zakona pa določa, da 
Republika Slovenija iz proračuna zagotavlja dopolnilna sred- 
stva za delovanje javne zdravstvene službe na primarni ravni 
na demografsko ogroženih območij. Občina oziroma mesto 
ne bosta imela več v svoji pristojnosti bolnišnic, katere bodo 
na podlagi zakona o zdravstveni dejavnosti prešle v pristoj- 
nost Republike Slovenije. Tako bosta zadolžena le za zdrav- 
stvene domove in lekarne. Ker pa je ta mreža javnih zdravstve- 
nih zavodov v glavnem že razvita v naši republiki, predlagatelj 
ocenjuje, da v zvezi s tem ne bodo potrebna večja finančna 
sredstva. Občina in mesto pa že v sedanjem sistemu zdrav- 
stvenega varstva zagotavljata sredstva za delovanje mrliško 
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pregledne službe. Občina in mesto pa tudi ne bosta več 
skrbela za pravice iz socialne varnosti (izplačevanje nadome- 
stil, pogrebnin in posmrtnin), ki so bile v njuni pristojnosti. 
Z uveljavitvijo zakona bodo zavarovane osebe uveljavljale te 
pravice pri Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 
Predlog zakon nalaga delodajalcem dolžnost, da izvajajo 
z zakonom predpisane naloge (9. in 10. člen), kot je to bilo 
predlagano že v predlogu za izdajo in osnutku zakona. Pred- 
lagatelj je upoštevat pripombo Zakonodajno-pravne komi- 
sije, da uredi višino nadomestila plače med začasno zadrža- 
nostjo od dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni v skladu 
s kolektivno pogodbo in zaradi tega dodal besedilo »v skladu 
s kolektivno pogodbo«. Za delodajalce, ki ne bodo izpolnje- 
vali dolžnosti iz 9. člena predloga zakona, pa bo Zavod za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije lahko predpisal zvišano 
prispevno stopnjo, na podlagi ugotovitve inšpekcije za delo. 
Glede na navedeno določbo zakona, predlagatelj meni, da 
bodo delodajalci še vedno izpoljnjevali svoje obveznosti do 
varstva pri delu, čeprav ne bodo dolžni več kriti stroškov za 
zdravstveno varstvo delavcev v zvezi z nesrečami pri delu in 
poklicnimi boleznimi, kot do sedaj. 
Izhajajoč iz določbe 13. člena predloga zakona je Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije drugače opredelil zdrav- 
stveno zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicene 
bolezni od osnutka zakona. V 16. členu predloga zakona so 
določene zavarovane osebe iz 15. člena tega zakona. V 17. 
členu so opredeljene še druge osebe, ki so zavarovane za te 
rizike in v 18. členu osebe, ki so zavarovane samo za nesrečo 
pri delu, ker pri njih ne pride v poštev poklicna bolezen. 
Predlagatelj je jasneje opredelil nadomestila med začasno 
zadržanostjo od dela in kdo je upravičen do te pravice (28. 
člen). Pravica do nadomestila med začasno zadržanostjo od 
dela gre za delovne dneve, kar pomeni, da 30 delovnih dni 
v resnici znaša okoli 45 koledarskih dni. Pri opredeljevanju te 
pravice je bila upoštevana tudi pripomba Zveze društev za 
cerebralno paralizo, da se pravica nadomestila zaradi nege 
ožjega družinskega člana - za otroka z motnjami v razvoju 
omogoči na glede na starostno mejo (drugi in tretji odstavek 
30. člena predloga zakona). 
V zvezi z ustanovitvijo Sveta za zdravje pri Izvršnem svetu 
Skupščine Republike Slovenije je bila podana pripomba naj bi 
se ta svet ustanovil pri Skupščini Republike Slovenije. Predla- 
gatelj te pripombe ni sprejel, saj si bo Skupščina Republike 
Slovenija sama določila katera delovna telesa potrebuje za 
izpolnjevanje svojih nalog. Prav tako predlagatelj ni sprejel 
pripombe Zakonodajno-pravne komisije, da svet ne bo 
mogel opravljati vseh nalog iz druge alinee 5. člena. Predlaga- 
telj meni, da se bo svet tako organiziral, da bo lahko ocenjeval 
razvojne načrte in zakonske osnutke z vseh področij dejavno- 
sti z vidika njihovega vpliva na zdravje ljudi. Glede na to, da bo 
deloval pri Izvršnem svetu Skupščine Republike Slovenije mu 
bo gradivo dosegljivo že v prvih fazah priprave. 
Na 6. člen osnutka zakona je bila podana pripomba, da naj se 
prva alinea dopolni z besedilom »zasnovana na izhodiščih 
primarnega zdravstvenega varstva«. Predlagatelj te pripombe 
ni upošteval, ker ni potrebna, saj gre za celotno strategijo 
razvoja zdravstvenega varstva in v drugi alinei določa, da se 
v planu zdravstvenega varstva Republike Slovenije določijo 
tudi prednostna razvojna področja. 

Predlagatelj ni upošteval pripombe Zakonodajno-pravne 
komisije na sedmo alineo 7. člena, da naj se glasi »zbiranje in 
preskrba s krvjo in krvnimi izdelki ter organov za presajanje«. 
Iz proračuna Republike Slovenije se plačuje le zbiranje krvi in 
organov za presajanje. Preskrbo s krvjo namreč opravlja 
Zavod Republike Slovenije za transfuzijo krvi, preskrbo 
z organi za presajanje pa pristojne klinike in inštituti, ki 
opravljajo transplatacijo človeških delov telesa, kar je vklju- 
čeno v ceno zdravstvene storitve. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je opredelil v pred- 
logu zakona osnovo za nadomestilo, ki jo je v osnutku zakona 
ponujal v variantnem predlogu. Glede na to, da v zvezi s tem 
predlagatelj ni dobil pripombe, se je predlagatelj odločil, da je 
osnova za nadomestilo povprečna plača oziroma povprečna 
zavarovalna osnova v koledarskem letu pred letom, v katerem 
je nastala začasna zadržanost z dela. Osnova pa se valorizira 
skladno z rastjo povprečnih plač vseh zaposlenih v Republiki 
Sloveniji v primerjavi s povprečjem preteklega leta. 

Predlagatelj prav tako ni spreminjal besedila v zvezi z uredi- 
tvijo pravice do pogrebnine in posmrtnine ter povračila potnih 
stroškov. V razpravi je bilo izpostevljeno vprašanje ali res 
pravica do pogrebnine in posmrtnine spada med pravice iz 
zdravstvenega zavarovanja ali to ne spada med socialne pra- 
vice. Izvršni svet Republike Slovenije je ohranil ureditev teh 
dveh pravic v zakonu, ker gre za posredne pravice iz zdrav- 
stvenega zavarovanja. Krog upravičencev do teh pravic je 
širok, toda uveljavljanje pravice je še vedno vezan na plačilo 
prispevkov. 

-fc 
Predlagatelj v predlogu zakona drugače kot v osnutku zakona 
določa vire sredstev za obvezno zdravstveno zavarovanje. 
Zavezanci za plačevanje prispevkov bodo plačevali le-te 
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Prispevki se 
plačujejo od osnov, ki jih določa zakon, po proporcionalnih 
stopnjah, razen za primere, za katere se po zakonu plačujejo 
prispevki v pavšalnih zneskih. Stopnje prispevkov pa bo prav 
tako še vedno določala Skupščina Republike Slovenije. 
Zakon določa zavezance za plačevanje prispevkov za zavaro- 
vanje za primer bolezni in poškodb izven dela v 48. členu. 
Zavezanci pa plačujejo določene prispevke za vse pravice; za 
pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov, 
pogrebnino in posmrtnino; zdravstvene storitve in povračila 
potnih stroškov; nadomestila, pogrebnino in posmrtnino (46. 
člen). Predlagatelj pojasnjuje plačevanje prispevkov kmetov. 
Kmetje plačujejo prispevek iz katastrskega dohodka kmetij- 
skih in gozdnih zemljišč za zdravstvene storitve in povračilo 
potnih stroškov. Plačujejo pa tudi prispevek za nadomestila, 
pogrebnino in posmrtnino, če so pokojninsko in invalidsko 
zavarovani, in sicer od osnove za to zavarovanje po stopnji, 
določeni za zavarovance in po stopnji, določeni za deloda- 
jalce. 
Zakon pa se glede obračunavanja, rokov za plačilo, izterjavo 
in drugo, sklicuje na poseben zakon, ki ureja plačevanje 
prispevkov. Prav tako določa, da bo nadzor nad obračunava- 
njem in plačevanjem prispevkov opravljala pristojna služba 
v skladu s posebnim zakonom. 
Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije predlaga, da 
zakon začne veljati 1.1.1992. Zavod za zdravstveno zavarova- 
nje Slovenije začne z delom 1.1.1992, Republiška uprava za 
zdravstveno varstvo kot organ v sestavi Ministrstva za zdrav- 
stvo, družino in socialno varstvo pa preneha z 31.12.1991. 
Skupščina Republike Slovenije imenuje začasno skupščino 
Zavoda za zdravstveno zavarovanje, ki imenuje začasni 
upravni odbor in vršilca dolžnosti direktorja zavoda. 
Zavod sprejme začasni statut in druge splošne akte, ki so 
potrebni za uresničevanje zavarovanja po tem zakonu, ter 
imenuje zdravniške komisije. 
Stopnje prispevkov za zdravstveno zavarovanje za začetek 
leta 1992 Skupščini Republike Slovenije predlaga Izvršni svet, 
ker je pomembno, da začno veljati s 1.1.1992, ko se izvajanje 
zdravstvenega zavarovanja prenese na Zavod. V primeru, da 
nove stopnje ne bi bile sprejete do tega roka, bi bile do 
sprejema stopenj v veljavi obveznosti po sedanjih predpisih. 
Pravice do zdravstvenih storitev se bodo v letu 1992 izvajale 
delno že na podlagi novega zakona. Prostovoljnega zavarova- 
nja še ne bo, saj se bo začelo uvajati šele sredi leta 1992 in se 
bo začelo v celoti izvajati s 1.1.1993. Pri uveljavljanju pravic 
do zdravstvenih storitev bomo v letu 1992 plačevali participa- 
cijo, razen za storitve iz 1. točke prvega odstavka 23. člena 
tega zakona. Zavod bo določil obseg in način oprostitve 
participacije zaradi gmotnih razmer, pri čemer bo upošteval 
možno obremenitev s participacijo za posamezne vrste stori- 
tev kot tudi skupni letni znesek participacije. 
Zakon določa tudi obseg pravic iz obveznega zavarovanja, ki 
se bo uveljavil v letu 1993, pri čemer predlaga različne stopnje 
doplačil oziroma obsega prostovoljnega zavarovanja, upošte- 
vaje tudi sedanji obseg participacije. 
S prehodnimi določbami zakon začasno ureja tudi zbiranje in 
uporabo določenih podatkov, ki so potrebni v zvezi z zdrav- 
stvenim zavarovanjem in z izvajanjem zdravstvenega varstva. 
Celotno področje evidenc bo pozneje urejeno z novim zako- 
nom o evidencah na področju zdravstva, ki pa do roka, ki ga 
določa zakon o varstvu osebnih podatkov, še ne bo sprejet. 
Zato je bilo potrebno nekatere določbe zapisati v temeljne 
zdravstvene zakone. 
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Predlog zakona o ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI - ESA 391 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 136. seji 
28/11-1991 določil besedilo: 

- PREDLOGA 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 v zvezi z drugim odstav- 
kom 1. člena začasnega poslovnika Skupščine Republike 

Slovenije določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skuščinskih delovnih teles sodelovali: 
- prof. dr. Katja BOH, članica Izvršnega sveta in mini- 
strica za zdravstvo, družino in socialno varstvo, 
- Tone KOŠIR, namestnik ministrice za zdravstvo, dru- 
žino in socialno varstvo, 
- Meta MENCEJ, vodja skupine za pripravo zakonov 
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter 
zdravstveni dejavnosti, 
- Ivan REMŠKAR, vodja skupine za pripravo zakona 
o lekarniški dejavnosti, 
- Jasna MAJCEN-ROBLEK, svetovalka ministrice za 
zdravstvo, družino in socialno varstvo. 

Predlog 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. 

PREDLOG ZAKONA o zdravstveni dejavnosti 

I. TEMEL JNE DOLOČBE 

1. člen 
Zdravstvena dejavnost obsega ukrepe in aktivnosti, ki jih po 
medicinski doktrini in ob uporabi medicinske tehnologije 
opravljajo zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci pri 
varovanju zdravja, preprečevanju, odkrivanju in zdravljenju 
bolezni ter poškodb. 
Ta zakon ureja opravljanje zdravstvene dejavnosti, javno 
zdravstveno službo ter povezovanje zdravstvenih organizacij 
in zdravstvenih delavcev v zbornice in združenja. 

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 in bolnišnično dejavnost. 
Zdravstvena dejavnost na terciarni ravni obsega opravljanje 
dejavnosti klinik in inštitutov ter drugih pooblaščenih zdrav- 
stvenih 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 in fizične osebe, če izpolnjujejo s tem 
zakonom določene pogoje. 
Zdravstveno dejavnost kot javno službo pod enakimi pogoji 
opravljajo javni zdravstveni zavodi ter druge pravne in fizične 
osebe na podlagi koncesije. 
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 opravljajo samo 
kot javna služba. 

4. člen 

Zdravstvena dejavnost kot javna služba se opravlja v okviru 
mreže javne zdravstvene službe. 

Merila za postavitev mreže javne zdravstvene službe se dolo- 
čijo s planom zdravstvenega varstva Republike Slovenije (v 
nadaljnjem besedilu: plan zdravstvenega varstva) ob upošte- 
vanju: 
- zdravstvenega stanja, števila, starostne in socialne struk- 
ture prebivalcev, 
- enakih pogojev oziroma možnosti za uporabo zdravstvenih 
storitev, 
- potrebnega obsega posamezne dejavnosti iz 2. člena tega 
zakona, 
- stopnje urbanizacije območij, specifičnosti poselitve in 
dostopnosti na demografsko ogroženih območjih ter stanja 
onesnaženosti okolja, 
- gospodarskih možnosti. 

5. člen 

Mrežo javne zdravstvene službe na primarni ravni določa in 
zagotavlja občina oziroma mesto. 
Republika Slovenija sodeluje pri zagotavljanju mreže javne 
zdravstvene službe na primarni ravni na demografsko ogrože- 
nih območjih v skladu s planom zdravstvenega varstva. 
Mrežo javne zdravstvene službe na sekundarni in terciarni 
ravni zagotavlja Republika Slovenija. 
Mrežo javne zdravstvene službe na sekundarni ravni določa 
Republika Slovenija po predhodnem mnenju zainteresiranih 
občin oziroma mesta. 

6. člen 

Javna zdravstvena služba mora biti organizirana tako, da je 
vsem 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 

Zdravstvena dejavnost na primarni ravni 

7. člen 

Osnovna zdravstvena dejavnost obsega: 
- spremljanje zdravstvenega stanja prebivalcev in predlaga- 
nje ukrepov za varovanje, krepitev in zboljšanje zdravja ter 
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preprečevanje, odkrivanje, zdravljenje in rehabilitacijo 
bolezni in poškodb; 
- preventivno zdravstveno varstvo rizičnih skupin in drugih 
prebivalcev v skladu s programom in z mednarodnimi kon- 
vencijami; 
- zdravstveno vzgojo ter svetovanje za ohranitev in krepitev 
zdravja; 
- preprečevanje, odkrivanje in zdravljenje ustnih in zobnih 
bolezni ter rehabilitacijo; 
- zdravstveno rehabilitacijo otrok in mladostnikov z mot- 
njami v telesnem in duševnem razvoju; 
- patronažne obiske, zdravstveno nego, zdravljenje in rehabi- 
litacijo bolnika na domu ter oskrbovancev v socialnovarstve- 
nih in drugih zavodih; 
- nujno medicinsko pomoč in reševalno službo, če ta ni 
organizirana pri bolnišnici; 
- zdravstvene preglede športnikov; 
- zdravstvene preglede nabornikov; 
- ugotavljanje začasne nezmožnosti za delo; 
- diagnostične in terapevtske storitve. 
Naloga zdravstvenih delavcev v osnovni zdravstveni dejavno- 
sti na posameznem območju je tudi povezovanje in sodelova- 
nje z drugimi zdravstvenimi ter s socialnovarstvenimi, izobra- 
ževalnimi in drugimi zavodi, podjetji, organizacijami ter posa- 
mezniki za oblikovanje in izvajanje programov za krepitev, 
ohranitev in povrnitev zdravja. 

8. člen 

Osnovno zdravstveno dejavnost opravljajo zdravstveni 
domovi, zdravstvene postaje in zasebni zdravstveni delavci. 
V okviru osnovne zdravstvene dejavnosti opravljajo socialno- 
varstveni zavodi in zavodi za usposabljanje in izobraževanje 
otrpk in mladostnikov z motnjami v duševnem in telesnem 
razvoju zdravstveno nego za svoje oskrbovance. 
Zavodi iz prejšnjega odstavka lahko organizirajo za svoje 
oskrbovance tudi drugo osnovno zdravstveno dejavnost 
v skladu z mrežo javne zdravstvene službe. 
Zdravstveno nego in drugo osnovno zdravstveno dejavnost 
lahko v skladu z mrežo javne zdravstvene službe organizirajo 
za svoje varovance tudi kazenski in vzgojni zavodi. 

, 9. člen 

Zdravstveni dom je zdravstveni zavod, ki ima organizirano 
najmanj preventivno zdravstveno varstvo vseh skupin prebi- 
valcev, nujno medicinsko pomoč, splošno medicino, zdrav- 
stveno varstvo žensk, otrok in mladine, patronažno varstvo ter 
laboratorijsko in drugo diagnostiko. Na svojem območju 
zdravstveni dom zagotavlja tudi družinsko medicino, če so za 
to izpolnjeni pogoji, ter preventivno in kurativno zobozdrav- 
stvo, medicino dela ter fizioterapijo, če opravljanje teh dejav- 
nosti ni drugače urejeno. Zdravstveni dom zagotavlja tudi 
reševalno službo, če ta služba ni organizirana v bolnišnici. 
Zdravstveni dom lahko izvaja tudi specialistično ambulantno 
dejavnost za področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravlje- 
nje, v skladu z mrežo javne zdravstvene službe. 
Zdravstveni dom se ustanovi za območje občine, več občin ali 
mesta ob upoštevanju zbolevnosti prebivalstva, naseljenosti 
in prometnih povezav. 

10. člen 

V zdravstveni postaji se izvaja najmanj nujna medicinska 
pomoč, splošna medicina in zdravstveno varstvo otrok in 
mladine oziroma družinska medicina. Za zagotavljanje drugih 
dejavnosti iz prvega odstavka 7. člena tega zakona se zdrav- 
stvena postaja povezuje z najbližjim zdravstvenim domom. 
Zdravstvena postaja se lahko organizira kot enota zdravstve- 
nega doma ali se ustanovi kot samostojni zavod. 

11. člen 

12. 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, zdravstveno postajo ali 
z zasebnimi zdravstvenimi delavci, ki opravljajo javno zdrav- 
stveno službo na podlagi koncesije. 

Zdravstvena dejavnost na sekundami ravni 
Specialistična ambulantna dejavnost 

13. 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. 
Specialistično ambulantno dejavnost opravljajo bolnišnice, 
zdravilišča ali zasebni zdravniki specialisti posameznih strok. 
Zdravniki, ki opravljajo specialistično ambulantno dejavnost 
kot zasebni zdravniki ali v specialistični dejavnosti v zdrav- 
stvenem domu ali v zdravilišču, se v strokovnih in drugih 
vprašanjih povezujejo z ustrezno bolnišnico. 

14. člen 

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

Specialistična bolnišnična dejavnost 

15. 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. 
Bolnišnica mora imeti zagotovljeno: 

reševalno službo, 
- ambulantno medicinsko rehabilitacijo, 
- preskrbo s krvjo in krvnimi pripravki, če to zahteva narava 
njenega dela (transfuziološki oddelek), 
- patoanatomsko dejavnost. 
Bolnišnica lahko opravlja tudi dispanzersko dejavnost 
s področja pulmologije, nevropsihiatrije, dermatovenerolo- 
gije in ginekologije, če te dejavnosti niso organizirane 
v osnovni zdravstveni dejavnosti. 

16. člen 

Po svojem namenu so bolnišnice splošne in specialne. 
Splošna bolnišnica je zdravstveni zavod za zdravljenje več 
vrst bolezni, ki ima specialistično ambulantno dejavnost in 
posteljne zmogljivosti najmanj za področje interne medicine, 
kirurgije, pediatrije in ginekologije. 
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. 
Zdravstvena dejavnost na terciarni ravni 

17. člen 

Delodajalci lahko organizirajo opravljanje osnovne zdrav- 
stvene dejavnosti za svoje delavce v obratnih ambulantah. 
Obratna ambulanta zagotavlja najmanj nujno medicinsko 
pomoč in medicino dela. 

Dejavnost klinik in inštitutov obsega znanstvenoraziskoval- 
noin vzgojnoizobraževalno delo za medicinsko fakulteto in 
druge visoke in višje šole ter opravljanje najzahtevnejših 
zdravstvenih storitev na ambulantni ali bolnišnični način, ki 
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jih zaradi strokovne, kadrovske, tehnološke in organizacijske 
zahtevnosti ni možno niti ni smotrno opravljati na nižjih 
ravneh. 
Zdravstvene storitve oziroma programe, ki se opravljajo na 
terciarni ravni, določi republiški upravni organ, pristojen za 
zdravstvo. 
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 pristojnimi zbornicami pri oblikovanju in izvaja- 
nju podiplomskega izobraževanja zdravnikov, zobozdravni- 
kov, drugih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev 
z visoko izobrazbo. 

18. člen 

Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, lahko bol- 
nišnici oziroma njenemu oddelku podeli naziv klinika ah inšti- 
tut, če ta izpolnjuje pedagoške, raziskovalne, strokovne, 
kadrovske in druge pogoje, ki jih predpiše republiški upravni 
organ, pristojen za zdravstvo. 
Če bolnišnica oziroma njen oddelek več ne izpolnjuje predpi- 
sanih pogojev iz prejšnjega odstavka, republiški upravni 
organ, pristojen za zdravstvo, naziv odvzame. 

Druga zdravstvena dejavnost 
Zdraviliška zdravstvena dejavnost 

19. člen 
Zdraviliška zdravstvena dejavnost obsega preventivno varstvo 
ter specialistično ambulantno in bolnišnično rehabilitacijo 
s souporabo naravnih zdravilnih sredstev. 
Dejavnost iz prejšnjega odstavka izvajajo naravna zdravilišča, 
če izpolnjujejo pogoje, ki jih določi republiški upravni organ, 
pristojen za zdravstvo. , 

Lekarniška dejavnost ter preskrba z ortopedskimi in drugimi 
pripomočki 

20. člen 

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

Preskrba s krvjo in krvnimi pripravki ter z organi za presa- 
janje 

21. 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- 
trino, 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 

22. člen 

Socialnomedicinska, higienska, epidemiološka in zdravstve- 
no-ekološka dejavnost obsega: 
— proučevanje in spremljanje zdravstvenega stanja in drugih 
razmer, ki vplivajo na zdravje prebivalstva, ter spremljanje 
izvajanja ukrepov za odkrivanje in odpravljanje zdravju škod- 
ljivih ekoloških in drugih dejavnikov ter ukrepov za varovanje 
in zboljševanje zdravja ljudi; 
— pripravljanje strokovnih podlag za razvoj in organizacijo 
zdravstvene dejavnosti in za učinkovito zdravstveno ekono- 
miko ter upravljanje pri uresničevanju zdravstvenega varstva; 
— strokovno izobraževalno, 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. 

23. člen 

Za izvajanje nalog iz prejšnjega člena se za območje Repu- 
blike Slovenije ustanovi Inštitut za zdravstveno varstvo, za. 
območje več občin pa območni zavodi za zdravstveno var- 
stvo. 
Inštitut in zavodi za zdravstveno varstvo so dolžni izvajati 
socialnomedicinsko, higiensko, epidemiološko in zdravstve- 
no-ekološko dejavnost z uporabo sodobnih metod, postop- 
kov in opreme na področju biostatističnih, epidemioloških, 
higienskih, ekoloških, socioloških, ekonomskih, organizacij- 
skih in drugih ved ter zagotoviti ustrezno laboratorijsko pod- 
poro in pogoje za terensko delo. 

24. člen 

Inštitut za zdravstveno varstvo opravlja znanstvenorazisko- 
valno in vzgojnoizobraževalno delo na svojem področju, pri- 
pravlja strokovne podlage za načrtovanje zdravstvenega var- 
stva, za sprejemanje odločitev s tega področja in za strokovne 
naloge iz pristojnosti zdravniške zbornice; opravlja strokovne 
naloge za Svet za zdravje in za Republiški sanitarni inšpekto- 
rat ter se v zvezi s svojo dejavnostjo povezuje z drugimi zavodi 
na terciarni ravni. 
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 uresničevanju svojega programa sodelujejo Inštitut za 
zdravstveno varstvo in območni zavodi za zdravstveno varstvo 
ter ustrezni inštituti medicinske fakultete kot enoten stro- 
kovno tehnološki sistem na podlagi metodološke in vsebinske 
poenotenosti. 

III. ZDRAVSTVENI ZAVODI 

25. člen 

Javni zdravstveni zavod na primarni ravni se lahko ustanovi, 
spremeni ali razširi dejavnost ali preneha le s soglasjem 
republiškega upravnega organa, pristojnega za zdravstvo in 
po predhodnem mnenju Zavoda za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije. 
Mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije je 
potrebno tudi za ustanovitev, spremembo ali razširitev dejav- 
nosti in za prenehanje javnih zdravstvenih zavodov, ki oprav- 
ljajo zdravstvene storitve na sekundarni in terciarni ravni. 

26. člen 

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

27. člen 

Ustanovitelj zdravstvenega zavoda mora zagotoviti ustrezne 
materialne pogoje za delo zavoda in za razširitev zmogljivosti 

28. člen 

Zdravstveni zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo pred- 
stavniki; 
- ustanovitelja, 
- zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev v zavodu, 
- zavarovancev oziroma drugih uporabnikov. 
Svet javnega zdravstvenega zavoda, ki opravlja dejavnost ns 
sekundarni ravni, sestavljajo tudi predstavniki občin oziromE 
mesta, na katerih območju zavod opravlja dejavnost. 
Predstavnike uporabnikov imenuje Zavod za zdravstvene 
zavarovanje Slovenije, če zdravstveni zavod opravlja zdrav 
stvene storitve na njegov račun. 
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Sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetu določi 
ustanovitelj z aktom o ustanovitvi. 

29. 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. 

30. člen 

Kolegijski strokovni organ zdravstvenega zavoda je strokovni 
svet. Naloge, sestavo in način oblikovanja strokovnega syeta 
določa statut zavoda. 

31. člen 

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

32. člen 

I Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, s soglasjem 
republiškega upravnega organa, pristojnega za izobraževa- 
nje, predpiše pogoje, ki jih mora izpolnjevati 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, republiški upravni organ, pristojen za zdrav- 
: stvo podeli naziv učni zavod. 

33. člen 

Zdravstveni zavod iz prejšnjega člena je dolžan omogočiti 
praktični pouk učencev in študentov. 
Postopek izobraževanja in način opravljanja vzgojnoizobraže- 
valnih storitev določi republiški upravni organ, pristojen 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. 

34. člen 

| Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, predpiše 
v sodelovanju s pristojno zbornico pogoje, ki jih mora za 
izvajanje pripravništva, sekundariata in specializacije izpol- 

, njevati zdravstveni zavod. 
' Zdravstveni zavodi, ki izpolnjujejo pogoje iz prejšnjega 

odstavka, so dolžni sprejeti na usposabljanje in zaposliti pri- 
pravnike in sekundarije oziroma sprejeti na usposabljanje 
specializante. 
Izjemoma lahko zdravstveni zavod sprejme na usposabljanje 

t pripravnika, sekundarija ali specializanta tudi kot volonterja, 
' če ima že zasedena vsa z normativi predvidena delovna 
i' mesta. 
' Volonterjem zagotovi zdravstveni zavod plačilo prispevkov za 

pokojninsko in invalidsko ter zdravstveno zavarovanje 
v skladu z zakonom. 

IV. ZASEBNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST 
35. člen 

Zasebni zdravstveni delavec oziroma zdravstveni sodelavec (v 
nadaljnjem besedilu: zasebni zdravstveni delavec) lahko 
opravlja zasebno zdravstveno dejavnost pod naslednjimi po- 
goji: 
- da ima zahtevano izobrazbo za opravljanje predvidene 
dejavnosti in je usposobljen za samostojno delo v skladu z 64 
in 66. členom tega zakona, 
- 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. 
Šteje se, da ima zasebni zdravstveni delavec zagotovljene 
ustrezne prostore in opremo tudi, če sklene pogodbo 
o najemu oziroma uporabi z ustreznim zdravstvenim zavodom 
oziroma drugo pravno ali fizično osebo. 
Zdravnik mora za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti 
poleg pogojev iz prvega odstavka tega člena imeti tudi naj- 
manj 3 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. 
Strokovne, tehnične in druge pogoje za opravljanje zasebne 
zdravstvene dejavnosti in vodenje registra zasebnih zdrav- 
stvenih delavcev predpiše republiški upravni organ, pristojen 
za zdravstvo. 

36. člen 

Zasebni zdravnik mora poleg drugih zdravstvenih storitev 
svojim bolnikom zagotavljati tudi stalno dostopno nujno 
medicinsko pomoč, reševalni prevoz, laboratorijske in druge 
diagnostične in terapevtske postopke. V ta namen se pove- 
zuje in sodeluje z najbližjim zdravstvenim domom, drugimi 
zdravstvenimi zavodi ali z drugimi zasebnimi zdravstvenimi 
delavci. 
Za opravljanje zahtevnejše ali obsežnejše dejavnosti se 
zasebni zdravniki lahko povezujejo v zdravniške zadruge. 

37. člen 

Zasebni zdravstveni delavec lahko omogoči opravljanje prak- 
tičnega dela učencem in študentom ter pripravništva, sekun- 
dariata in specializacije v skladu s svojo dejavnostjo in s pro- 
gramom izobraževanja pod pogoji, predpisanimi po 32. in 34. 
členu tega zakona. 

38. 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, 
- patoanatomska dejavnost. 
Mrliško pregledno službo lahko na podlagi pooblastila občin- 
skega upravnega organa, pristojnega za zdravstvo, izjemoma 
opravlja tudi zdravnik, ki opravlja zasebno zdravstveno dejav- 
nost na podlagi koncesije. 

39. člen 

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

40. člen 

Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, vodi register 
zasebnih zdravstvenih delavcev, ki vsebuje osebne podatke 
zdravstvenega delavca, izobrazbo, vrsto dejavnosti, sedež in 
obseg dejavnosti ter datum začetka dejavnosti. 
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. 

V. KONCESIJA ZA OPRAVLJANJE JAVNE SLUŽBE 
V ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI 

41. člen 

Javno službo v zdravstveni dejavnosti lahko opravljajo na 
podlagi koncesije domače in tuje pravne in fizične osebe, če 
izpolnjujejo s tem zakonom določene pogoje. 

42. člen 

Koncesijo za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni 
dejavnosti podeli z odločbo občinski upravni organ, pristojen 
za zdravstvo, s soglasjem republiškega upravnega organa, 
pristojnega za zdravstvo. 
Koncesijo za opravljanje javne službe v drugih zdravstvenih 
dejavnostih podeli z odločbo republiški upravni organ, pristo- 
jen za zdravstvo. 
V postopku odločanja morajo organi iz prejšnjih odstavkov 
pridobiti mnenje Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slove- 
nije in pristojne zbornice. 

43. člen 

S pogodbo o koncesiji koncedent in koncesionar uredita 
razmerja v zvezi z opravljanjem javne službe in pogoje, pod 
katerimi mora koncesionar opravljati javno službo. 
S pogodbo o koncesiji se podrobneje določijo predvsem: 
- vrsta zdravstvene dejavnosti, 
- obseg izvajanja javne službe, 
- začetek izvajanja koncesije, 
- rok za odpoved koncesije, 
- sredstva, ki jih za opravljanje javne službe zagotavlja kon- 
cedent. 

44. člen 

Kadar se ugotovi, da koncesionar ne opravlja javne službe 
v skladu s predpisi, odločbo o koncesiji ter pogodbo o konce- 
siji, mu koncedent določi rok za odpravo pomanjkljivosti. 
Če koncesionar ugotovljenih pomanjkljivosti ne odpravi 
v določenem roku, se koncesija odvzame z odločbo. 
V primeru odvzema koncesije je koncedent dolžan poskrbeti, 
da bolnike pod enakimi pogoji sprejme v zdravljenje drug 
zdravstveni zavod ali zasebni zdravstveni delavec, ki opravlja 
javno službo. 

VI. OPRAVLJANJE ZDRAVSTVENE DEJAVNOSTI 

45. člen 

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci opravljajo zdrav- 
stveno dejavnost v skladu s sprejeto zdravstveno doktrino in 
s kodeksom medicinske deontologije oziroma z drugimi stro- 
kovnimi in etičnimi kodeksi. Pri opravljanju svojega dela 
morajo obravnavati vse ljudi pod enakimi pogoji na enak 
način. Edino merilo prednosti je nujnost zdravstvenega po- 
sega. 

46. člen 

Storitve s področja osnovne zdravstvene dejavnosti opravlja 
osebni zdravnik s svojimi sodelavci. Ta lahko napoti bolnika 
tudi k drugim zdravnikom in usklajuje njihove nasvete^ vodi 

pa tudi bolnikovo zdravstveno dokumentacijo. V razmerju d 
osebnega zdravnika so vsi drugi zdravniki, ki sodelujejo p 
zdravstveni obravnavi posameznika na sekundarni in terciarr 
ravni, napotni zdravniki. 
Izvajanje storitev napotnega zdravnika je praviloma časovn 
omejeno in vezano na vsakokratno napotitev osebnega zdra> 
nika. Le izjemoma, kadar določena kronična bolezen na poc 
lagi strokovnih kriterijev zahteva trajen nadzor na special 
stični ravni, lahko napotni zdravnik prevzame bolnika v staln 
zdravstveno oskrbo. O tem se mora dogovoriti z bolnikovi! 
osebnim zdravnikom, ki ga mora tudi redno obveščati o boln 
kovem zdravstvenem stanju in svojih ukrepih. 

47. člen 

Vsakdo ima pod enakimi pogoji in v skladu z zakonom pr; 
vico: 
- do proste izbire zdravnika in zdravstvenega zavoda; 
- do posvetovanja z ustreznimi specialisti, ki si jih sam izberi 
oziroma da zahteva konziliarni pregled; 
- izvedeti za diagnozo svoje bolezni in za obseg, načii 
kakovost ter predvideno trajanje zdravljanja; 
- dati soglasje za kakršen koli medicinski poseg in da . 
predhodno obveščen o vseh možnih metodah diagnosticir 
nja in zdravljenja ter njihovih posledicah in učinkih; 
- odkloniti predlagane medicinske posege; 
- do vpogleda v zdravstveno dokumentacijo, ki se nanaša i 
njegovo zdravstveno stanje, razen če zdravnik oceni, da bi 
škodljivo vplivalo na bolnikovo zdravstveno stanje; 
- zahtevati, da zdravstveni delavci in njihovi sodelavci br< 
njegove izrecne privolitve nikomur ne posredujejo podatke 
o njegovem zdravstvenem stanju; j 
- zahtevati premestitev v drug zdravstveni zavod; .I 
- do ugovora na pristojni organ nadzora, če meni, da ni:j 
bila uporabljena dovolj učinkovita sredstva za njegovo zdra' 
ljenje ali da so bila kršena etična načela; 
- da se seznani s stroški zdravljenja in da zahteva obrazloi; 
tev računa za zdravstvene storitve; 
- do povračila škode zaradi neustreznega zdravljenja, i 
otroke do 15. leta starosti in za osebe pod skrbništvom uvelja, 
Ijajo pravice iz prejšnjega odstavka njihovi starši oziron 
skrbniki. ) 

48. člen 
il 

Brez predhodnega soglasja bolnika se nujni medicins, 
poseg lahko opravi le, če bolnik zaradi svojega zdravstvene;, 
stanja o tem ne more odločati. 

s 
49. člen 

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

50. člen 

Vsakdo, ki svoje zdravljenje zaupa zdravstvenemu delavcu - 
ustrezno svojemu zdravstvenemu stanju dolžan: i 
- zdravstvenemu delavcu navesti resnične podatke o svojt 
zdravstvenem stanju; ' 
- ravnati se po navodilih zdravstvenega delavca; 
- aktivno sodelovati pri varovanju, krepitvi in povrnitvi la 
nega zdravja. 
Če bolnik ne izpolnjuje pogojev in dolžnosti iz prejšnje1 

odstavka, mu zdravstveni delavec lahko odkloni pomoč, raz 
nujne medicinske pomoči. 1 

51. člen 

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci so dolžni varov 
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cot poklicno skrivnost podatke o zdravstvenem stanju posa- 
neznika in o vzrokih, okoliščinah in posledicah tega stanja. 
Jodatke iz prejšnjega odstavka so dolžne varovati kot 
noklicno skrivnost tudi osebe, ki so jim ti podatki dosegljivi 
'.aradi narave njihovega dela. 
5odatki iz prvega odstavka tega člena se ne smejo dajati 
jrugim ljudem oziroma javnosti in tudi ne objavljati na način, 
ci bi omogočal razkriti posameznika, na katerega se nana- 
šajo. Dolžnosti varovanja poklicne skrivnosti lahko zdravstve- 
nega delavca ali sodelavca razreši prizadeta oseba sama ali 
sodišče, za mladoletne osebe in za osebe pod skrbništvom pa 
fetarši oziroma skrbniki. 
Podatke o zdravstvenem stanju bolnika lahko daje bolnikovim 
bžjim sorodnikom ali skrbniku le zdravnik, ki bolnika zdravi. 
/ primeru premestitve ali preselitve bolnika ali če bolnik 
zbere drugega zdravnika, je potrebno vso pomembno zdrav- 
stveno dokumentacijo o bolniku predati zdravniku, ki nada- 
juje zdravljenje. 

52. člen 

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci ne smejo zapu- 
stiti delovnega mesta, dokler ne dobijo nadomestitve, čeprav 
e njihov delovni čas potekel, če bi to pomenilo nevarnost za 
:dravje ljudi. 
/ času stavke morajo zdravstveni delavci zagotavljati bolni- 
com nujno medicinsko pomoč, nego in oskrbo. 

53. člen 

Zdravstveni zavodi in zasebni zdravniki, ki opravljajo javno 
:dravstveno službo, morajo glede na naravo dejavnosti zago- 
oviti stalno dostopno nujno medicinsko pomoč. Dežurstvo je 
joseben delovni pogoj, ko mora biti zdravstveni delavec ali 
sodelavec prisoten v zdravstvenem zavodu, da lahko opravlja 
lujno medicinsko pomoč. 
Stalna pripravljenost je poseben delovni pogoj, ko mora biti 
jelavec vsak čas dosegljiv zaradi opravljanja nujne medicin- 
ske pomoči. 

54. člen 

Zdravstveni zavodi in zasebni zdravstveni delavci so dolžni 
oditi zdravstveno dokumentacijo in druge evidence v skladu 
posebnim zakonom. V ta namen se zdravstveni zavodi in 

asebni zdravstveni delavci vključujejo v enoten in usklajen 
iformacijski sistem. 
Cadar se osebni podatki o zdravstvenem stanju uporabljajo 
znanstvenoraziskovalne namene, se morajo uporabljati na 

lačin, ki onemogoča razpoznavo osebe, na katero se nana- 
ajo. To velja tudi za objavo rezultatov znanstvenoraziskoval- 
na dela. 

55. člen 

Zdravstveni delavec lahko samostojno opravlja vsako delo, za 
atero ima ustrezno izobrazbo in je zanj usposobljen ter ima 

Ha razpolago ustrezno opremo. Za svoje delo prevzema 
itično, strokovno, kazensko in materialno odgovornost. 

56. člen 

Zdravstveni delavec lahko odkloni zdravstveni poseg, če sodi, 
a ni v skladu z njegovo vestjo in z mednarodnimi pravili 
nedicinske etike. 
Zdravstveni delavec mora o svoji nameri iz prejšnjega 
»dstavka pravočasno obvestiti bolnika in ga napotiti k dru- 
emu zdravstvenemu delavcu. 
Zdravstveni delavec ne sme odkloniti nujne medicinske po- 
noči. 

57. člen 

reskušanje še nepreverjenih metod preprečevanja, odkriva- 
,ja, zdravljenja in rehabilitacije ter preskušanja zdravil in 
pravljanja drugih biomedicinskih raziskav je dovoljeno le 
soglasjem republiškega upravnega organa, pristojnega za 

dravstvo, in na podlagi mnenja pristojne zbornice ter 
soglasjem bolnika, za mladoletne osebe in osebe pod skrb- 
ištvom pa s soglasjem staršev oziroma skrbnika. 

58. 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. 

59. 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. 

60. člen 

Za dajanje soglasij k zasnovi znanstvenoraziskovalnih projek- 
tov ter za proučevanje vprašanj iz 57., 58. in 59. 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. 

61. člen 

Za vsako umrlo osebo je treba ugotoviti čas in vzrok smrti, kar 
lahko opravi le za to pooblaščeni zdravnik. 
Bolnik, ki umre v zdravstvenem zavodu ali pri zasebnem 
zdravstvenem delavcu, mora biti obduciran. Strokovni vodja 
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, predpiše 
natančneje pogoje in način opravljanja mrliškopregledne 
službe. 

VII. ZDRAVSTVENI DELAVCI IN ZDRAVSTVENI SODELAVCI 

62. 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 in z 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 zdravstveno dejavnost, v katerem so dolo- 
čeni poklici zdravstvenih delavcev in sodelavcev, njihovo 
delovno področje in stopnje zahtevnosti dela na področju 
zdravstvene dejavnosti. 

63. 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. 
Izpolnjevanje pogoja iz prejšnjega odstavka se dokazuje z jav- 
nim spričevalom o končani srednji šoli ali s potrdilom izobra- 
ževalnega zavoda. 

64. člen 

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci razen zdravnikov 
smejo samostojno opravljati delo v zdravstveni dejavnosti po 
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končani pripravniški dobi in opravljenem strokovnem izpitu. 
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 opravljanja 
strokovnega izpita. 
Strokovni izpit za zdravnike in zobozdravnike vsebuje pozna- 
vanje urgentne medicine in predpisov s področja zdravstve- 
nega varstva. 

65. člen 

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci opravljajo pri- 
pravništvo, zdravniki pa še sekundariat v zdravstvenih zavo- 
dih ali pri zasebnih zdravstvenih delavcih. 
Pripravništvo in sekundariat lahko opravlja tudi oseba, ki ni 
v delovnem razmerju, pod pogoji, ki jih določa zakon. 

• 
66. 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 in sistema samonadzora. 

67. člen 

Na podlagi uspešno opravljenega preskusa usposobljenosti 
oziroma strokovnega ali specialističnega izpita izda pristojna 
zdravniška zbornica zdravniku in zobozdravniku dovoljenje 
za samostojno delo. 

68. člen 

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci z visoko in višjo 
strokovno izobrazbo se za opravljanje zahtevnejših nalog 
zdravstvene dejavnosti specializirajo na posameznih ožjih 
zdravstvenih strokovnih področjih. 
Vrste, trajanje in vsebino specializacije, postopek opravljanja 
specialističnega izpita ter imenovanje izpitne komisije za 
zdravnike, zobozdravnike in diplomirane inženirje farmacije 
določi pristojna zbornica s soglasjem republiškega uprav- 
nega organa, pristojnega za zdravstvo, za druge zdravstvene 
delavce in zdravstvene sodelavce pa republiški upravni organ, 
pristojen za zdravstvo. 
Zdravnikom se sekundariat ali njegov del, če po vsebini 
ustreza programu specializacije, všteva v specializacijo. 

69. člen 

Zdravniku, zobozdravniku ali diplomiranemu inženirju farma- 
cije odobri specializacijo pristojna zbornica na predlog zdrav- 
stvenega zavoda oziroma, če gre za zasebnega zdravstvenega 
delavca, na njegov predlog. 
Drugemu zdravstvenemu delavcu in zdravstvenemu sode- 
lavcu z visoko strokovno izobrazbo odobri speciatizacijo 
republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, na predlog 
zdravstvenega zavoda oziroma, če gre za zasebnega zdrav- 
stvenega delavca, na njegov predlog. 
Zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem z višjo 
strokovno izobrazbo odobri specializacijo delodajalec, če gre 
za zasebnega zdravstvenega delavca oziroma zdravstvenega 
sodelavca pa republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo. 
Zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem ne glede 
na stopnjo izobrazbe, ki niso zaposleni, odobri specializacijo 
republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo. 

Pri odobravanju specializacij se upoštevajo kadrovski norma- 
tivi, določeni s planom zdravstvenega varstva. 

Strokovno izpopolnjevanje 

70. člen 

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci imajo pravico in 
dolžnost strokovnega izpopolnjevanja, zato jim mora zavod 
omogočiti: 
- stalno spremljanje razvoja zdravstvenih ved; d 
- občasno praktično izpopolnjevanje v ustreznih zdravstve- I 
nih zavodih; I 
- občasno preverjanje teoretičnega in praktičnega znanja. J 
Vsebino, roke in postopke strokovnega izpopolnjevanja, 
razen za zdravnike in zobozdravnike, določi republiški 
upravni organ, pristojen za zdravstvo. 

71. člen 

Zdravniki in zobozdravniki morajo vsakih 7 let dokazati stro- I 
kovno usposobljenost za nadaljnje delo v svoji stroki. 
Vsebino, roke in postopke strokovnega izpopolnjevanja s pre- 
skusom usposobljenosti, natančnejše pogoje za določitev 
strokovnih dosežkov, ki nadomeščajo ta preskus, ter 
potrebne evidence določi zdravniška zbornica, ki določi tudi 
zgornjo starostno mejo za opravljanje preskusa usposoblje- 
nosti. . 
Zdravnik ali zobozdravnik, ki ne opravi uspesno preskusa 
strokovne usposobljenosti ali ne pride na preskus v določe- 
nem roku, se mora na svoje stroške ob rednem delu dodatno 
strokovno izpopolnjevati na ustreznem strokovnem področju. 
Po drugem neuspešnem preskusu strokovne usposobljenosti 
oziroma, če se drugič ne odzove na poziv za opravljanje 
preskusa, zdravniku ali zobozdravniku zdravniška zbornica 
odvzame dovoljenje za samostojno delo. 

Strokovno napredovanje 

72. člen 

Zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem z visoko 
izobrazbo lahko za aktivni prispevek na strokovnem, pedago- 
škem oziroma raziskovalnem področju republiški upravni 
organ, pristojen za zdravstvo, na predlog zdravstvenega sveta 
podeli naziv svetnik ali višji svetnik. 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, predpiše 
pogoje ter postopek za podelitev nazivov iz prejšnjega od- 
stavka. 

Nagrade in priznanja 

73. člen 

Za dolgoletno in uspešno zdravstvenovzgojno, organizacijske 
in strokovno delo se lahko zdravniku ali zobozdravniku podeli 
naziv primarij. 
Republika Slovenija podeljuje zdravstvenim delavcem m 
zdravstvenim sodelavcem nagrade in priznanja kot posebna 
družbena priznanja za izjemne uspehe širšega družbenega 
pomena, ki prispevajo k uspešnosti in učinkovitosti zdravstve- 
nega varstva. 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, predpise 
natančnejše pogoje za podeljevanje naziva primarij te> 
nagrad in priznanj iz prejšnjega odstavka, sestavo komisije ir 
postopek za podeljevanje. 

VIII. STROKOVNI ORGANI 

74. člen 

Strokovno doktrino o preprečevanju, ugotavljanju, zdravlje 
nju, zdravstveni negi in rehabilitaciji bolezni in poškodb te' 
rehabilitaciji otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem ir 
duševnem razvoju oblikujejo v medsebojnem sodelovanji 
razširjeni strokovni kolegiji, medicinska fakulteta in pristojn? 
zbornica. 
Razširjeni strokovni kolegiji se oblikujejo pri klinikah, inštitu 
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tih in drugih zavodih, ki jih določi republiški upravni organ, 
: pristojen za zdravstvo na predlog medicinske fakultete ozi- 
Iroma pristojne zbornice in predpiše tudi pogoje za njihovo 

delo. Razširjene strokovne kolegije sestavljajo svetniki, višji 
svetniki, fakultetni učitelji in drugi priznani strokovnjaki na 
področju zdravstvenega varstva. 

I1 75. člen 

Strokovne podlage za oblikovanje zdravstvene politike in 
sporna doktrinama vprašanja usklajuje Zdravstveni svet kot 
republiški strokovni kolegij, ki se oblikuje pri republiškem 
upravnem organu, pristojnem za zdravstvo, iz predstavnikov 
razširjenih strokovnih kolegijev, medicinske fakultete in pri- 
stojnih zbornic. 
Zdravstveni svet: 
- spremlja sistemska, razvojna in kadrovska vprašanja zdrav- 
stvenega varstva ter predlaga ukrepe z opredelitvijo prednost- 
nih nalog; 
- spremlja zdravstvene potrebe v Republiki Sloveniji in pred- 
laga zdravstvene programe; 
- sodeluje pri pripravi plana zdravstvenega varstva 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 posamez- 
nih skupin prebivalstva v Republiki Sloveniji; 
- programa razvojnoraziskovalnih nalog s področja zdrav- 
stvenega varstva, ki so pomembne za vso Republiko Slove- 
nijo; 
- programa socialnomedicinske, higienske, epidemiološke in 
zdravstveno ekološke dejavnosti, ki jo opravlja Inštitut za 
zdravstveno varstvo; 
- programa celovite zdravstvene vzgoje in zdravstvenopro- 
svetne dejavnosti za prebivalstvo Republike Slovenije. 
Sestavo, način imenovanja in način dela Zdravstvenega sveta 
določi republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo. 
IX. NADZORSTVO 

76. člen 

Za zagotovitev strokovnosti dela zdravstvenih delavcev in 
zdravstvenih sodelavcev ter zavodov se organizirajo in izva- 
jajo naslednje vrste nadzora: 
1. interni strokovni nadzor, ki ga izvajajo zdravstveni delavci 
in zdravstveni sodelavci s samonadzorom in odgovorni za 
strokovnost dela v zavodu; 
2. strokovni nadzor s svetovanjem, ki ga izvaja pristojna 
zbornica v sodelovanju s klinikami, inštituti in drugimi zavodi; 
3. upravni nadzor, ki ga izvaja republiški upravni organ, pri- 
stojen za zdravstvo; 
4. nadzor, ki ga izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije. 
Zdravstveni zavod in zasebni zdravstveni delavec morata 
omogočiti opravljanje nadzora iz prejšnjega odstavka. 

77. člen 

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

78. člen 

Strokovni nadzor s svetovanjem izvaja pristojna zbornica 
v sodelovanju s klinikami, inštituti in drugimi zavodi in 
v skladu s posebnim programom, ki ga sprejme zbornica 
s soglasjem republiškega upravnega organa, pristojnega za 
zdravstvo. 
Pristojna zbornica opravi strokovni nadzor s svetovanjem tudi 
na predlog zavarovane osebe, delodajalca, zdravstvenega đ 

delavca oziroma zavoda ali na drug predlog. 

79. člen 

O strokovnem nadzoru iz prejšnjega člena mora biti najkas- 

neje v 15 dneh po pregledu sestavljen ugotovitveni zapisnik 
s predlogi ukrepov in rokov za odpravo morebitnih pomanjk- 
ljivosti. Zapisnik se pošlje zdravstvenemu zavodu oziroma 
zasebnemu zdravstvenemu delavcu ter republiškemu uprav- 
nemu organu, pristojnemu za zdravstvo; kadar gre za stro- 
kovni 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 usposobljenosti; 
- posameznemu delavcu oziroma zasebnemu zdravstvenemu 
delavcu odvzame dovoljenje za samostojno delo. 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, lahko v pri- 
meru iz prejšnjega odstavka odredi ustrezne ukrepe, in sicer: 
- zahteva oapravo organizacijskih, materialnih in drugih 
pomanjkljivosti, ki pogojujejo neustrezno kvaliteto ali stro- 
kovnost dela in določi rok za odpravo pomanjkljivosti; 
- začasno, dokler niso odpravljene ugotovljene pomanjkljivo- 
sti, prepove dejavnost zdravstvenega zavoda, njegove enote 
ali zasebnega zdravstvenega delavca. 

80. člen 

Upravni nadzor nad zakonitostjo dela zdravstvenih zavodov in 
zasebnih zdravstvenih delavcev izvaja republiški upravni 
organ, pristojen za zdravstvo, na podlagi programa ali na 
predlog bolnika, njegovega svojca ali skrbnika, zdravstve- 
nega zavoda, delodajalca, pristojne zbornice, sodišča ali po 
lastni presoji. Republiški upravni organ, pristojen za zdrav- 
stvo, določi način in postopek za izvajanje upravnega nad- 
zora. 
Če se pri upravnem nadzoru ugotovijo nepravilnosti, izda 
republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, odločbo, 
s katero določi ukrepe in roke za odpravo nepravilnosti. 

81. člen 

Uradna oseba, ki opravlja upravni nadzor, lahko izjemoma 
odredi začasni ukrep, da se prepreči neposredna nevarnost 
za zdravje ljudi ali za zdravstvene razmere. 
Proti začasnim ukrepom ima zdravstveni zavod oziroma 
zasebni zdravstveni delavec v 8 dneh pravico pritožbe na 
republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo. Pritožba ne 
zadrži izvršitve ukrepov. 
Če se pri pregledu ugotovi, da zdravstveni delavec oziroma 
zdravstveni sodelavec zavoda ali zasebni zdravstveni delavec 
ni sposoben opravljati nalog, ki so mu zaupane, se o tem 
obvesti pristojna zbornica in delodajalec. 

82. člen 

Strokovrli nadzor se financira iz republiškega proračuna. 
Če se pri strokovnem ali upravnem nadzoru ugotovijo nepra- 
vilnosti, poravna stroške nadzora zdravstveni zavod oziroma 
zasebni zdravstveni delavec, pri katerem so bile nepravilnosti 
ugotovljene. 

83. člen 

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije nadzira izpolnje- 
vanje pogodb, ki jih je sklenil za opravljanje zdravstvene 
dejavnosti. 

X. ZDRUŽENJA IN ZBORNICE 

84. člen 

Zdravstveni zavodi in druge pravne osebe, ki opravljajo zdrav- 
stveno dejavnost, ter zasebni zdravstveni delavci se lahko 
povezujejo v združenja zdravstvenih zavodov zaradi: 
- sodelovanja pri oblikovanju izhodišč za določanje cen 
zdravstvenih storitev in sklepanju pogodb o izvajanju in finan- 
ciranju zdravstvene dejavnosti; 
- sodelovanja pri sklepanju kolektivnih pogodb; 
- uresničevanja drugih skupnih interesov. 
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85. člen 

Zdravniki in zobozdravniki, ki opravljajo zdravstveno dejav- 
nost in delajo neposredno z bolniki, se obvezno združujejo 
v Zdravniško zbornico Slovenije, ki ima zlasti naslednje na- 
loge: 
1. oblikuje kodeks medicinske deontologije, preverja ravnanje 
zdravnikov in ukrepa v zvezi s kršenjem 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 izpopolnjevanja 
svojih članov s preverjanjem usposobljenosti; 
4. izvaja strokovni nadzor s svetovanjem; 
5. sodeluje pri pripravi predpisov in planskih dokumentov; 6. 
sodeluje pri oblikovanju dodiplomskega izobraževalnega pro- 
grama za zdravnike in zobozdravnike; 
7. sodeluje pri določanju izhodišč za sklepanje pogodb 
z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in za obliko- 
vanje cen zdravstvenih storitev ter zastopa interese zasebnih 
zdravnikov in zobozdravnikov pri sklepanju pogodb z Zavo- 
dom za zdravstveno zavarovanje Slovenije; 
8. sodeluje pri sklepanju kolektivnih pogodb in sklepa kolek- 
tivne pogodbe v imenu zasebnih zdravnikov in zobozdravni- 
kov kot delodajalcev; 
9. opravlja druge naloge v skladu z zakonom in statutom. 
Naloge iz 2., 3. in 4. točke prejšnjega odstavka opravlja zdrav- 
niška zbornica kot javna pooblastila. 
Za opravljanje nalog iz prejšnjega odstavka zbornica vodi 
register zdravnikov in zobozdravnikov. 
Zbornica sprejme statut, h kateremu da soglasje Izvršni svet 
Skupščine Republike Slovenije v delu, ki se nanaša na javna 
pooblastila. 

86. člen 

Naloge, ki jih opravlja zbornica kot javna pooblastila, se 
financirajo iz sredstev republiškega proračuna ter iz plačilčla- 
nov in njihovih delodajalcev. 

87. 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. 

XI. KAZENSKE DOLOČBE 

88. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba ali posameznik, ki opravlja zdrav- 
stveno dejavnost brez dovoljenja (3.člen). 

89. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek zdravstveni zavod če: 
1. ne zagotovi nujne medicinske pomoči (6. člen); 
2. razširi oziroma spremeni dejavnost ali preneha z delom 
brez soglasja pristojnega organa (25. člen); 
3. ne izpolnjuje zahtev iz 26. člena tega zakona; 
4. ne omogoči praktičnega pouka učencev in študentov (33. 
člen); 
5. izvaja pripravništvo ali sekundariat ali specializacijo, pa ne 
izpolnjuje predpisanih pogojev (prvi odstavek 34.člena); 
6. ne sprejme na usposabljanje pripravnika, sekundarija ali 
specializanta (drugi odstavek 34.člena); 7. bolniku omejuje ali 
krati pravice iz 47. člena tega zakona; 
8. opravi nujni medicinski poseg brez predhodnega soglasja 
bolnika (48.člen); 
9. krši dolžnost varovanja poklicne skrivnosti (51.člen); 
10. dopusti, da so zdravstveni delavci zapustili delovno mesto 
brez nadomestitve in je to povzročilo večjo nevarnost za 
življenje in zdravje ljudi 52.člen); 
11. zdravstvenemu delavcu naloži delo, za katero ni usposob- 
ljen oziroma nima ustrezne opreme (55. člen); 

12. brez soglasja pristojnega upravnega organa preskuša 
nepreverjene metode preprečevanja, odkrivanja, zdravljenja 
in rehabilitacije ter zdravila (57. člen); 
13. ne opravi predpisane obdukcije (61. člen); 
14. zdravstvenim delavcem in zdravstvenim sodelavcem ome- 
juje pravice do strokovnega izpopolnjevanja (70.člen); 
15. onemogoča ali ovira nadzor (76.člen); 
16. pravočasno ne uresniči predpisanih ukrepov, ki jih zah- 
teva nadzor (79. in 81. člen). 
Z denarno kaznijo najmanj 5.000 tolarjev se kaznuje tudi 
odgovorna oseba zdravstvenega zavoda, ki stori prekršek iz 
prejšnjega odstavka. 
Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kazrtuje za 
prekršek iz 1.,7.,8.,9., 10., 11.,12., 13., 14., 15. in 16.točke prvega 
odstavka tega člena tudi zasebni zdravstveni delavec oziroma 
zdravstveni sodelavec. 

90. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznufe za 
prekršek zasebni zdravstveni delavec oziroma sodelavec, ki: 
1. opravlja zasebno zdravstveno dejavnost, pa ne izpolnjuje 
pogojev iz 35.člena tega zakona; 
2. opravlja zasebno zdravstveno dejavnost na nedovoljenem 
področju (38. člen); 
3. opravlja zdravstveno dejavnost v nasprotju z vpisom v regi- 
ster (40.člen). 

91. člen 

Z denarno kaznijo najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek izvajalec dopolnilne tradicionalne in alternativne 
oblike diagnostike, zdravljenja in rehabilitacije, ki svojo dejav- 
nost opravlja brez predpisanega dovoljenja ali v nasprotju 
s predpisanimi pogoji (59. člen). 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

92. člen 

Z dnem uveljavitve tega zakona prevzame Republika Slove- 
nija pravice in obveznosti ustanovitelja javnih zavodov, ki 
opravljajo zdravstveno dejavnost na sekundarni in terciarni 
ravni. 
Premoženje v javni lastnini, s katerim upravljajo zavodi iz 
prejšnjega odstavka, postane z dnem uveljavitve tega zakona 
lastnina Republike Slovenije. 

93. člen 

Obstoječi zdravstveni zavodi in naravna zdravilišča morajo 
uskladiti svojo organizacijo in delovanje s tem zakonom 
v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona. 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, v enem letu 
po uveljavitvi tega zakona opravi verifikacijo vseh obstoječih 
zdravstvenih zavodov in naravnih zdravilišč ter preveri izpol- 
njevanje pogojev za naziv klinika in inštitut. 

94. člen 

Do sprejema plana zdravstvenega varstva deluje mreža javne 
zdravstvene službe največ v obstoječem obsegu. 
Do sprejema meril za mrežo javne zdravstvene službe ni 
dovoljeno investirati v nove prostorske zmogljivosti. 

95. člen 

Ustanovitelji javnih zavodov, ki opravljajo zdravstveno dejav- 
nost, so dolžni v šestih mesecih od sprejema plana zdravstve- 
nega varstva Republike Slovenije odločiti, kateri javni zavodi 
nadaljujejo z delom kot javni zdravstveni zavodi. 
Zdravstveni zavodi, drugi zavodi in organizacije, ki opravljajo 
zdravstveno dejavnost in so pridobili pravico javnosti po 
zakonu o zavodih, ter druge pravne osebe, ki opravljajo zdrav- 
stveno dejavnost kot javno službo, si morajo v roku iz prejš- 
njega odstavka pridobiti koncesijo za opravljanje javne 
službe, sicer jim po tem roku preneha pravica za opravljanje 
javne službe. 
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96. člen 

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 in jim je bil priznan temu ustrezni naziv oziroma imajo 
naziv po 145. členu zakona o zdravstvenem varstvu (Ur.l. SRS, 
št. I/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. 

97. člen 

Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci, 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, in zdravniki, ki bodo končali študij medicine 
po 5-letnem programu, vendar najdlje do 31. 
12. 1995, dokončajo pripravništvo in opravijo strokovni izpit 
po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo tega zakona. 
Zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci, ki so ob uveljavi- 
tvi tega zakona na specializaciji, nadaljujejo specializacijo po 
predpisih, veljavnih do uveljavitve tega zakona. 

98. člen 

Obveznost sekundariata nastopi za zdravnike, ki bodo opravili 
pripravništvo in strokovni izpit po preteku 12 mesecev po 
uveljavitvi tega 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 71. člena nastopi za vse zdrav- 
nike in zobozdravnike najpozneje 24 mesecev po uveljavitvi 
tega zakona in se začne izvajati po programu, ki ga sprejme 
pristojna zbornica s soglasjem republiškega upravnega 
organa, pristojnega za zdravstvo. 

99. člen 

Zdravniška zbornica se ustanovi najpozneje 6 mesecev po 
uveljavitvi tega zakona. 

Javna pooblastila, ki jih določa ta zakon, začne zbornica 
izvajati, ko republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, 
ugotovi, da so izpolnjeni strokovni, kadrovski in materialni 
pogoji za prevzem posameznega javnega pooblastila. 
Do prevzema javnih pooblastil iz prejšnjega odstavka opravlja 
te naloge republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo. 

100. člen 

Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, sprejme 
izvršilne predpise v 3 mesecih od uveljavitve tega zakona. 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, vzpostavi 
register iz 40. člena tega zakona najpozneje v 3 mesecih od 
uveljavitve tega zakona. 

101. člen 

Do sprejema posebnega zakona iz prvega odstavka 54. člena 
tega zakona se uporablja zakon o evidencah na področju 
zdravstva (Uradni list SFRJ, št. 22/78 in 18/88) s tem, da se 
vodi posebne zbirke podatkov za bolnike s sladkorno bolez- 
nijo, tuberkulozo, rakom, maligno rakaste in duševno bolez- 
nijo v skladu z 18. členom zakona. 

102. člen 

Do sprejema izvršilnih predpisov iz prvega odstavka 100. 
člena tega zakona se uporabljajo izvršilni predpisi, ki so veljali 
do uveljavitve tega zakona, kolikor niso v nasprotju s tem 
zakonom. 

103. člen 

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

104. člen 

Ta zakon začne veljati 1.1.1992. 

OBRAZLOŽITEV 

Zbori Skupščine Republike Slovenije sona sejah 23. in 24. 
oktobra 1991 obravnavali in sprejeli osnutek zakona o zdrav- 
stveni dejavnosti. Izvršnemu svetu so naložili, da pripravi 
predlog in pri tem upošteva stališča in pripombe delovnih 
teles in delegatov na sejah zborov ter druge pripombe. Pred- 
lagatelj je proučil pripombe, stališča in predloge. Ugotovil je, 
da v razpravi ni bilo pripomb na zasnovo zakona, na podlagi 
česar je pripravil predlog zakona. 
Predlagatelj kljub pobudi Odbora za zdravstvo, naj se name- 
sto o zdravstveni dejavnosti v zakonu govori o zdravstveni 
službi, ohranja naziv zakona in uporabo pojma »zdravstvena 
dejavnost« namesto "zdravstvena služba«. Zakon namreč 
opredeljuje tudi vsebino dejavnosti na posameznih ravneh in 
ne le njenih organizacijskih oblik. Zdravstvena služba ima 
glede tega ožji pomen. Prav tako ni bilo mogoče upoštevati 
pripombe, naj se v uvodnem delu zakona zapiše tudi odgovor- 
nost vseh družbenih subjektov za zdravje. To je namreč ure- 
jeno v prvem poglavju zakona o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju in teh določb v zakonu o zdrav- 
stveni dejavnosti ni potrebno ponavljati, pač pa je v nekoliko 
razširjenem 1. členu opredeljena zdravstvena dejavnost in 
vsebina zakona. 
Zakon o zdravstveni dejavnosti ureja temeljne usmeritve in 
pogoje za opravljanje zdravstvene dejavnosti. Kot javna 
služba se zdravstvena dejavnost opravlja v okviru mreže javne 
zdravstvene službe, ki jo sestavljajo javni zdravstveni zavodi 
ter druge pravne osebe in zasebni zdravstveni delavci na 
podlagi koncesije. Pri tem je predvideno, da bodo pogoji za 

vstop v javno zdravstveno službo za zasebnike enaki kot za 
javne zdravstvene zavode. 
Izven javne zdravstvene službe bo mogoče opravljati vsakršno 
dejavnost razen dejavnosti klinik in inštitutov, dejavnosti ki jo 
zakon nalaga inštitutu in zavodom za zdravstveno varstvo, 
lekarniške dejavnosti, preskrbe s krvjo in krvnimi pripravki ter 
z organi za presajanje in mrliško pregledne službe. 
Mrežo javne zdravstvene službe bo na podlagi meril, ki bodo 
določena s planom zdravstvenega varstva, na primarni ravni 
(osnovno zdravstveno varstvo, lekarne) določala in zagotav- 
ljala občina oziroma mesto, na drugih ravneh (bolnišnična in 
ambulantna specialistična dejavnost, klinike in inštituti, 
zavodi za zdravstveno varstvo) pa Republika Slovenija, ki bo 
zagotavljala tudi dopolnilna sredstva za mrežo na primarni 
ravni na demografsko ogroženih območjih (5. člen). 
Pripomba Zakonodajnopravne komisije Skupščine Republike 
Slovenije, da delitev na primarno, sekundarno in terciarno 
raven za zdravstvo ni primerna, ni upravičena, ker ta delitev 
izvira iz strategije Svetovne zdravstvene organizacije, ki jo 
sprejema tudi Republika Slovenija. 
Glede na to, da so vsakršne razvojne usmeritve, pa tudi merila 
za postavitev mreže, bistveno odvisne od gospodarskih mož- 
nosti v Republiki Sloveniji, so gospodarske možnosti ostale 
v predlogu kot poseben pogoj za postavitev mreže. 
Zato ni bilo mogoče upoštevati pripombe, naj se gospodarske 
možnosti kot pogoj črtajo. Razprava je namreč opozarjala 
predvsem na to, da gospodarske možnosti ne smejo zavirati 
razvoja zdravstva, kar seveda ni niti stvarno niti uresničljivo 

poročevalec 77 



stališče (4. člen). 
V okviru meril za mrežo javne zdravstvene službe bo izpeljana 
tudi določba 6. člena o zagotavljanju vedno dostopne nujne 
medicinske pomoči. Predlagatelj ocenjuje, da je določba 6. 
člena dovolj jasna in vključuje tudi obveznost, da zdravstveni 
zavodi in zasebni zdravstveni delavci svojo dejavnost organi- 
zirajo tako, da bo celotno območje Slovenije pokrito z vedno 
dostopno nujno pomočjo. V okviru plana in meril za mrežo pa 
bo opredeljeno tudi reševanje v posebnih okoliščinah (gore, 
jame ipd.), za kar morajo biti zagotovljene posebne oblike 
reševanja (gorska reševalna služba, helikopterski prevozi 
ipd). Naloge zdravstva v izrednih razmerah, kot so večje 
naravne in druge nesreče, vojna ipd., so opredeljene v drugih 
predpisih in zato ne sodijo v ta zakon. Predlagatelj ni vključil 
dopolnila 6. člena, ki je bilo predlagano v Družbenopolitičnem 
zboru Skupščine Republike Slovenije tudi zato, ker meni, da 
mora biti nujna medicinska pomoč sestavni del vsebine, orga- 
nizacije in delovanja dejavnosti na vseh ravneh, v katera se 
vključujejo posebne vrste reševanja v posebnih okoliščinah 
kot funkcionalna celota. Posebna določba o vzpostavitvi 
mreže za izvajanje nujne medicinske pomoči pa bi dala 
zakonsko podlago tudi za organizacijsko postavljeno 
posebno mrežo, kar pa po mnenju predlagatelja ni smortna 
rešitev. 
Poglavje o vsebini in organizacijskih oblikah zdravstvene 
dejavnosti upošteva delitev na primarno, sekundarno in terci- 
arno raven. Vsebino osnovne zdravstvene dejavnosti določa 
7. člen, kamor je dodatno vključeno tudi zdravljenje, rehabili- 
tacija in zdravstvena nega oskrbovancev v socialnih in drugih 
zavodih. Predlagatelj ni mogel v vsebino tega člena vključiti 
predlogov za posamezne preventivne programe (bolezni srca 
in ožilja, druge kronične bolezni, rak itd.) ker bo to predmet 
strokovne opredelitve pri pripravi plana in programov. K pri- 
pravi teh programov so povabljeni vsi zainteresirani predlaga- 
telji posameznih programov. 
Izvajalce osnovne zdravstvene dejavnosti določa 8. člen, med- 
tem ko organizacijske oblike (zdravstveni dom, zdravstvena 
postaja, obratna ambulanta) določajo členi 9 do 11. V zakonu 
je posebej omenjeno tudi izvajanje družinske medicine, ki naj 
bi jo razvijali zlasti na območjih, kjer bodo delovale zdrav- 
stvene postaje in zasebni zdravniki. 
Predlog zakona ohranja zdravstveni dom kot samostojni 
zavod in mu določa dejavnosti, ki jih mora opravljati oziroma 
organizirati v svojem okviru. Zakon predvideva tudi zdrav- 
stveno postajo, ki bo lahko vezana na zdravstveni dom ali bo 
samostojen zavod. Zdravstvenemu domu daje zakon tudi 
možnost organiziranja določenih specialističnih dejavnosti za 
področja, ki niso vezana na bolnišnično zdravljenje, torej kot 
konzultantsko dejavnost, ki je sicer opredeljena na sekun- 
darni ravni. Zdravstveni dom bo pri tem moral upoštevati 
mrežo, dostopnost in organiziranost te dejavnosti na svojem 
območju ter potrebe z vidika Zavoda za zdravstveno zavarova- 
nje Slovenije (ZZZS), predvsem pa bo moral zagotoviti stro- 
kovne povezave z drugimi izvajalci specialistične dejavnosti 
(na sekundarni ravni). 
V skladu z mrežo osnovne zdravstvene dejavnosti v občini 
oziroma mestu in po dogovoru z ZZZS bodo socialni in drugi 
zavodi lahko organizirali izvajanje osnovne zdravstvene 
dejavnosti za svoje varovance, prav tako pa tudi kazenski in 
prevzgojni zavodi. 
Delodajalci bodo lahko za svoje delavce zagotovili izvajanje 
osnovne zdravstvene dejavnosti v obratnih ambulantah, ki so 
v zakonu predvidene kot najmanjša enota za opravljanje pre- 
ventivnega zdravstvenega varstva delavcev (to varstvo je v pri- 
stojnosti delodajalcev), pa tudi druge osnovne zdravstvene 
dejavnosti v skladu z mrežo na določenem območju. Predlog 
zakona posebej ne navaja možnosti ustanavljanja zavodov za 
izvajanje preventivnega in drugega zdravstvenega varstva 
delavcev za več podjetij, ker ta možnost obstaja že na podlagi 
drugih določb v tem zakonu(11. člen). 
Opredelitev specialistične ambulantne dejavnosti je dopol- 
njena z možnostjo, da jo izvajajo tudi naravna zdravlišča (13. 
člen). Pri opredelitvi pogojev za splošno bolnišnico pa je na 
predlog zdravstvenega sveta izpuščen porodniški kot obvezni 
oddelek bolnišnice. Univerzitetna ginekološka klinika sicer 
meni, da so v skoraj vseh slovenskih ginekoloških oddelkih 
splošnih bolnišnic izpolnjeni pogoji tudi za obporodno var- 
stvo, vendar predlagatelj meni, naj ne bi s trdo zakonsko 

določbo povzročali potrebe po neracionalnih organizacijskih 
oblikah. 
Pripombe, da sodi med enote bolnišnice tudi informacijsko 
edukacijska enota (knjižnica), nismo upoštevali, ker menimo, 
da je to glede na druge določbe samo po sebi nujno za vse 
zdravstvene zavode in zdravstvene delavce. 
Zdravstvena dejavnost na terciarni ravni je opredeljena kot 
v osnutku, le storitve, ki naj bi se opravljale na tej ravni, naj bi 
določalo pristojno ministrstvo in ne plan zdravstvenega var- 
stva. Status klinike in inštituta enakopravno določa troje 
dejavnosti, in sicer opravljanje najzahtevnejših zdravstvenih 
storitev ter znanstveno raziskovalno in vzgojnoizobraževalno 
delo, zato pripombe Zakonodajnopravne komisije nismo upo- 
števali. Sliko namreč zamegljujejo razmere v naših klinikah, ki 
so v večjem delu svoje dejavnosti bolnišnice za območje 
Ljubljane, dejavnost na terciarni ravni pa je le najzahtevnejši 
del njihovega programa (17. člen). 
Iz predloga je črtan člen o možnosti povezovanja klinik in 
inštitutov v klinični center, kar je predlagala tudi Zakonodaj- 
no-pravna komisija. Utemeljen razlog za obstoj Kliničnega 
centra je namreč potreba po povezovanju slovenske vrhunske 
medicine in sicer bolj v vsebinskem kot organizacijskem smi- 
slu. Slovenija namreč po mnenju zdravstvenega sveta potre- 
buje organiziran strokovni vrh. Ker pa ni bilo razjasnjeno 
vprašanje stvarne vloge kliničnega centra in je zakon dajal le 
možnost povezovanja, ki ga omogoča že zakon o zavodih, se 
predlagatelju zdi tak člen nepotreben, saj je povezovanje na 
interesni podlagi mogoče, na strokovni podlagi nujno, organi- 
zacijsko vzeto pa obvezno združevanje vseh klinik in inštitu- 
tov ni mogoče. Ta status bodo namreč lahko dobili tudi 
posamezni oddelki drugih bolnišnic. 
V okviru druge zdravstvene dejavnosti je zdraviliška dejavnost 
opredeljena izključno kot rehabilitacija na ambulantni in bol- 
nišnični način. Vse druge dejavnosti, ki jih nekatera zdravi- 
lišča še opravljajo, bodo predmet vključevanja v ustrezno 
mrežo, upoštevaje potrebe po takšnih storitvah, usposoblje- 
nost zdravilišč in druge pogoje za sklenitev pogodbe z ZZZS. 
V to poglavje bi po mnenju nekaterih iz razprave sodilo tudi 
opravljanje izvenbolnišnične rehabilitacije, ki jo na podlagi 
strokovno verificiranih programov opravljajo nekateri socialni 
in drugi zavodi ter invalidske organizacije. Predlagatelj je 
menil, da to bolj sodi v pristojnost zavarovalnega zavoda 
oziroma v izvajanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja. 
Področje socialnomedicinske, higienske, epidemiološke in 
zdravstvenoekološke dejavnosti naj bi poimenovali »dejav- 
nost varovanja zdravja prebivalstva«. Predlagatelj ocenjuje, 
da ta naziv žal ne zajema celotne dejavnosti oziroma bi 
utegnil skrb za varovanje zdravja usmeriti na določeno usta- 
novo. 
Zato predlagatelj ohranja sedanji naziv za inštitut in zavode 
oziroma predlaga ime Inštitut za zdravstveno varstvo in zavodi 
za zdravstveno varstvo. Dejavnost namreč mora s socialno- 
medicinskega vidika spremljati in vrednotiti celotno področje 
zdravstvenega varstva od programov krepitve zdravja, poseb- 
nih preventivnih programov, do izvajanja zdravstvenega var- 
stva na osnovni, specialistični in klinični ravni ter predlagati 
ukrepe za zboljšanje dejavnosti in zdravja ljudi vsem tem j 
področjem. V osnutku predlagano ime Inštitut za javno zdrav- 
stvo pa bi se glede na dosedanje razprave utegnilo zamenja- 
vati z »mrežo javne zdravstvene službe« (23. člen). 
Predloga, naj bi dejavnost razširili tudi na posebno področje 
medicine dela, predlagatelj ni upošteval, ker je menil da 
podrobno urejanje tega področja ne sodi v ta zakon. 
Aktivna populacija je s socialnomedicinskega vidika vklju- 
čena, saj zakon govori o proučevanju in spremljanju zdrav- 
stvenega stanja prebivalstva in posebej ne izpostavlja nobe- 
nega njegovega dela. 
V poglavju o zdravstvenih zavodih (členi 25 do 34) je nekoliko 
spremenjeno zaporedje členov in so izpuščene tiste določbe, 
ki veljajo za vse zavode že na podlagi zakona o zavodih (npr. 
odgovornost ustanovitelja za obveznosti zavoda v skladu 
z ustanovitvenim aktom, sprejemanje statuta, način imenova- 
nja sveta zavoda ter njegove pristojnosti). Pripombe, naj že 
zakon določi številčno razmerje članov (večinsko zastopa- 
nost) delavcev zavoda v svetu zavoda, predlagatelj ni upošte- 
val, ker meni, da je sestava odvisna od pristojnosti, ki jih 
ustanovitveni akt nalaga svetu. Zato naj se to določi z ustano- 
vitvenim aktom. Ostala je tudi določba, da v svetu sodeluieio 
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le zdravstveni delavci in zdravstveni sodelavci (ti so dodani), 
ki opravljajo dejavnost, za katero je zavod ustanovljen. Pri tem 
gre namreč za zastopanje interesa predstavnikov, ki imajo 
v svoji posesti »kapital v obliki znanja«, torej stroko, ki nosi 
celotno dejavnost zavoda. Ni pa predlagatelj sprejel predloga 
odbora za zdravstvo, naj se zastopanost omeji le na zdrav- 
nike, saj bodo ti gotovo imeli večinsko mesto med predstav- 
niki delavcev, pomembno možnost vpliva na delovanje 
zavoda pa bodo imeli tudi prek nedvomno večinske zastopa- 
nosti v strokovnem kolegiju (28.člen). 
Predlagatelj tudi ni upošteval predloga zakonodajnopravne 
komisije, naj se namesto o predstavnikih uporabnikov govori 
o predstavnikih zavarovancev. V večini zavodov bodo to res 
zavarovanci, za nekatere zavode pa so uporabniki njihovih 
storitev ali dejavnosti lahko tudi zdravstveni in drugi zavodi, 
upravni organi, ipd., torej ne zavarovanci. 
Predlagatelj je ohranil člen, ki govori o pogojih za direktorja, 
enak (29. člen). Možnost, da direktor zavoda ne bi imel zdrav- 
stvene izobrazbe, pride v poštev le pri tistih zavodih, kjer bo 
poslovodna funkcija ločena od strokovnega vodenja. V tem 
primeru je po mnenju predlagatelja prav, da poslovodno funk- 
cijo lahko opravlja tudi direktor z ustrezno drugo izobrazbo. 
Ustanovitelj bo v svojem interesu poskrbel za to, da v primeru 
več enakovredno usposobljenih kandidatov tudi poslovodno 
funkcijo poveri ustrezno usposobljenemu zdravniku ali 
zobozdravniku. Ne zdi pa se predlagatelju smotrno, za vsako 
ceno vztrajati edinole na zdravniku oziroma zobozdravniku, 
posebej ker medicinska fakulteta svojim diplomantom ne daje 
nikakršnega znanja za področje ekonomike, vodenja in orga- 
niziranja dejavnosti. 
V predlogu je kot izjema dopuščena možnost, da se priprav- 
nik, sekundarij ali specializant zaposli kot volonter. Po obrav- 
navi v skupščini so svoje pisno nesoglasje izrazili predstavniki 
študentov in sekcija mladih zdravnikov. Njihovo stališče sta 
podprli tudi Medicinska fakulteta in Slovensko zdravniško 
društvo. Predlagatelj soglaša, da je potrebno opravljanje pri- 
pravništva, sekundariata in specializacije zagotoviti v okviru 
delovnega razmerja in da volontersko delo pomeni korak 
nazaj oziroma je lahko le izhod v skrajni sili. Glede na skoraj 
enoletno generacijo diplomantov, ki so brezposelni, pa pred- 
lagatelj meni, da je možnost pridobitve delovnih izkušenj 
treba zagotoviti v skrajnem primeru tudi z volontiranjem ob 
plačilu prispevkov za socialno varnost (ki naj jih plača zavod, 
kot vsaj delno povračilo volonterju za opravljeno delo). Za 
volontersko opravljanje navedenih del bo treba zagotoviti tudi 
ustrezen nadzor. Plačilo opravljanja pripravništva iz prora- 
čuna je bilo črtano iz besedila zakona že v prvih fazah njegove 
priprave. Ob tem je treba ugotoviti, da prispevki in plača samo 
zdravnikov in zobozdravnikov pripravnikov pomeni mesečno 
izdatek blizu 4 milijone tolarjev po sedanjih cenah. 
V poglavju o zasebni zdravstveni dejavnosti (členi 35 do 40) 
predlagatelj še nadalje vztraja pri nezdružljivosti zasebnega 
dela in delovnega razmerja v zavodih. Razlogi za to so bili 
podrobno razloženi že v razpravi o osnutku zakona v zborih. 
Predlagatelj meni, da bi takšna možnost zavrla privatizacijo, 
razen tega pa bi imela za posledico ohranitev popolnega 
sedanjega obsega javne zdravstvene službe ob širitvi na 
zasebno področje. Možnost mešanega statusa bi pomenila 
nelojalno konkurenco čistim zasebnim zdravstvenim delav- 
cem. Plačila storitev na podlagi takega zasebnega dela ne bi 
bilo mogoče povsem razmejiti na tisto, ki ga bo priznaval 
zavarovalni zavod in na zasebno, čeprav bi se morebitno 
popoldansko delo lahko obravnavalo le kot popolno samo- 
plačništvo. Predlagatelj pa računa, da bo tudi zdravniška 
zbornica v interesu zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov 
preganjala t.i. črno prakso. Ob tem ne gre zanemariti tudi 
dejstva, da so se poslanci v Družbenopolitičnem zboru ob 
razpravi o osnutku z glasovanjem izrekli proti kombinaciji 
delovnega razmerja in zasebnega dela. 
Nove so določbe o zagotavljanju nujne medicinske pomoči in 
zagotavljanju oziroma uporabi drugih dejavnosti v medseboj- 
nem povezovanju in sodelovanju med zasebnimi zdravstve- 
nimi delavci ter z zdravstvenimi zavodi. Predvideno je tudi 
povezovanje v zdravniške zadruge, za kar se bodo uporabljale 
določbe posebnega zakona. Predlog zakona posebej ne 
našteva drugih organizacijskih oblik, saj bodo zasebni zdrav- 
stveni delavci lahko svojo dejavnost organizirali na vse možne 
načine od zasebne ambulante, zasebne zdravstvene postaje 

do tudi drugih višjih oblik organiziranja zavodov (36.člen). 
Dovoljenje za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti bo 
izdal republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, ki bo 
vodil tudi register vseh zasebnih zdravstvenih delavcev. 
Eden od pogojev za pridobitev dovoljenja za zasebno delo pa 
je t.i.m. licenca oziroma dovoljenje za samostojno delo, ki je 
za vse zdravnike in zobozdravnike (tudi za tiste v javnih 
zdravstvenih zavodih), v pristojnosti zdravniške zbornice (66. 
člen). V členu 41 pa je v predlogu črtana možnost, da se 
v zvezi z izdajo odločbe o vpisu ali izbrisu iz registra zasebnih 
zdravstvenih delavcev lahko sproži upravni spor, saj ta pra- 
vica izhaja že iz ustave. 
Zasebni zdravstveni delavci bodo glede na svojo dejavnost 
lahko omogočili tudi opravljanje pripravništva, sekundariata 
in specializacije v določenem delu (37. člen). 
Poglavje o koncesiji (členi 41 do 45) je dodano na novo, 
v osnutku sta namreč to vprašanje urejala le 6. in 7. člen. 
Koncesijo za opravljanje zdravstvene dejavnosti v okviru 
javne službe lahko pridobijo domače in tuje pravne in fizične 
osebe, če izpolnjujejo pogoje, določene z zakonom (41. člen). 
Koncesijo za opravljanje osnovne zdravstvene dejavnosti 
podeli pristojni občinski upravni organ, za druge vrste dejav- 
nosti pa pristojni republiški upravni organ, pri čemer v obeh 
primerih predhodno da o tem svoje mnenje ZZZS (42. člen). 
Koncesijsko razmerje se uredi s pogodbo, ki vsebuje pogoje 
in določbe o vrsti in obsegu dejavnosti, začetku in roku za 
odpoved ter o morebitnih sredstvih, ki jih koncesionarju zago- 
tavlja koncedent. Tu so mišljeni prostori in oprema, ki jih 
koncedent da v najem, naročilo določenih nalog za konce- 
denta in podobno. Če obstajajo dogovori o tovrstnih sred- 
stvih, se tudi ta natančneje določijo s koncesijsko pogodbo. 
Zakon tudi določa, da mora koncedent v primeru odvzema 
koncesije poskrbeti za to, kdo v javni službi bo prevzel konce- 
sionarjeve bolnike v zdravljenje (44. člen). 
Poglavje o opravljanju zdravstvene dejavnosti obsega člene 
45 do 61. V členu 45 je ostala določba o upoštevanju kodek- 
sov pri opravljanju zdravstvene dejavnosti. 
Odbor za zdravstvo je predlagal naj predlagatelj prouči mož- 
nost da se v zakon na ustrezen način vključi pravico zdrav- 
nika, da odkloni določen poseg, če mu to narekuje njegova 
vest oziroma mednarodna določila o medicinski etiki. 
Predlagatelj sicer meni, da gre za ustavno pravico, ki je ne bi 
bilo treba pisati v ta zakon. Zakonska določba bi tudi lahko 
pomenila posledično neumestno razvrščanje ali označevanje 
zdravnikov, omejila pa bi lahko druge pravice, npr. pravico do 
svobodnega odločanja o rojstvu otroka, ki je prav tako 
z ustavo zagotovljena pravica ljudi. Vprašanje je obravnavala 
tudi republiška medicinskoetična komisija, ki pa predlaga, naj 
se v zakon vključi člen, ki bo dajal zdravstvenemu delavcu 
pravico do odklonitve zdravstvenega posega, če ni v skladu 
z njegovo vestjo in mednarodnimi določili o zdravstveni etiki. 
Predlagatelj je to mnenje upošteval, vendar je dodal določbo, 
kakršno vsebuje tudi avstrijski zakon o zdravnikih. 
Dodana je določba, da mora zdravstveni delavec v primeru, ko 
namerava odkloniti poseg, bolnika o tem pravočasno obve- 
stiti ter da v primeru življenjske ogroženosti ne sme odkloniti 
nujne medicinske pomoči (56. člen). 
Določbe o osebnem in napotnem zdravniku (46. člen) so 
delno spremenjene tako da za napotnega zdravnika veljajo le 
specialisti na sekundarni in terciarni ravni, medtem ko na 
primarni ravni lahko pride do določene delitve dela, tako da 
bodo npr. ženske poleg svojega siceršnjega osebnega zdrav- 
nika imele tudi svojega ginekologa. 
Pravice v zvezi z zdravstvenim varstvom, navedene v 47. členu, 
so po vsebini nespremenjene, le razvrščene so drugače kot 
v osnutku, in usklajene z zahtevami o varstvu osebnih podat- 
kov. Za otroke do 15. leta te pravice uveljavljajo starši ozi- 
roma, skrbniki. Pristojni organ iz devete alinee je bodisi pri- 
stojni organ ZZZS, bodisi zdravniške zbornice, bodisi ministr- 
stvo, odvisno od nastanka razloga za ugovor. Glede na 
različne možnosti v zakonu ni mogoče poimenovati tega 
organa, kot predlaga zakonodajnopravna komisija. Zato je 
v besedilu le dodano, da gre za pristojni organ nadzora. 
Določba 49. člena je v celoti vsebovana v zakonu o nepravd- 
nem postopku, vendar predlagatelj ocenjuje, da je prav, če 
ostane tudi v tem zakonu, saj zdravstvenim delavcem ta zakon 
navadno ni dostopen. 
Poglavje o zdravstvenih delavcih in sodelavcih (členi 62 do 
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73) nosi enak naslov kot v osnutku zakona kljub pripombi, naj 
bi delavce nadomestili s poimenovanjem medicinske sestre in 
drugo zdravstveno osebje. Predlagatelj se ni odločil za pred- 
log, ker je tudi osebje dovolj neopredeljen pojem, o delavcih 
pa govori tudi novejša zakonodaja na drugih področjih (npr. 
šolstvo). 
V zvezi z znanjem slovenskega jezika je 63. členu dodan drugi 
odstavek, ki nadomešča izvršilni predpis, ki ga je predlagala 
zakonodajnopravna komisija. Predlagatelj namreč meni, da 
ustrezna ocena iz slovenskega jezika v srednješolskem spri- 
čevalu zadošča, v dvomljivih primerih pa se lahko zahteva 
potrdilo o znanju jezika, ki ga izda izobraževalni zavod. 
Predloga, naj bi zakon predpisal sekundariat tudi zobozdrav- 
nikom, predlagatelj ni sprejel. Meni namreč, da je mogoče vsa 
potrebna znanja in usposobitev za samostojno delo zoboz- 
dravnika pridobiti v času 6-letnega študija, ki se je podaljšal 
tudi za študij stomatologije, in v času pripravništva, ki traja 12 
mesecev. Zato podaljševanje študijskih obveznosti za zoboz- 
dravnike ni potrebno (65.člen). 
Predlog zakona nalaga obveznost stalnega strokovnega izpo- 
polnjevanja vsem zdravstvenim delavcem in sodelavcem, 
medtem ko je preverjanje strokovne usposobljenosti vsakih 
7 let obvezno le za zdravnike in zobozdravnike. Ta naloga je 
poverjena zdravniški zbornici (podobno pa tudi lekarniški 
zbornici za diplomirane inženirje farmacije). Za druge zdrav- 
stvene delavce in sodelavce tak reden preskus ni predviden. 
Iz predloga pa je črtan odstavek, ki je v osnutku posebej 
zavezoval zbornice in strokovna združenja, da organizirajo 
strokovno izpopolnjevanje, ker taka zakonska določba ni po- 
trebna. 
Strokovno napredovanje (72. člen) je v predlogu predvideno 
za vse zdravstvene delavce in sodelavce z visoko izobrazbo, 
pogoje pa bo predpisal pristojni republiški upravni organ. 
Naziv primarij pa je uvrščen v poglavje o nagradah in prizna- 
njih (73. člen). 
V poglavju o strokovnih organih (člena 74 in 75) je za razliko 
od osnutka predvideno, naj bi Zdravstveni svet deloval kot 
republiški strokovni kolegij, sestavljen iz priznanih strokov- 
njakov klinik in inštitutov, Medicinske fakultete in pristojnih 
zbornic. Zdravstveni svet naj bi poleg nalog, ki so mu bile 
predpisane že v osnutku, usklajeval tudi strokovne podlage za 
oblikovanje zdravstvene politike in sporna strokovna doktri- 
nama vprašanja. 
Poglavje o nadzorstvu (členi 76 do 83) je v primerjavi z osnut- 
kom praktično le redakcijsko popravljeno. V 82. členu je 
določeno, da začasni ukrep pri upravnem nadzoru odredi 
uradna oseba, glede financiranja pa so določbe skrajšane, saj 
je upravni nadzor naloga pristojnega republiškega upravnega 
organa, katerega celotno dejavnost financira proračun. 
Na poglavje o združenjih in zbornicah (členi 84 do 87) je bilo 
precej pripomb tako za kot tudi proti obveznemu združevanju. 
V predlogu je ohranjeno povezovanje zavodov kot možnost, ki 
naj temelji na stvarnih interesih, zavodi se bodo namreč 
morali povezovati za enoten nastop v pogajanjih z ZZZS. Kot 
obvezna oblika združevanja je v zakonu predpisana le zdrav- 
niška zbornica, ki ima tudi javna pooblastila. 
V zvezi s pripombo zakonodajnopravne komisije predlagatelj 
poudarja, da gre pri 2. točki prvega odstavka 85. člena za 
dajanje licence, t.j. dovoljenja za samostojno opravljanje 
zdravniškega in zobozdravniškega dela, potem ko zdravnik 
opravi preskus usposobljenosti po sekundariatu oziroma spe- 
cialistični izpit, zobozdravnik pa strokovni izpit. 
Zbornica daje licenco za delo vsakemu zdravniku in zoboz- 
dravniku, tudi tistim v javni službi. Ta licenca je hkrati eden od 
pogojev tudi za zasebno delo, ki ga pa odobri pristojni repu- 
bliški upravni organ, ne zbornica. 
Pri opredeljevanju drugih nalog zdravniške zbornice je v 5. 
točki prvega odstavka 85. člena izpuščena beseda obvezno, 
predlagatelju namreč beseda sodeluje pomeni povsem isto 
kot obvezno sodeluje in je podvajanje nepotrebno. V primer- 
javi z osnutkom je delno spremenjena točka 7, v kateri je 
določno zapisano, da zbornica zastopa interese zasebnih 
zdravnikov in zobozdravnikov pri sklepanju pogodb med 
njimi in ZZZS. 
Pripombe, da zbornica zastopa interese zdravnikov in zoboz- 
dravnikov pri določanju vrednosti zdravnikovega dela, predla- 
gatelj ni upošteval, ker je menil, da je vsebina te pripombe že 
vključena v točko 7 in ne sodi v zakon v taki obliki. Nedvomno 

pa bo zastopanje tovrstnih interesov ena glavnih nalog zbor- 
nice. 
Za opravljanje svojega dela mora zbornica vzpostaviti ozi- 
roma uporabljati register zdravnikov in zobozdravnikov - čla- 
nov zbornice, kar mora biti zapisano v zakonu zaradi uskladi- 
tve z zakonom o varstvu osebnih podatkov. 
Veliko pripomb iz razprave je bilo, naj zakon omogoči ozi- 
roma predpiše tudi ustanovitev zbornice zdravstvene nege. 
Predlagatelj ocenjuje, da v zakonu zadostuje splošna določba 
v 87. členu, ki daje možnost ustanovitve drugih zbornic glede 
na interes po reševanju skupnih vprašanj. 
Kazenske določbe (členi 88 in 91) so usklajene z novo 
denarno enoto in dopolnjene z nekaterimi določbami v 89. in 
90. členu. Zgornje meje kazni pa ta zakon ne predvideva, ker 
je to že določeno v zakonu o prekrških. 

V prehodnih in končnih določbah (členi 92 do 104) je nov 
92.člen, ki določa, da z uveljavitvijo zakona Republika Slove- 
nija prevzame obveznosti ustanovitelja zdravstvenih zavodov 
na sekundarni in terciarni ravni, nanjo pa preide tudi premo- 
ženje v javni lasti, s katerim upravljajo ti zavodi. 
Obstoječi zdravstveni zavodi in naravna zdravilišča morajo 
svojo organizacijo uskladiti s tem zakonom v šestih mesecih 
po uveljavitvi zakona, verifikacija vseh zdravstvenih zavodov, 
zdravilišč ter preveritev izpolnjevanja pogojev za naziv klinika 
in inštitut pa se mora opraviti v letu dni po uveljavitvi zakona 
(93. člen). 
Zakon v 94. členu določa, da deluje mreža javne zdravstvene 
službe do sprejema plana največ v obstoječem obsegu in da 
dotlej ni mogoče začeti niti razširiti nobene investicije. 
Ta določba je bila prenešena iz zakona o zdravstvenem var- 
stvu in zdravstvenem zavarovanju. 
V šestih mesecih po sprejemu plana (to je skupaj leto dni po 
uveljavitvi zakona) morajo ustanovitelji javnih zavodov, ki 
opravljajo zdravstveno dejavnost, odločiti, kateri zavodi nada- 
ljujejo z delom kot javni zdravstveni zavodi. V istem roku si 
morajo vsi zavodi, organizacije in podjetja, ki opravljajo 
zdravstveno dejavnost in ne bodo postali javni zavodi, prido- 
biti koncesijo za opravljanje javne službe. Če tega ne bodo 
storili, jim bo po tem roku prenehala pravica do opravljanja 
javne zdravstvene službe (95.člen). 
V predlog zakona je uvrščena tudi prehodna določba, ki za 
čas, dokler ne bo sprejet poseben zakon o evidencah v zdrav- 
stvu, ki bo uskladil evidence tudi z zakonom o varstvu osebnih 
podatkov. 
Prehodne določbe v zvezi s pripravništvom, sekundariatom, 
specializacijo in preverjanjem usposobljenosti vsakih 7 let se 
v primerjavi z osnutkom niso spremenile (98. člen). 
Skrajšanje pripravništva na 6 mesecev za zdravnike pa naj bi 
se uveljavilo šele, ko bodo diplomirali zdravniki, ki bodo 
končali 6-letni študij, zaradi katerega bo tudi prišlo do tega 
skrajšanja. Zakon predvideva uveljavitev te določbe 
s 1.1.1996, ker bo prva generacija po tem programu absolvi- 
rala 6-letni študij konec šolskega leta 1994/1995. 
Nespremenjeno je v predlogu tudi prehodno določilo glede 
ustanovitve in prevzema nalog zdravniške zbornice. 
Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, mora v treh 
mesecih po uveljavitvi zakona sprejeti izvršilne predpise in 
vzpostaviti register zasebnih zdravstvenih delavcev (100. 
člen). 
V 102. členu pa so v seznamu začasno še veljavnih predpisov 
uvrščeni še nekateri dosedanji pravilniki, in sicer: 
- Pravilnik o minimalnih pogojih za ureditev in delo obratnih 
ambulant (Uradni list SRS, št. 11/63 in 14/65); 
- Pravilnik o minimalnih strokovnih in tehničnih pogojih za 
delo oddelkov za transfuzijo krvi v bolnišnicah in Zavodu SR 
Slovenije za transfuzijo krvi (Uradni list SRS, št. 25/68); 
- Pravilnik o minimalnih strokovnih in tehničnih pogojih za 
delo reševalne službe (Uradni list SRS, št. 
31/69); 
- Pravilnik o izdajanju zdravniških spričeval in potrdil v zdrav- 
stvenih delovnih organizacijah (Uradni list SRS, št. 28/71); 
- Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati zdravstvene 
delovne organizacije, da lahko opravljajo praktično strokovno 
izobraževanje učencev in študentov šol za izobraževanje 
zdravstvenih delavcev (Uradni list SRS, št. 47/72); 
- Pravilnik o strokovnih in tehničnih pogojih glede opreme in 
kadrov naravnih zdravilišč ter o načinu, postopku in rokih za 
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izpolnitev pogojev za verifikacijo naravnih zdravilišč (Uradni 
list SRS, št. 54/72); 
- Pravilnik o strokovnih in tehničnih pogojih glede opreme in 
kadrov v zavodih za zdravstveni varstvo > ter o načinu, 
postopku in rokih za izpolnitev pogojev za verifikacijo zavo- 
dov za zdravstveno varstvo (Uradni list SRS, št. 23/73); 
- Pravilnik o pripravništvu in o strokovnih izpitih delavcev na 
področju zdravstvenega varstva (Uradni list SRS, št. 39/84); 
- Pravilnik o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delav- 
cev (Uradni list SRS, št. 16/75); 
- Pravilnik o specializaciji delavcev na področju zdravstve- 
nega varstva (Uradni list SRS, št. 16/82); 

- Pravilnik o podeljevanju naziva primarij (Uradni list SRS, št. 
36/86 in 13/90); 
- Pravilnik o podeljevanju nagrad in priznanj dr. 
Jožeta Potrča (Uradni list SRS, št. 11/84); 
- Pravilnik o mrliško pregledni službi (Uradni list SRS, št. 15/ 
73). 
Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati tisti členi zakona 
o zdravstvenem varstvu, ki urejajo dejavnost, zakon o zavodu 
SR Slovenije za zdravstveno varstvo in zakon o nagradah in 
priznanjih dr. Jožeta Potrča. 
Predlog zakona predvideva v zadnjem členu uveljavitev 
zakona s 1. 1. 1992. 

Predlog zakona o LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI - ESA 392 

Izvršni svet Skupščine Republike Slovenije je na 136. seji 
28/11-1991 določil besedilo: 

- PREDLOGA 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 določil, da bodo kot njegovi predstavniki pri 
delu skuščinskih delovnih teles sodelovali: 
- prof. dr. Katja BOH, članica Izvršnega sveta in mini- 
strica za zdravstvo, družino in socialno varstvo, 
- Tone KOŠIR, namestnik ministrice za zdravstvo, dru- 
žino in socialno varstvo, 
- Meta MENCEJ, vodja skupine za pripravo zakonov 
o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ter 
zdravstveni dejavnosti, 
- Ivan REMŠKAR, vodja skupine za pripravo zakona 
o lekarniški dejavnosti, 
- Jasna MAJCEN-ROBLEK, svetovalka ministrice za 
zdravstvo, družino in socialno varstvo. 

Predlog 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. 

PREDLOG ZAKONA o lekarniški dejavnosti 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. člen 

Lekarniška dejavnost je del zdravstvene dejavnosti, ki zago- 
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 po- 
družnicah. 
Lekarne lahko poleg lekarniške dejavnosti opravljajo še 
naslednje dejavnosti: 
- preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, ortopedskimi 
pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje 
zdravja; 
- izdajanje veterinarskih zdravil; 
- izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih 
zdravilnih sredstev; 
- svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil. 
Podružnica lekarne opravlja lekarniško dejavnost najmanj 
v obsegu, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva z gotovimi zdra- 
vili. 

3. člen 

Lekarna deluje za določeno območje, ki ga določi občina ali 
mesto v skladu s pogoji, ki jih določa ta zakon in plan 
zdravstvenega varstva Republike Slovenije. 
Pri določitvi območij iz prejšnjega odstavka se upoštevajo 
število prebivalcev, ki jih bo lekarna oskrbovala, oddaljenost 
do najbližje lekarne, prometne povezave, bližina zdravstvenih, 
socialnih in vzgojnih zavodov ter gospodarskih objektov 
v določenem kraju, v zdraviliških in turističnih krajih, pa tudi 
število gostov. 

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 imenom lekarna, če ne opravlja lekar- 
niške 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 oziroma 
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podružnica lekarne glede kadrov, prostorov in opreme, pred- 
piše republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo. 

7. člen 

Lekarna oziroma podružnica lekarne lahko prične opravljati 
lekarniško dejavnost, ko republiški upravni organ, pristojen 
za zdravstvo ugotovi, da izpolnjuje kadrovske pogoje in 
pogoje glede prostorov in opreme, določene s tem zakonom 
in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. 

8. člen 

Lekarno lahko vodi diplomirani inženir farmacije, ki poleg 
splošnih pogojev za sklenitev delovnega razmerja izpolnjuje 
še naslednje pogoje: - ima opravljen strokovni izpit; 
- obvlada slovenski jezik, na dvojezičnih območjih pa tudi 
jezik narodnosti; 
- ima najmanj 3 leta delovnih izkušenj v lekarniški dejavnosti; 
- mu ni s pravnomočno sodbo sodišča prepovedano oprav- 
ljanje poklica oziroma lekarniške dejavnosti. 
Izpolnjevanje pogoja iz 2. alinee prejšnjega odstavka se doka- 
zuje z javnim spričevalom o končani srednji šoli ali potrdilom 
izobraževalnega zavoda. 

9. člen 

Diplomirani inženir farmacije, ki za več kot 3 leta prekine delo 
v lekarniški dejavnosti, pa želi prevzeti vodenje lekarne ali 
pridobiti koncesijo, 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 v soglasju z republiškim upravnim organom, 
pristojnim za zdravstvo in po f oprejšnjem mnenju Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje Sir enije. 

11. člen 

Javni zavod organizirs 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 magistralno in galensko 
izdelanih zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev. 

12. člen 

Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki: 
- ustanovitelja; 
- delavcev zavoda, ki opravljajo lekarniško dejavnost; 
- uporabnikov. 
Predstavnike uporabnikov imenuje Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. 
Sestavo in številčno razmerje predstavnikov v svetu zavoda 
določi ustanovitelj z aktom o ustanovitvi zavoda. 

13. člen 

Direktorja zavoda imenuje in razrešuje svet zavoda s soglas- 
jem ustanovitelja. 
Direktor zavoda mora imeti visoko strokovno izobrazbo in 
najmanj 5 let delovnih izkušenj. i 
Če poslovodna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela 
zavoda nista ločeni, mora imeti direktor visoko strokovno 
izobrazbo farmacevtske smeri. 
Če 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 LEKARNIŠKE DEJAV- 
NOSTI 

14. člen 

Koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti podeli pristojr 
upravni organ občine ali mesta v soglasju z republiškir 
upravnim organom, pristojnim za zdravstvo, po poprejšnjer 
mnenju lekarniške zbornice in zavoda za zdravstveno zavare 
vanje Slovenije. 
Za opravljanje lekarniške dejavnosti in pridobitev koncesij: 
občina ali mesto izvede javni razpis. 

15. člen 

Koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti se podeli pos 
mezniku, ki izpolnjuje pogoje iz 8.in 9. člena tega zakona i 
pogoje za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti dole 
čene z zakonom o zdravstveni dejavnosti. 
Potrdilo o izpolnjevanju pogojev iz 8.člena tega zakona izd 
lekarniška zbornica. 

16. člen 

Z odločbo o podelitvi koncesije je določeno tudi območje, n 
katerem se lahko opravlja lekarniška dejavnost, pri čemer p 
mora lekarna oskrbovati vsaj 5.000 prebivalcev razen, če r 
s planom zdravstvenega varstva Republike Slovenije za pos; 
mezna območja določeno drugače. 
Posameznik, ki želi opravljati lekarniško dejavnost, lahko pr 
dobi koncesijo le za eno območje. 

17. člen 

S pogodbo o koncesiji koncendent in koncesionar uredil 
medsebojna razmerja v zvezi z opravljanjem lekarniške deja' 
nosti, pogoje, pod katerimi mora koncesionar opravljati svo: 
dejavnost, začetek izvajanja koncesije, rok za odpoved konci 
sije in sredstva, ki jih za opravljanje lekarniške dejavnos 
zagotavlja koncedent. 
Pogodbo o koncesiji se sklene v pisni obliki. 

18. člen 

Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, vodi registf 
lekarnarjev. 

19. člen 

Koncesijo za opravljanje lekarniške dejavnosti odvzame pi 
stojni upravni organ občine ali mesta z odločbo, če: - konci 
sionar v enem letu po pridobitvi koncesije ne začne opravljE 
dejavnosti; 
- je poslovanje lekarne prekinjeno za več kot 6 mesecev; 
- se ugotovi, da koncesionar ne izpolnjuje pogojev iz I 
člena tega zakona; 
- je koncesionarju prepovedano opravljanje poklica ozirorr 
lekarniške dejavnosti; 
- koncesionar pridobi koncesijo za opravljanje lekarnišl' 
dejavnosti na drugem območju; - koncesionar ne opravi 
lekarniške dejavnosti v skladu s predpisi, odločbo o konces 
in pogodbo o koncesiji, pa v določenem roku ni odpra' 
pomanjkljivosti; 
- se koncesionar odpove koncesiji. 

20. člen 

Če lekarnar iz katerega koli razloga začasno ne more sa 
voditi zasebne lekarne, mora postaviti pooblaščenca. 
Pooblaščenec mora biti diplomirani inženir farmacije z opra 
Ijenim strokovnim izpitom. 
Pooblaščenec lahko vodi lekarno najdlje eno leto. 
Če postane lekarnar iz zdravstvenih razlogov za daljši č 
nesposoben za delo ali v skladu s predpisi o invalidske 
zavarovanju trajno nesposoben za delo, se določi upraviti 
lekarne. 
Upravitelja določi lekarniška zbornica na predlog lekarnar 
ali njegovega skrbnika. Upravitelj mora izpolnjevati pogoje 
8.člena tega zakona. 

21. člen 
Če lekarnar umre, ima njegov zakonec ali otrok pravico opre 
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Ijati lekarniško dejavnost na podlagi izdane koncesije, vendar 
ne dlje kot 5 let od smrti imetnika koncesije. 
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 odstavka tega člena upravi- 
telj, ki izpolnjuje pogoje iz 8.člena tega zakona. 
Upravitelja imenuje lekarniška zbornica na predlog zakonca, 
otroka ali njegovega skrbnika. 

IV. PODRUŽNICA LEKARNE 

22. 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. 
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. 

23. 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. 

24. 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 

25. člen 

Lekarna lahko ima priročno zalogo zdravil v zdravstvenem 
zavodu ali njegovi dislocirani enoti oziroma pri zasebnem 
zdravstvenem delavcu, če v kraju, kjer je organizirana zdrav- 
stvena služba ni lekarne ali njene podružnice, najbližja pa je 
oddaljena več kot 6 km cestne razdalje. 
Lekarna ima lahko priročno zalogo zdravil tudi v socialno 
varstvenem ali drugem zavodu, ki opravlja zdravstvene stori- 
tve za svoje varovance, ne glede na razdaljo do najbližje 
lekarne. 
Dovoljenje za organiziranje priročne zaloge zdravil izda 
občinski upravni organ, pristojen za zdravstvo, na podlagi 
mnenja lekarniške zbornice. 
Dovoljenje za organiziranje priročne zaloge zdravil iz prvega 
odstavka tega člena se odvzame, če se v kraju odpre lekarna 
ali podružnična lekarna. 

VI. BOLNIŠNIČNA LEKARNA 

26. člen 

Bolnišnično lekarno organizira bolnišnica za lastno preskrbo 
z zdravili in drugimi pomožnimi sredstvi, ki se uporabljajo za 
zdravljenje in nego hospitaliziranih oseb. 

27. člen 

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

VII. POSLOVNI ČAS IN NEPREKINJENA OSKRBA Z ZDRA- 
VILI 

28. 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. 

29. 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 in 
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 

30. člen 

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

31. 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. 

32. člen 

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

33. člen 

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

34. člen 

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

35. 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 

36. člen 

Opravljanje lekarniške dejavnosti se nadzira v skladu z zako- 
nom o zdravstveni dejavnosti. 

37. člen 
Lekarnarju ali drugemu odgovornemu vodji lekarne lahko 

poročevalec 83 



republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, prepove 
vodenje lekarne za največ 6 mesecev zaradi večkratnega 
kršenja predpisov o lekarniški dejavnosti ali na predlog lekar- 
niške zbornice zaradi kršenja etike farmacevtskih delavcev. 
Za čas prepovedi vodenja lekarne mora biti imenovan poo- 
blaščenec za vodenje lekarne. 

38. člen 

Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo,lahko 
začasno prepove poslovanje lekarne, če ugotovi, da lekarna 
ne izpolnjuje pogojev iz 6. člena tega zakona. 

X. LEKARNIŠKA ZBORNICA 

39. člen 

Za učinkovito lekarniško dejavnost in za zagotavljanje njene 
strokovnosti ter za izpolnjevanje drugih skupnih nalog se 
ustanovi lekarniška zbornica. 
Zbornica je pravna oseba. 

40. člen 

Lekarniška zbornica pospešuje in skrbi za razvoj in strokovni 
napredek dejavnosti, varuje stanovsko čast, skrbi za izpolnje- 
vanje stanovskih obveznosti ter varuje stanovske in gospodar- 
ske 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; 
2. načrtuje in spremlja pripravništvo, stalno strokovno izpo- 
polnjevanje in specializacijo farmacevtskih strokovnih de- 
lavcev; 
3. sodeluje pri pripravi zakonskih predpisov, ki se nanašajo na 
lekarniško dejavnost, zdravila, načrtovanje lekarniške mreže 
in načrtovanje 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 dovoljenje za poslovanje podružnic lekarn in 
priročne zaloge zdravil; 
6. vodi register farmacevtskih strokovnih delavcev v lekarnah 
in evidence o rednem strokovnem izpopolnjevanju; 
7. izdaja potrdila o izpolnjevanju pogojev za vodenje lekarne 
ali pridobitev koncesije; 
8. sodeluje pri določanju izhodišč za sklepanje pogodb 
z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije in za obliko- 
vanje cen lekarniških storitev v okviru obveznega zdravstve- 
nega zavarovanja; 
9. opredeljuje način oblikovanja cen zdravil in pomožnih 
zdravilnih sredstev, ki se ne določajo s pogodbami z zavodom 
za zdravstveno zavarovanje; 
10. izvaja strokovni nadzor s svetovanjem; 
11. določa vrste izdelkov, ki se smejo prodajati v lekarnah 

v okviru dejavnosti iz 2. člen 

a tega zakona; 
12. sodeluje s farmacevtsko industrijo in veledrogerijami za 
zagotavljanje kakovostne oskrbe z zdravili; 
13. sodeluje z izobraževalnimi zavodi in s strokovnim farma- 
cevtskim društvom pri oblikovanju vzgojno-izobraževalnih 
programov; 
14. sodeluje s strokovnim farmacevtskim društvom pri razre- 
ševanju farmacevtske problematike; 
15. odloča o sporih med posameznimi člani; 
16. sodeluje pri pripravi kolektivne pogodbe za delavce lekar- 
niške dejavnosti in sklepa kolektivne pogodbe v imenu lekar- 
narjev kot delodajalcev; 
17. opravlja druge naloge, ki so določene s statutom ali 
predpisi državnih organov. 
Naloge iz 2., 7. in 10.točke prejšnjega odstavka opravlja lekar- 
niška zbornica kot javna pooblastila. 

41. člen 

Članstvo v zbornici je obvezno za javne zavode, lekarnarje in 
farmacevrtske strokovne delavce zaposlene v lekarnah. 

42. člen 

Naloge, ki jih opravlja zbornica kot javna pooblastila, si 
financirajo iz sredstev republiškega proračuna in iz plači 
članov. 

43. člen 

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

XI. KAZENSKE DOLOČBE 

44. člen 

Z denarno kaznijo v višini najmanj 50.000 tolarjev se kaznuje 
pravna oseba ali lekarnar, ki stori prekršek v zvezi z opravlja 
njem lekarniške dejavnosti: 
1. če opravlja lekarniško dejavnost v nasprotju z 2. 
členom tega zakona; 
2. če posluje z imenom lekarna v nasprotju s 5. členom teg? 
zakona; 
3. če prične opravljati dejavnost, preden pristojni organ ugo 
tovi, da izpolnjuje pogoje iz 7. člena tega zakona; 
4. če vodi lekarno oseba, ki ne izpolnjuje pogojev (8. člen); 
5. če ne postavi pooblaščenca ob odsotnosti ali ne predlagc 
upravitelja ob daljši odsotnosti (20. in 21. člen); 
6. če odpre podružnico lekarne brez dovoljenja (23. člen); 
7. če organizira priročno zalogo prez dovoljenja (25. člen); 
8. če ne opravlja dežurstva ali stalne pripravljenosti v skladi 
z dogovorjenim vrstnim redom (29. člen); 9. če izdaja zdravili 
nepooblaščena oseba (35. člen); 
10. če ovira nadzor (36. člen). 
Z denarno kaznijo v višini najmanj 5.000 tolarjev se kaznujt 
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjegi 
odstavka. 
XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

45. člen 

Obstoječi javni zavodi morajo uskladiti svojo organiziranoE 
in poslovanje s tem zakonom v šestih mesecih po uveljavitv 
zakona. 
Obstoječe bolnišnične lekarne, ki so do uveljavitve teg; 
zakona opravljale preskrbo z zdravili tudi za nehospitaliziram 
osebe, lahko opravljajo lekarniško dejavnost v sedanjer 
obsegu s soglasjem republiškega upravnega organa pristoj 
nega za zdravstvo, vendar morajo voditi poslovanje za nehe 
spitalizirane osebe ločeno. 

46. člen 

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

47. člen 

Republiški upravni organ, pristojen za zdravstvo, sprejm 
izvršilne predpise v treh mesecih od uveljavitve tega zakona 
Do sprejema izvršilnih predpisov iz prejšnjega odstavka S' 
uporabljajo izvršilni predpisi, ki so veljali do uveljavitve teg, 
zakona, v kolikor niso v nasprotju s tem zakonom. 

48. člen 

Ta zakon začne veljati 1.1.1992. 
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OBRAZLOŽITEV 

Uvod 

Osnutek zakona o lekarniški dejavnosti je bil v Skupščini 
Republike Slovenije obravnavan in sprejet na 32. seji Zbora 
združenega dela, dne 23. oktobra 1991, na seji Zbora občin dne 
23. oktobra 1991. Zbori skupščine Republike Slovenije so nalo- 
žili predlagatelju, da pripravi predlog zakona in pri tem upo- 
števa stališča in pripombe delovnih teles skupščine, pisne 
pripombe in pripombe delegatov na sejhh zborov ter predloge 
in pripombe drugih inštitucij. 

, Predlagatelj je pri pripravi predloga zakona o lekarniški dejav- 
nosti proučil razprave v Zborih Skupščine Republike Slove- 
nije, stališča in pripombe delovnih teles, kakor tudi predloge 
in pripombe, ki so jih predlagatelju neposredno posredovale 
nekatere organizacije. 
Predlagatelj je v predlogu zakona upošteval številne pri- 
pombe dane v razpravi glede rešitev v zakonu, opravljeno pa 
je bilo tudi usklajevanje z zakonom o zdravstveni dejavnosti in 
redakcija besedila zakona. 
Spremembe in dopolnitve v predlogu zakona glede na rešitve 
v osnutku 
Predlagatelj je ob upoštevanju predlogov in pripomb skupš- 
činskih teles in poslancev sprejel naslednje spremembe in 

i dopolnitve v predlogu. 
V I. poglavju »temeljne določbe« je v 3. alinei tretjega 
odstavka 2. člena upoštevana pripomba Odbora za zdravstvo 
ter spremenjeno besedilo »preizkušanje zdravil« v »preverja- 
nje kakovosti« zaradi jasnejšega razlikovanja do kliničnega 
preizkušanja zdravil. S preverjanjem kakovosti zdravil in 
pomožnih zdravilnih sredstev je mišljena kemična analiza 
zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev, ki se izdelajo v le- 
karni. 
V 3. členu so upoštevane pripombe Zakonodajnopravne 
komisije, Odbora za zdravstvo in poslancev g. Černeja in g. 
Grosa z dopolnitvijo prvega odstavka in novega drugega 
odstavka z opredelitvijo načina določanja območja, ki ga 
oskrbuje lekarna. Pri opredelitvi območij in določitvi mreže 
osnovne zdravstvene dejavnosti in lekarniške dejavnosti, ki jo 
mora po 5. členu zakona o zdravstveni dejavnosti sprejeti 
občina, se upošteva plan zdravstvenega varstva Republike 
Slovenije in kriteriji kot so število prebivalcev, oddaljenost do 
najbližje lekarne, prometne povezave, bližina drugih zdrav- 
stvenih zavodov idr. Ti kriteriji so bili v osnutku zakona opre- 
deljeni v 14. členu in so veljali za podelitev koncesije, sedaj pa 
so osnova za opredelitev mreže in območij. 
V 5. členu je upoštevana pripomba Zakonodajnopravne komi- 
sije in črtani besedi »firma« »aH oznaka«, ker je »ime« splošen 
pojem tako za oznako firme podjetja kot tudi zavoda ali 
zasebne obratovalnice. 
V 8. členu je z novim odstavkom opredeljeno, da se znanje 
jezika, ki je po 2. alinei prvega odstavka eden od pogojev za 
vodenje lekarne ugotavlja z javnim spričevalom o končani 
srednji šoli ali potrdilom izobraževalnega zavoda. V tem členu 
je črtana 4. alinea osnutka zakona kot nepotrebna, saj 9. člen 
opredeljuje obvezo preizkusa znanja diplomiranega inženirja 
farmacije, ki želi prevzeti vodenje lekarne ali pridobiti konce- 
sijo za opravljanje lekarniške dejavnosti, če je za več kot 3 leta 
prekinil delo v lekarniški dejavnosti, s čimer je upoštevana 
pripomba g. Černeja. 
III. poglavje »koncesija za opravljanje lekarniške dejavnosti« 
je bilo zaradi upoštevanja predlogov in pripomb skupščinskih 
teles in zborov skupščine, da so pogoji za podelitev koncesije 
s podrobnimi kriteriji preostri in da bodo omejevali konku- 
renčnost, preoblikovano v celoti. 
Kriteriji iz 14. člena osnutka zakona so črtani, razen kriterijev 
iz drugega odstavka, ki služijo kot osnova za sprejem mreže 
lekarniške službe in so vnešeni v drugi odstavek 3. člena. 14. 
člen sedaj določa v prvem odstavku organ, ki podeli koncesijo 
(v osnutku prvi odstavek 16. 
člena) in obveznost razpisa za pridobitev koncesije. 
15. člen določa pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki želi 
pridobiti koncesijo s sklicevanjem na 8. in 9. člen tega zakona 
in na pogoje za opravljanje zasebne zdravstvene dejavnosti 
določene z zakonom o zdravstveni dejvnosti. S tem so pri 
pridobitvi koncesije izenačeni pogoji lekarniške dejavnosti 

z opravljanjem zasebne zdravstvene dejavnosti po zakonu 
o zdravstveni dejavnosti. 
16. člen obvezuje koncedenta, da z odločbo o podelitvi kon- 
cesije določi tudi območje na katerem bo koncesionar oprav- 
ljal dejavnost, pri čemer pa mora območje obsegati vsaj 5.000 
prebivalcev, razen če ni s planom zdravstvenega varstva 
Republike Slovenije za posamezno območje določeno dru- 
gače. Podatki kažejo, da na prebivalca Republike Slovenije 
pride letno 6 receptov in torej območje s 5.000 prebivalci 
zagotavlja letno 30.000 receptov v povprečju, kar bi z dodatno 
dejavnostjo omogočilo lekarni oziroma lekarnarju potrebni 
dohodek za ustrezni strokovni nivo, katerega so lekarne v Slo- 
veniji že dosegle. Tudi izkušnje sosednjih držav predvsem 
Avstrije in Italije kažejo podobno. S planom zdravstvenega 
varstva pa se lahko na redkeje poseljenih področjih določijo 1 

območja z manjšim številom prebivalcev, pri čemer pa bo 
potrebno zagotoviti dodatna sredstva za zagotavljanje lekar- 
niške službe na teh območjih. Določitev območja lekarne pa 
ne pomeni omejevanja uporabnikov, ki lahko kupujejo zdra- 
vila v katerikoli lekarni. 
V 17. členu je na novo opredeljena pogodba o koncesiji 
s katero koncedent in koncesionar uredita medsebojna raz- 
merja, predvidena pa je tudi možnost, da koncedent zagotovi 
koncesionarju sredstva za opravljanje lekarniške dejavnosti 
s čimer sta v pogojih delovanja izenačena javni zavod in 
zasebni lekarnar. 
Način pridobitve koncesije v osnutku ni bil dovolj opredeljen, 
zato ga je bilo potrebno dopolniti. 
V 19. členu (18. člen osnutka zakona), ki opredeljuje primere 
odvzema koncesije je dodana nova 6. alinea, po kateri se 
koncesija odvzame, če koncesionar ne opravlja lekarniške 
dejavnosti v skladu s predpisi, odločbo o koncesiji in 
pogodbo, in v postavljenem roku ne odpravi pomanjkljivosti. 
Spremenjen je tudi prejšnji 20. člen osnutka sedaj 21. člen po 
katerem zakonec lahko opravlja dejavnost le še 5 let po smrti 
koncesionarja, črtan pa je sporni 2. odstavek po katerem se je 
koncesija nadaljevala do polnoletnosti otrok koncesionarja 
oziroma do izpolnitve pogojev za pridobitev koncesije, če je 
kateri od otrok študiral farmacijo, s čimer so upoštevane 
pripombe odbora za zdravstvo in poslancev g. 
Černeja in g. Grosa. 
V V. poglavju »priročna zaloga zdravil« je upoštevana pri- 
pomba odbora za zdravstvo, zato je prvi odstavek 25. 
člena (24. člen osnutka zakona) dopolnjen tako, da se pri- 
ročna zaloga zdravil lahko organizira tudi pri zasebnem 
zdravstvenem delavcu, tretji odstavek pa se dopolni z določi- 
lom, da izda občinski upravni organ, pristojen za zdravstvo, 
dovoljenje za organiziranje priročne zaloge na podlagi mne- 
nja lekarniške zbornice. 
V VI. poglavju »bolnišnična lekarna« je v 26. členu (25. 
člen osnutka) črtan drugi odstavek, ki je dopuščal izdajo 
registriranih zdravil nehospitaliziranim osebam. 
Predlagatelj smatra, da s širitvijo javne lekarniške mreže ni 
potrebe za izdajo zdravil iz bolnišničnih lekarn nehospitalizi- 
ranim osebam, upošteval pa je dejstvo, da lekarna Univerzitet- 
nega zavoda za rehabilitacijo invalidov in lekarna Bolnišnice 
dr. Petra Deržaja to dejavnost že daljši čas opravljata, zato je 
opravljanje te dejavnosti omogočil v prehodnih določbah. 
VIX. poglavju »strokovni nadzor« je v 38. členu (v osnutku 37. 
člen) opredeljen republiški upravni organ, pristojen za zdrav- 
stvo, da začasno prepove poslovne lekarne, če ne izpolnjuje 
predpisanih kadrovskih, prostorskih in drugih pogojev. 
V X. poglavju »lekarniška zbornica« so bile upoštevane pri- 
pombe Združenja lekarn, da je potrebno opredeliti način 
oblikovanja cen zdravil in pomožnih sredstev, ki niso zajeta 
v okviru obveznega zavarovanja ter sodelovanje zbornice pri 
pripravi predpisov o zdravilih, spremljanju in načrtovanju 
specializacij in pri pripravi kolektivnih pogodb za delavce 
lekarniške dejavnosti. Dopolnjen je drugi odstavek 40. člena 
(39. člen osnutka) in sicer: 
- v 2. točki je dodana specializacija; 
- v 8. točki spremenjeno besedilo tako, da zbornica sodeluje 
pri določanju izhodišč za sklepanje pogodb z zavodom za 
zdravstveno zavarovanje Slovenije in za oblikovanje cen 
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lekarniških storitev v okviru obveznega zdravstvenega zavaro- 
vanja; 
- dodana nova točka 9 s katero se pooblašča lekarniško 
zbornico, da opredeljuje način oblikovanja cen zdravil in 
pomožnih zdravilnih sredstev, ki se ne določajo s pogodbami 
z Zavodom za zdravstveno zavarovanje; 
- dodana nova točka 10, ki pooblašča zbornico za izvajanje 
strokovnega nadzora s svetovanjem; 
- prejšnje točke 9 do 13 postanejo II do 15; 
- dodana je nova točka 16, ki pooblašča zbornico, da sode- 
luje pri pripravi kolektivne pogodbe za delavce lekarniške 
dejavnosti in sklepa kolektivno pogodbo v imenu lekarnarjev 
kot delodajalcev; 
- točka 14 osnutka postane 17. 
Kot javna pooblastila opravlja zbornica naloge iz 2., 7. in 10. 
točke. 
V 41. členu (40. člen osnutka) je črtan drugi odstavek, ki je 
določal možnost včlanjevanja tudi farmacevtskim delavcem 
izven lekarniške dejavnosti, ker to lahko določa statut zbor- 
nice. 
V 42. členu (41. člen osnutka) so črtane besede »in njihovih 
delodajalcev«, s čimer je upoštevana pripomba zakonodajno- 
pravne komsije. 
V poglavju XI »kazenske določbe« so v 44. členu (43. člen 
osnutka) sprejete naslednje spremembe: Dodani sta dve novi 
točki in sicer: 
V novi 2. točki je sankcionirana uporaba imena lekarna 
v nasprotju z 5. členom tega zakona in v novi 7. točki je 
sankcionirano organiziranje priročne zaloge zdravil brez 
dovoljenja. Črtana je 6. točka osnutka, ki opredeljuje kot 
prekršek neopravičeno izdajo zdravil nehospitaliziranim ose- 
bam, ker je prepoved že zajeta v I. točki tega člena. 
V prehodnih in končnih določbah (poglavje XII) je v 45. 
členu (44. člen osnutka) dodan nov drugi odstavek, ki dovo- 
ljuje nadaljevanje opravljanja lekarniške dejavnosti bolnišnič- 
nim lekarnam, ki so to dejavnost opravljale že pred uveljavi- 
tvijo tega zakona. S tem so upoštevane pripombe bolnišnič- 
nih lekarn. Začetek veljavnosti zakona je usklajen z ostalima 
zakonoma š področja zdravstva. 

Predlogi in stališča iz razprave o osnutku zakona, ki v pred- 
logu niso upoštevana 

K 2. členu 

Zakonodajno pravna komisija skupščine ter poslanci Janez 
Černej in Vitomir Gros so predlagali, da zakon omogoči 
opravljanje lekarniške dejavnosti tudi drugim zavodom, pri 
čemer so bili izraženi očitki, da zakon ne vspodbuja konku- 
rence in podjetništva ter da ščiti monopol obstoječih lekarni- 
ških zavodov. Poslanci občine Lendava pa so predlagali, da 
naj bi vsaka izvajalska organizacija lahko opravljala lekarni- 
ško dejavnost. 
Poslanca Stanko Buser in Vane Gošnik sta predlagala, da se 
drugi odstavek dopolni z besedilom »zbiranje zapadlih 
zdravil«. 
Predlagatelj v predlogu zakona ohranja konceptualno zas- 
novo bodoče organiziranosti lekarniške dejavnosti, ki temelji 
na javnih zavodih in zasebni dejavnosti, ki jo opravljajo diplo- 
mirani inženirji farmacije s pridobitvijo koncesije. 
Koncesija je osebna in vezana na farmacevta, ki je strokovno 
usposobljen za opravljanje lekarniške dejavnosti. 
Ustanavljanje drugih zavodov ter podeljevanje koncesije 
takim zavodom bi v bližnji prihodnosti ustvarilo pogoje, ki bi 
zavrli dejansko zasebno delo na tem področju in omogočilo 
ustvarjanje lekarniških verig, ki v evropskih zakonodajah niso 
dopustne. Zakonodaja Avstrije in Italije na lekarniškem 
področju izrecno prepovedujeta ustanavljanje družb in 
dopuščajo lekarnarju le eno lekarno oziroma koncesijo. 
Predlagatelj se tudi ne more strinjati z uvajanjem podjetništva 
in profitabilnosti na področju preskrbe z zdravili, saj je zdra- 
vilo proizvod posebnega pomena, ki ima zdravilne učinke 
obenem pa tudi vrsto negativnih učinkov in posledic pri 
prekomernem uživanju. Tabletomanija je poseben zdrav- 
stveni problem in podatki potrjujejo, da se najmanj 5 % hospi- 
taliziranih oseb zdravi zaradi nepravilne in pretirane porabe 
zdravil. Lekarniška mreža mora biti zato načrtovana in država 
mora zato imeti kontrolo nad njenim širjenjem. 

Zato lekarne ne moremo primerjati s trgovino, katere namen 
je čimvečja prodaja blaga z namenom pridobitve čim večjega 
dobička, pač pa je pomembno, da je zagotovljeno opravljanje 
dejavnosti na določenem območju. Prav to pa so razlogi, ki 
uvrščajo lekarniško dejavnost med zdravstvene dejavnosti. 
Predlagatelj tudi ni mogel upoštevati predloga, da se 
v zakonu zaveže le lekarne k zbiranju zapadlih zdravil, ker je 
k temu potrebno vključiti celotno verigo od lekarne preko 
veledrogerije do farmacevtske industrije. Z zakonom o zdravi- 
lih bodo vsi členi v verigi zavezani za zbiranje takih zdravil in 
posredovanje nazaj do farmacevtske industrije, ki bo morala 
poskrbeti za strokovno uničenje zdravil. 

K 5. členu 

Zakonodajno pravna komisija je predlagala, da se črta beseda 
ime, ker imena v smislu označevanja organizacij pravni sistem 
ne pozna več. 
Predlagatelj tega predloga ni mogel upoštevati, saj je ime 
v pravnem sistemu uveljavljen pojem. Prvi odstavek 152. člena 
zakona o podjetjih določa, da je firma ime pod katerim 
podjetje posluje, 13. člen zakona o zavodih pa govori le 
o imenu zavoda. 

K 8. in 9. členu 

Poslanec Černej je predlagal, da se črta preizkus znanja, če 
diplomirani inženir farmacije za več kot 3 leta prekine delo 
v lekarniški dejavnosti. Predlagatelj vztraja na preizkusu zna- 
nja zato, ker so se vsi zdravstveni delavci dolžni stalno stro- 
kovno izpopolnjevati, preizkus znanja za delavca, ki je prekinil 
delo v lekarniški dejavnosti pa naj dokaže, da je spremljal 
novosti stroke. 

K 10. členu 

Poslanec Janez Černej je vprašal zakaj so na področju lekar- 
niške dejavnosti potrebni javni zavodi in smatra, da so to 
rešilni čolni za obstoječe organizacije. Predlagatelj poudarja, 
da je lekarniška dejavnost, ki zagotavlja preskrbo z zdravili 
pomembna javna služba in za zagotavljanje javnih služb se 
organizirajo javna podjetja oziroma na področju zdravstva 
javni zavodi ali podeli koncesija za opravljanje dejavnosti. 
Z uveljavitvijo zakona o zavodih pa so vse lekarniške organi- 
zacije po samem zakonu postale javni zavodi. 

K 13. členu 

Odbor za zdravstvo in poslanec Janez Černej sta predlagala, 
da naj bo direktor javnega zavoda diplomirani inženir farma- 
cije. Predlagatelj vztraja pri predlagani rešitvi iz istih razlogov 
kot za direktorja ostalih zdravstvenih zavodov. 

K 17. členu 

Poslanec Tone Peršak je vprašal zakaj se koncesija omejuje le 
na eno področje, isto vprašanje je zastavil Janez Černej, in 
dodal zakaj imajo javni zavodi lahko več enot. 
Razlogi, ki so vodili predlagatelja na omejitev koncesije na 
eno območje so bili že obrazloženi. Prav tako pa so tudi javni 
zavodi omejeni na območje, ki jim ga določi ustanovitelj 
z aktom o ustanovitvi. 

K 25. členu 

Zakonodajno pravna komisija je k prvemu odstavku predla- 
gala, da bi podeljevali koncesijo za vodenje bolnišnične 
lekarne tudi drugim subjektom. 
Odbor za zdravstvo ter sekcija bolnišničnih farmacevtov pri 
Slovenskem farmacevtskem društvu pa sta predlagali, da naj 
bi tudi bolnišnične lekarne opravljale javno lekarniško dejav- 
nost. 
Poslanec Janez Černej pa je predlagal zasebno iniciativo 
v bolnišničnih lekarnah. 
Predlagatelj ni upošteval predlogov, da se opredeli možnost 
podeljevanja koncesije za bolnišnično lekarno, ker je ta le 
obvezna organizacijska enota bolnišnice, kot tudi ne pred- 
loga, da se bolnišnični lekarni dopusti možnost opravljanja 
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javne lekarniške službe. Tako dejavnost opravljata le dve 
lekarni v Sloveniji, za kateri zakon dopušča možnost nada- 
Ijega poslovanja v prehodnih določbah, vendar z ločitvijo dela 
za hospitalizirane in nehospitalizirane osebe. Predlagatelj 
meni, da ni nikakršne potrebe v širjenje take dejavnosti. 
Evropske zakonodaje ne dopuščajo bolnišnicam, da bi nji- 
hove lekarne oskrbovale nehospitalizirane osebe. 

K 26. členu 

Sekcija bolnišničnih lekarn je predlagala, da bolnišnično 
lekarno lahko vodi diplomirani inženir farmnacije specialist. 
Predlagatelj predloga ni upošteval ker zakon predpisuje mini- 
malne pogoje, višje zahtevnosti za vodenje posameznih bol- 
nišničnih enot pa lahko opredeli zavod sam s splošnim aktom. 

K 29. členu 

Poslanec Černej je predlagal, da se črta prva alinea, ki 
našteva specialiste, magistre in doktorje farmacevtske zna- 
nosti. 
Predlagatelj ni upošteval predloga, saj navaja v tem členu vse 
strokovne delavce. 

K X. poglavju 

Slovensko farmacevtsko društvo in Združenje lekarn Slove- 
nije sta predlagala preimenovanje lekarniške zbornice v far- 
macevtsko zbornico. 
Predlog za spremembo naziva lekarniška zbornica v farma- 
cevtsko zbornico predlagatelj ni sprejel, saj je dejavnost zbor- 
nice omejena izključno na lekarniško dejavnost, naziv farma- 
cevtska zbornica pa bi lahko navajal na pristojnosti izven 
lekarniške dejavnosti. 

K 40. členu 

Zakonodajno pravna komisija je opozarila, da je določba 
o obveznem članstvu strokovnih delavcev v zbornici sporna. 
Poslanca Vitomir Gros in Janez Černej sta predlagala naj bo 
članstvo v zbornici prostovoljno. 
V zvezi z članstvom v zbornici predlagatelj vztraja pri obvez- 
nem članstvu za nosilce dejavnosti in strokovne delavce, kar 
pa ne pomeni, da bi zbornica prevzemala sindikalne funkcije 
temveč obvezuje strokovne delavce k spoštovanju kodeksa 
etike lekarniških delavcev in daje zbornici možnosti ukrepa- 
nja v primeru kršitve etičnih načel. 

- 

poročevalec 87 




	ZAČETNE STRANI
	POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
	Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju - ESA 374

	ZDRAVSTVO
	Predlog zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju- ESA 390
	Predlog zakona o zdravstveni dejavnosti - ESA 391
	Predlog zakona o lekarniški dejavnosti - ESA 392




