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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI 
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi 
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano 
vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
račun : 50100-845-50204 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

KAZENSKEGA ZAKONIKA (KZ-B) 

- EPA 1185 - II - skrajšani postopek 

Državni zbor RS 
Skupina poslancev 

Ljubljana, 22. maj 2000 

Na podlagi 174. in 175. člena poslovnika DZ RS vlagajo 
podpisani poslanci 

- PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
KAZENSKEGA ZAKONIKA 

in ga pošiljajo v obravnavo in sprejem na podlagi 3. odstavka 
174. člena poslovnika Državnega zbora. 
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Na podlagi 204. a člena poslovnika DZ RS predlagajo, da 
predlog zakona Državni zbor obravnava in sprejme po 
skrajšanem postopku, ter na isti seji opravi vse tri obravnave 
predloga zakona, saj gre za manj zahtevne spremembe. 

V skladu s prvim odstavkom 176. člena poslovnika DZ, 
sporočajo, da bodo pri obravnavi predloga zakona na sejah 
delovnih teles in DZ kot predlagatelji sodelovali spodaj podpisani 
poslanci. 
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UVOD 

1. Ocena stanja in razlogi za spremembe in dopolnitve 
zakona 

V Sloveniji smo pred kratkim sprejeli Zakon o zaščiti živali, ki 
določa odgovornost ljudi za zaščito živali. Kot zaščita živali se 
šteje zaščita njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja; določa 
pravila za dobro ravnanje z živalmi; določa, kaj se šteje za mučenje 
živali in katera ravnanja oziroma posegi na živalih so prepovedani; 
določa pogoje, ki jih je treba za zaščito živali zagotoviti pri reji 
živali, prevozu, izvajanju določenih posegov in poskusov na 
živalih, zakolu in usmrtitvi živali itd. V tem zakonu so določene 
kazenske sankcije v denarni obliki kot oblika prekrška, kot 
kaznivo dejanje pa mučenje živali ureja kazenski zakonik v svojem 
324. členu. Ta člen določa, da kdor surovo ravna z živaljo ali ji po 
nepotrebnem povzroča trpljenje, se kaznuje z denarno kaznijo ali 
z zaporom do treh mesecev. 
V vsakdanjem življenju se je na podlagi resničnih dogodkov o 
nehumanem mučenju živali pokazala potreba po določitvi strožjih 
sankcij v primeru mučenja oz. surovem ravnanju z živalmi. V 
zadnjem času smo bili priča zverinskemu mučenju in pokolu 
najmanj 42 mačk na območju Gorenjske, kjer so trije mladeniči 
kruto mučili in ubijali mačke. Na podlagi medijske pokritosti tega 
primera so bile organizirane številne okrogle mize, napisane 

razprave in podane pobude za uveljavitev strožjih sankcij v 
primeru takšnega surovega ravnanja z živalmi. Med drugimi je 
tudi Društvo za zaščito živali na Državni zbor RS naslovilo pobudo 
za uzakonitev strožje sankcije, kot je sedaj določena v 324. 
členu. Pobudo je obravnaval tudi Odbor Državnega zbora RS za 
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na svoji 42. redni seji, ki je bila 
6.4.2000 ter jo tudi podprl. Odbor je podrl pobudo Društva za 
zaščito živali s predlogom, da se kazen zviša iz sedanjih 3 
mesecev na 6 mesecev do 5 let. 
Iz pregleda sodne statistike je razvidno, da je bilo v Sloveniji od 
leta 1996 do 1998 za kaznivo dejanje mučenja živali obsojenih pet 
ljudi, kar neposredno dokazuje krutost ravnanja ljudi do živih bitij. 

2. Cilji in predlagane rešitve zakona 

S predlaganimi spremembami zakona z zvišanjem zaporene kazni 
bomo poskušali uresničiti eno od temeljnih načel v kazenskem 
zakonu to je načelo represivnosti za tako kruta ravnanja, kot so 
surovo ravnanje z živalmi ter tako vplivali na načelo zvišanja 
humanosti do živih bitij. 

3. Finančne posledice 

Za izvedbo predlaganega zakona niso potrebna dodatna finančna 
sredstva iz proračuna. 

BESEDILO ČLENOV 

l.člen 2. člen 

V 342. členu Kazenskega zakonika (Ur. I. RS, št. 63/94, 70/94 in Ta zakon začne veljati 15 dni po objavi v Uradnem listu Republike 
23/99) se besedilo" do treh mesecev." nadomesti z besedilom, ki Slovenije, 
se glasi:" do dveh let." 
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4. OBRAZLOŽITEV 

S predlagano rešitvijo predlagatelji želimo preventivno preprečiti zagroženi višji denarni kazni kot tudi višji zaporni kazni svoje 
še nadalnjo kruto ravnanje z živalmi. Veliko ljudi se zaveda šele ob odgovornosti do živih bitij. 

BESEDILO ČLENA, KI SE SPREMENJA 

Mučenje živali 

342. člen 

Kdor surovo ravna z živaljo ali ji po nepotrebnem povzroča trpljenje, 
se kaznuje z denarno kaznijo ali z zaporom do treh mesecev. 

14. junij 2000 5 poročevalec, št. 42 



BELEŽKE 
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Predlog zakona o 

RATIFIKACIJI KONVENCIJE 0 

ODGOVORNOSTI TRETJIM NA 

PODROČJU JEDRSKE ENERGIJE Z DNE 

29. JULIJA 1960, KOT JE 

SPREMENJENA Z DODATNIM 

PROTOKOLOM Z DNE 28. JANUARJA 

1964 IN S PROTOKOLOM Z DNE 16. 

NOVEMBRA 1982 (MKOTJE) 

- EPA 1184-11- 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Številka: 905-09/2000-2 
Ljubljana, 19.05.2000 

Vlada Republike Slovenije je na 158. seji dne 18. maja 2000 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O RATIFIKACIJI KONVENCIJE O 
ODGOVORNOSTI TRETJIM NA PODROČJU JEDRSKE 
ENERGIJE Z DNE 29. JULIJA 1960, KOT JE BILA 
SPREMENJENA Z DODATNIM PROTOKOLOM Z DNE 28. 
JANUARJA 1964 IN S PROTOKOLOM Z DNE 16. 
NOVEMBRA 1982, 

ki ga pošilja v obravnavo in sprejem na podlagi 213. člena 

poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije in drugega 
odstavka 63. člena zakona o zunanjih zadevah. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki pri delu Državnega zbora in njegovih 
delovnih teles sodelovali: 

- dr. Dimitrij RUPEL, minister za zunanje zadeve, 
- dr. Pavel GANTAR, minister za okolje in prostor, 
- dr. Miha POGAČNIK, državni sekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve, 
- mag. Miroslav GREGORIČ, direktor Uprave Republike 

Slovenije za jedrsko varnost, 
- Andrej GRASSELLI, državni podsekretar v Ministrstvu za 

zunanje zadeve. 

1. člen 

Ratificira se Konvencija o odgovornosti tretjim na področju jedrske 
energije z dne 29. julija 1960, kot je bila spremenjena z dodatnim 
protokolom z dne 28. januarja 1964 in s protokolom z dne 16. 
novembra 1982. 

2. člen 

Konvencija se v izvirniku v angleškem jeziku in v prevodu v 
slovenskem jeziku glasi: 
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KONVENCIJA O ODGOVORNOSTI TRETJIM NA PODROČJU JEDRSKE ENERGIJE Z 

DNE 29. JULIJA 1960, KOT JE BILA SPREMENJENA Z DODATNIM PROTOKOLOM Z 

DNE 28. JANUARJA 1964 IN S PROTOKOLOM Z DNE 16. NOVEMBRA 1982 

VLADE Zvezne republike Nemčije, Republike Avstrije, Kraljevine 
Belgije, Kraljevine Danske, Kraljevine Španije, Republika Finske, 
Francoske republike, Helenske republike, Italijanske republike, 
Velikega vojvodstva Luksemburg, Kraljevine Norveške, Kraljevine 
Nizozemske, Portugalske republike, Združenega kraljestva Velika 
Britanija in Severna Irska, Kraljevine Švedske, Švicarske 
konfederacije in Republike Turčije so se 

OB UPOŠTEVANJU, da mora Agencija OECD za jedrsko 
energijo, ustanovljena v okviru Organizacije za gospodarsko 
sodelovanje in razvoj (v nadaljevanju "Organizacija"), spodbuditi 
pripravo in uskladitev zakonodaje, ki se nanaša na jedrsko energijo 
v udeleženih državah, zlasti glede odgovornosti tretjim in glede 
zavarovanja za jedrska tveganja; 

V ŽELJI, da zagotovijo ustrezno in pravično odškodnino osebam, 
ki utrpijo škodo zaradi jedrske nesreče, pri čemer pa storijo vse 
potrebno, da zagotovijo neoviran razvoj proizvodnje in uporabe 
jedrske energije v miroljubne namene; 

V PREPRIČANJU, da je treba poenotiti temeljna pravila, ki se v 
različnih državah nanašajo na odgovornost za takšno škodo, pri 
čemer pa imajo te države na nacionalni podlagi možnost izvajati 
dodatne ukrepe, za katere menijo, da so primerni, 

DOGOVORILE, kot sledi: 

1. ČLEN 

a) V tej konvenciji: 

i) "Jedrska nesreča" pomeni dogodek ali vrsto dogodkov istega 
izvora, ki povzročijo škodo, pod pogojem, da tak dogodek ali 
vrsta dogodkov ali povzročena škoda nastane zaradi ali je 
posledica radioaktivnih lastnosti ali njihove kombinacije s 
strupenimi, eksplozivnimi ali drugimi nevarnimi lastnostmi 
jedrskega goriva ali radioaktivnih izdelkov ali odpadkov ali s 
katerimi koli naštetimi lastnostmi ali nastane oziroma je 
posledica ionizirajočega sevanja, ki ga oddaja kateri koli vir 
sevanja znotraj jedrske naprave. 

ii) "Jedrska naprava" pomeni reaktorje, razen tistih, ki so del 
prevoznih sredstev; obrate za izdelavo ali predelavo jedrskih 
snovi; obrate za ločevanje izotopov od jedrskega goriva; 
obrate za ponovno predelavo obsevanega jedrskega goriva, 
objekte za skladiščenje jedrskih snovi, razen za skladiščenje 
med njihovim prevozom; ter vse druge naprave, v katerih so 
jedrsko gorivo ali radioaktivni proizvodi ali odpadki, kot jih 
občasno določi Upravni odbor za jedrsko energijo 
Organizacije (v nadaljevanju "Upravni odbor" ); vsaka 
pogodbenica lahko določi, da se dve ali več jedrskih naprav 
istega uporabnika, ki so na istem mestu skupaj z vsemi drugimi 
objekti na tistem mestu, na katerem je jedrski material, šteje 
za eno samo jedrsko napravo. 

ii) "Jedrsko gorivo" pomeni cepljivi material, ki vsebuje uran v 
obliki kovine, zlitine ali kemične spojine (vključno z naravnim 
uranom), plutonij v obliki kovine, zlitine ali kemične spojine, in 
drug cepljivi material, kot ga občasno določi Upravni odbor. 

i) "Radioaktivni proizvodi ali odpadki" pomenijo radioaktivni ma- 
terial, ki nastane med proizvodnjo ali uporabo jedrskega goriva, 
ali vsak material, ki je postal radioaktiven, ker je bil v tem 
procesu izpostavljen sevanju, vendar ne vključuje 1) 
jedrskega goriva ali 2) radioizotopov zunaj jedrske naprave, 
ki so nastali v zaključni fazi proizvodnje in se smejo uporabljati 
v industrijske, trgovske, kmetijske, medicinske, znanstvene 
ali izobraževalne namene. 

ii) "Jedrske snovi" pomenijo jedrsko gorivo (razen naravnega 
urana in osiromašenega urana) in radioaktivne proizvode in 
odpadke. 

iii) "Uporabnik" v zvezi z jedrsko napravo pomeni osebo, ki jo je 
pristojni državni organ določil ali priznal za njenega 
uporabnika. 

a) Če Upravni odbor meni, da obstaja majhna nevarnost tveganja, 
lahko katero koli jedrsko napravo, jedrsko gorivo ali jedrske 
snovi izključi iz uporabe te konvencije. 

2. ČLEN 

Ta konvencija se ne uporablja za jedrske nesreče, ki se zgodijo 
na ozemlju držav, ki niso pogodbenice, ali za škodo, nastalo na 
takem ozemlju, razen če je drugače določeno z zakonodajo 
pogodbenice, na katere ozemlju je jedrska naprava odgovornega 
uporabnika, in razen v zvezi s pravicami, navedenimi v odstavku 
e) 6. člena. 

3. ČLEN 

a) V skladu s to konvencijo uporabnik jedrske naprave odgovarja 
za: 

i) škodo ali izgubo življenja osebe in 
ii) škodo na premoženju ali njegovo izgubo, razen za 

1. samo jedrsko napravo ali kako drugo jedrsko napravo, 
vključno s tako, ki je v gradnji na mestu, na katerem je naprava, 
in 

2. vsako premoženje, ki je na istem mestu in se uporablja ali se 
bo uporabljalo v zvezi z vsemi takimi napravami, če se dokaže, 
da je škodo ali izgubo (v nadaljevanju "škoda") povzročila 
jedrska nesreča v tej napravi ali nesreča, nastala zaradi 
jedrskih snovi, ki uhajajo iz te naprave, razen če je drugače 
določeno v 4. členu. 

a) Kadar škodo ali izgubo povzročita hkrati jedrska nesreča in 
nesreča, ki ni jedrska, potem se za tisti del škode ali izgube, 
ki je posledica te druge nesreče, kolikor je ni mogoče z 
gotovostjo ločiti od škode ali izgube, ki je posledica jedrske 
nesreče, šteje, da je škodo povzročila jedrska nesreča. Kadar 
škodo ali izgubo povzročita hkrati jedrska nesreča in emisija 
ionizirajočega sevanja, ki je ta konvencija ne vključuje, potem 
nič v tej konvenciji ne omejuje odgovornosti oseb v zvezi z 
emisijo ionizirajočega sevanja ali nanjo kako drugače vpliva. 
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4. ČLEN 

Pri prevozu jedrskih snovi, vključno s skladiščenjem med 
prevozom, ne glede na 2. člen: 

a) uporabnik jedrske naprave v skladu s to konvencijo odgovarja 
za škodo, če se dokaže, da jo je povzročila jedrska nesreča 
zunaj njegove naprave in vključuje jedrske snovi med 
prevozom iz naprave, le če se je nesreča zgodila: 

i) preden je uporabnik kake druge jedrske naprave na 
podlagi izrecnih določil pisne pogodbe prevzel 
odgovornost za jedrske nesreče, ki vključujejo jedrske 
snovi; 

ii) preden je uporabnik druge jedrske naprave prevzel 
jedrske snovi, če v pogodbi ni takih izrecnih določil, ali 

iii) preden je jedrske snovi, namenjene uporabi v reaktorju, 
ki je del prevoznega sredstva, prevzela oseba, ki je po 
predpisih pooblaščena za uporabo takega reaktorja, 
vendar 

iv) preden so bile jedrske snovi, poslane osebi na ozemlju 
države, ki ni pogodbenica, razložene s prevoznega 
sredstva, s katerim so bile prepeljane na ozemlje te 
države; 

b) uporabnik jedrske naprave v skladu s to konvencijo odgovarja 
za škodo, če se dokaže, da jo je povzročila jedrska nesreča 
zunaj njegove naprave in vključuje jedrske snovi med 
prevozom do naprave, le če se je nesreča zgodila: 

i) potem, ko je na podlagi izrecnih določil pisne pogodbe 
prevzel od uporabnika druge jedrske naprave 
odgovornost za jedrske nesreče, ki vključujejo jedrske 
snovi; 

ii) potem, ko je prevzel omenjene jedrske snovi, če v pogodbi 
ni takšnih izrecnih določil, ali 

iii) potem, ko je prevzel jedrske snovi od osebe, ki upravlja 
reaktor, ki je del prevoznega sredstva, vendar 

iv) kadar je oseba z ozemlja države, ki ni pogodbenica, 
poslala jedrske snovi s pisno privolitvijo uporabnika, šele 
potem ko so bile naložene na prevozno sredstvo, s 
katerim bodo odpeljane z ozemlja te države; 

c)uporabnik, odgovoren v skladu s to konvencijo, je dolžan dati 
prevozniku potrdilo, ki daje jamstvo, zahtevano v skladu z 10. 
členom, in ki ga je izdala zavarovalnica ali drug finančni garant ali 
se izda v njunem imenu. Vendar pa lahko pogodbenica izključi to 
obvezo v zvezi s prevozom, ki poteka v celoti po njenem ozemlju. 
V potrdilu morajo biti navedeni ime in naslov uporabnika ter znesek, 
vrsta in trajanje jamstva. Teh navedb pa oseba, ki je izdala to 
potrdilo ali v katere imenu je bilo izdano, ne more izpodbijati. V 
potrdilu morajo biti navedeni jedrske snovi in prevoz, za katere 
velja jamstvo, vsebovati pa mora tudi izjavo pristojnega državnega 
organa, da je navedena oseba uporabnik v smislu te konvencije; 

c) pogodbenica lahko pod posebnimi pogoji, določenimi v njeni 
zakonodaji, in ob izpolnitvi zahtev iz odstavka a) 10. člena ter 
na podlagi odločitve pristojnega državnega organa določi, da 
sme biti prevoznik na svojo zahtevo in s privolitvijo uporabnika 
jedrske naprave, ki je na njenem ozemlju, v skladu s 
konvencijo odgovoren namesto omenjenega uporabnika. V 
tem primeru se prevoznik za namene te konvencije glede 

jedrskih nesreč, ki se zgodijo med prevozom jedrskih snovi, 
šteje za uporabnika jedrske naprave na ozemlju pogodbenice, 
katere zakonodaja tako določa. 

5. ČLEN 

a) Če so bili jedrsko gorivo ali radioaktivni proizvodi ali odpadki, 
vključeni v jedrsko nesrečo, v več jedrskih napravah, v 
trenutku nastanka škode pa so samo v eni jedrski napravi, 
noben uporabnik katere koli jedrske naprave, v kateri so bili 
prej, ne odgovarja za škodo. 

b) Kadar škodo povzroči jedrska nesreča, ki se zgodi v jedrski 
napravi in so vanjo vključene samo jedrske snovi, ki so bile v 
njej slučajno uskladiščene med prevozom, uporabnik jedrske 
naprave ne odgovarja, če je v skladu s 4. členom odgovoren 
drug uporabnik ali oseba. 

c) Če so bili jedrsko gorivo ali radioaktivni proizvodi ali odpadki, 
vključeni v jedrsko nesrečo, v več jedrskih napravah, v 
trenutku nastanka škode pa jih ni v jedrski napravi, odgovarja 
samo uporabnik tiste jedrske naprave, v kateri so bili pred 
jedrsko škodo, ali pa uporabnik, ki jih je prevzel pozneje ali je 
prevzel odgovornost na podlagi izrecnih določil pisne pogodbe. 

d) Če v skladu s to konvencijo za škodo odgovarja več 
uporabnikov, je odgovornost teh uporabnikov skupna in 
solidarna: kadar je taka odgovornost posledica škode, ki jo je 
povzročila jedrska nesreča, v katero so vključene jedrske 
snovi, ki so med prevozom na enem in istem prevoznem 
sredstvu ali v primeru uskladiščenja med prevozom v eni in 
isti jedrski napravi, potem najvišji skupni znesek, za katerega 
so ti uporabniki odgovorni, ne sme presegati zneska, ki je v 
skladu s 7. členom določen za vsakega izmed njih, s tem da 
se od nobenega uporabnika v zvezi z jedrsko nesrečo ne 
zahteva, da plača višji znesek, kot je zanj določen po 7. 
členu. 

6. ČLEN 

a) Skladno s to konvencijo se pravica do odškodnine za škodo, 
ki jo je povzročila nesreča, lahko uveljavi samo proti 
uporabniku, odgovornemu za škodo, ali tudi proti zavarovalnici 
ali drugemu finančnemu garantu, če notranje pravo daje 
pravico neposredno tožiti zavarovalnico ali drugega 
finančnega garanta, ki daje jamstvo, zahtevano v skladu z 
10. členom. 

b) Če ni v tem členu drugače določeno, za škodo, ki jo je 
povzročila jedrska nesreča, ne odgovarja nobena druga 
oseba, vendar ta določba ne vpliva na uporabo katerega koli 
mednarodnega sporazuma o prevozu, ki velja ali je na voljo 
za podpis, ratifikacijo ali pristop na datum te konvencije. 

c) i) Nič v tej konvenciji ne vpliva na odgovornost: 

1. posameznika za škodo, ki jo je povzročila jedrska 
nesreča, za katero uporabnik v skladu s členom 3 a) ii) 
1) in 2) ali 9. členom ni odgovoren po tej konvenciji, in če 
je ta posameznik povzročil škodo s takim dejanjem ali 
opustitvijo z namenom, da jo povzroči; 

2. osebe, po predpisih pooblaščene za uporabo reaktorja, 
ki je del prevoznega sredstva, za škodo, ki jo je povzročila 
jedrska nesreča, kadar uporabnik skladno s členom 4 a) 
iii) ali b) iii) za takšno škodo ni odgovoren. 
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ii) Zunaj te konvencije uporabnik ne odgovarja za škodo, ki 
jo povzroči jedrska nesreča. 

d) Oseba, ki je v skladu s katerim koli mednarodnim 
sporazumom, navedenim v odstavku b) tega člena, ali v 
skladu z zakonodajo države, ki ni pogodbenica, plačala 
odškodnino za škodo, ki jo je povzročila jedrska nesreča, si 
do višine plačanega zneska pridobi s subrogacijo pravice, ki 
bi jih na podlagi te konvencije uživala oseba, ki je utrpela 
škodo. 

e) Vsaka oseba, ki ima svoj glavni sedež podjetja na ozemlju 
pogodbenice, ali nekdo, ki je zaposlen pri taki osebi in je 
plačal odškodnino za škodo, ki jo je povzročila jedrska 
nesreča, ki se je zgodila na ozemlju države, ki ni pogodbenica, 
ali za škodo, ki je nastala na omenjenem ozemlju, si do višine 
plačanega zneska pridobi pravice, ki bi jih užival oškodovanec 
nasproti uporabniku, če ne bi bilo določb 2. člena. 

f) Uporabnik ima pravico do regresnega zahtevka le: 

i) če je škoda, ki jo je povzročila jedrska nesreča, posledica 
določenega dejanja ali njegove opustitve z namenom 
povzročiti škodo, do posameznika, ki je tako dejanje 
namenoma storil ali ga opustil, 

ii) če in v obsegu, kot je to izrecno določeno v pogodbi. 

g) Če ima uporabnik v katerem koli obsegu skladno z odstavkom 
f) tega člena pravico do regresnega zahtevka do katere koli 
osebe, ta oseba v tem obsegu skladno z odstavkom d) ali e) 
tega člena nima pravice do takega zahtevka do uporabnika. 

h) Kadar d6ločbe sistemov nacionalnega ali javnega 
zdravstvenega zavarovanja, socialnega varstva, zavarovanja v 

za primer nesreče pri delu ali poklicne bolezni vključujejo tudi 
odškodnino za škodo, ki jo je povzročila jedrska nesreča, 
določajo pravice upravičencev do odškodnine ter pravice do 
regresnega zahtevka po teh sistemih pravo pogodbenice ali 
predpisi medvladne organizacije, ki je ustanovila take sisteme. 

7. ČLEN 

a) Skupni znesek odškodnine, ki se mora izplačati za škodo, ki 
jo je povzročila jedrska nesreča, ne sme preseči najvišjega 
zneska za odgovornosti, določenega v skladu s tem členom. 

b) Najvišji znesek za odgovornost uporabnika za škodo, ki jo je 
povzročila jedrska nesreča, je 15.000.000 posebnih pravic 
črpanja, kot jih določi Mednarodni denarni sklad ter jih tudi 
sam uporablja za svoje lastne operacije in transakcije (v 
nadaljevanju "posebne pravice črpanja"). Vendar 

i) lahko vsaka pogodbenica ob upoštevanju možnosti 
uporabnika, da si pridobi zavarovanje ali drugo finančno 
jamstvo, zahtevano v skladu z 10. členom, z zakonodajo 
določi višji ali nižji znesek; 

ii) lahko vsaka pogodbenica ob upoštevanju vrste jedrske 
naprave ali uporabljenih jedrskih snovi ter možnih posledic 
nesreče, ki bi jih lahko te povzročile, določi nižji znesek 

pod pogojem, da v nobenem primeru tako določeni zneski 
niso nižji od 5.000.000 posebnih pravic črpanja. Zgoraj 
omenjeni zneski se lahko preračunajo v nacionalno valuto 
v zaokroženih zneskih. 

c) Odškodnina za škodo na prevoznih sredstvih, na katerih so 

bile jedrske snovi v trenutku jedrske nesreče, ne more 
zmanjšati odgovornosti uporabnika za drugo škodo na 
znesek, nižji od 5.000.000 posebnih pravic črpanja, ali na 
kakršen koli višji znesek, ki ga določa zakonodaja 
pogodbenice. 

d) Znesek za odgovornost uporabnikov jedrskih naprav na 
ozemlju pogodbenice, ki je določen v skladu z odstavkom b) 
tega člena, kot tudi določbe zakonodaje katere koli 
pogodbenice skladno z odstavkom c) tega člena se nanašajo 
na odgovornost teh uporabnikov ne glede na to, kje se nesreča 
zgodi. 

e) Pogodbenica lahko za tranzit jedrskih snovi čez svoje ozemlje 
postavi pogoj, da se najvišji znesek za odgovornost tujega 
uporabnika poveča, če meni, da tak znesek ne pokriva 
ustrezno tveganja za jedrsko nesrečo med tranzitom, vendar 
tako povečani najvišji znesek ne sme presegati najvišjega 
zneska za odgovornost uporabnikov jedrskih naprav na 
njenem ozemlju. 

f) Določbe odstavka e) tega člena se ne uporabljajo za: 

i) tiste prevoze po morju, za katere mednarodno pravo v 
primeru velike sile določa pravico do vstopa v pristanišče 
pogodbenice ali pravico do neškodljivega prehoda čez 
njeno ozemlje, ali 

ii) tiste prevoze po zraku, za katere po sporazumu ali 
mednarodnem pravu obstaja pravica do preleta ali 
pristanka na ozemlju take pogodbenice. 

g) Obresti in stroški, ki jih sodišče po tožbah prisodi za 
odškodnino po tej konvenciji, se ne štejejo kot odškodnina za 
vse namene te konvencije in jih mora uporabnik plačati poleg 
katerega koli zneska, za katerega odgovarja v skladu s tem 
členom. 

8. ČLEN 

a) Pravica do odškodnine po tej konvenciji preneha v 10 letih od 
dneva, ko se je zgodila jedrska nesreča, če se v tem času ne 
vloži tožba. Vendar lahko zakonodaja države določi daljši rok 
od 10 let, če je pogodbenica, na ozemlju katere je jedrska 
naprava odgovornega uporabnika, ukrepala, da bi krila 
odgovornost tega uporabnika v zvezi s katero koli tožbo za 
odškodnino, vloženo po preteku 10 let in med takim daljšim 
rokom, pod pogojem, da podaljšanje prekluzivnega roka v 
nobenem primeru ne vpliva na pravico do odškodnine po tej 
konvenciji za katero koli osebo, ki pred potekom desetletnega 
obdobja vloži tožbo zoper uporabnika zaradi smrti ali telesne 
okvare. 

b) Pri škodi, ki jo je povzročila jedrska nesreča, v katero so 
vključeni jedrsko gorivo ali radioaktivni proizvodi ali odpadki, 
ki so bili v trenutku nesreče ukradeni, izgubljeni, vrženi z 
ladje ali zapuščeni in jih uporabnik še ni dobil nazaj, se rok, ki 
je določen v odstavku a) tega člena, računa od dneva jedrske 
nesreče, vendar ne sme v nobenem primeru presegati 20 let, 
računano od dneva, ko so bili ukradeni, izgubljeni, vrženi z 
ladje ali zapuščeni. 

c) Notranja zakonodaja lahko določi prekluzivni ali zastaralni 
rok, ki ne sme biti krajši od dveh let, računano od dneva, ko 
je oseba, ki je škodo utrpela, zvedela ali bi upravičeno morala 
vedeti za to škodo in uporabnika, ki je zanjo odgovoren, pod 
pogojem, da niso prekoračeni roki iz odstavkov a) in b) tega 
člena. 
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d) Kadar se lahko uporabijo določbe člena 13 c) ii), pa pravica 
do odškodnine ne preneha, če se še v roku, predvidenem v 
odstavkih a), b) in c) tega člena, 

i) pred odločitvijo razsodišča iz 17. člena tožba vloži na 
enem od sodišč, med katerimi lahko razsodišče izbira; 
če razsodišče odloči, da je pristojno sodišče drugo kot 
tisto, na katerem je bila tožba že vložena, lahko določi 
datum, do katerega mora biti tožba vložena na tako 
določenem pristojnem sodišču, ali 

ii) od pogodbenice zateva, da začne postopek, po katerem 
bo razsodišče določilo pristojno sodišče v skladu s členom 
13 c) ii), in se tožba vloži po taki določitvi v roku, kot ga 
določi razsodišče. 

e) Če notranje pravo ne določa drugače, lahko vsaka oseba, ki 
je utrpela škodo, ki jo je povzročila jedrska nesreča, in ki je 
vložila odškodninsko tožbo v roku, predvidenem v tem členu, 
dopolni svoj zahtevek v zvezi s povečanjem škode po poteku 
tega roka pod pogojem, da pristojno sodišče še ni izdalo 
dokončne sodbe. 

9. ČLEN 

Uporabnik ni odgovoren za škodo, ki jo je povzročila jedrska 
nesreča, ki je neposredna posledica oboroženega spopada, 
sovražnosti, državljanske vojne, vstaje, ali če zakonodaja 
pogodbenice, na katere ozemlju je jedrska naprava, ne določa 
drugače, hude naravne nesreče izjemnih razsežnosti. 

10. ČLEN 

a) V skladu s to konvencijo je uporabnik dolžan imeti in ohranjati 
zavarovanje ali drugo finančno jamstvo za kritje svoje 
odgovornosti v znesku, določenem s 7. členom, in take vrste 
in pod takimi pogoji, kot jih določi pristojni državni organ. 

b) Nobena zavarovalnica ali drug finančni garant ne sme ustaviti 
ali preklicati zavarovanja ali drugega finančnega jamstva, 
predvidenega v odstavku a) tega člena, ne da bi najmanj dva 
meseca vnaprej pisno obvestil pristojni državni organ, ali tega 
storiti med trajanjem prevoza, če se tako zavarovanje ali 
finančno jamstvo nanaša na prevoz jedrskih snovi. 

c) Zneski, določeni kot zavarovanje, pozavarovanje ali drugo 
finančno jamstvo, se lahko črpajo samo kot odškodnina za 
škodo, ki jo je povzročila jedrska nesreča. 

11. ČLEN 

V mejah te konvencije ureja vrsto, obliko in obseg odškodnine ter 
njeno pravično razdelitev notranje pravo. 

12. ČLEN 

Odškodnina, ki se plača po tej konvenciji, zavarovalne in 
pozavarovalne premije, zneski, določeni kot zavarovanje, 
pozavarovanje ali druga finančna jamstva, zahtevana v skladu z 
10. členom, ter obresti in stroški iz odstavka g) 7. člena se 
svobodno prenašajo med denarnimi območji pogodbenic. 

13. ČLEN 

a) Če ni v tem členu drugače določeno, so za tožbe, vložene na 
podlagi 3. in 4. člena ter odstavkov a) in e) 6. člena, pristojna 
sodišča pogodbenice, na katere ozemlju se je nesreča zgodila. 

b) Kadar se jedrska nesreča zgodi zunaj ozemlja pogodbenic 
ali kadar kraja jedrske nesreče ni mogoče zanesljivo ugotoviti, 
so za take tožbe pristojna sodišča pogodbenice, na katere 
ozemlju je jedrska naprava odgovornega uporabnika. 

c) Kadar bi bila na podlagi odstavka a) ali b) tega člena pristojna 
sodišča več kot ene pogodbenice, so pristojna: 

i) če bi se zgodila jedrska nesreča deloma zunaj ozemlja 
katere koli pogodbenice, deloma pa na ozemlju ene same 
pogodbenice, sodišča te pogodbenice; 

ii) v vsakem drugem primeru pa sodišča tiste pogodbenice, 
ki jih je na zahtevo prizadete pogodbenice določilo 
razsodišče, navedeno v 17. členu, in za katera je 
ugotovilo, da so najtesneje povezana s tem primerom. 

d) Sodbe, ki jih po tem členu pristojno sodišče izreče po 
obravnavi ali zaradi izostanka, se, ko postanejo izvršljive po 
pravu, ki ga uporablja omenjeno sodišče, štejejo za izvršljive 
na ozemlju vsake druge pogodbenice, takoj ko so izpolnjene 
formalnosti, ki jih zahteva ta pogodbenica. Vsebinsko 
obravnavanje te zadeve v novem postopku ni mogoče. Zgornje 
določbe se ne uporabljajo za začasne sodbe. 

e) Če je po tej konvenciji vložena tožba zoper pogodbenico, se 
ta pogodbenica pred sodiščem, pristojnim po tem členu, ne 
more sklicevati na sodno imuniteto, razen glede ukrepov 
izvršbe. 

14. ČLEN 

a) Ta konvencija se uporablja brez diskriminacije na podlagi 
državljanstva, stalnega ali začasnega prebivališča. 

b) "Notranje pravo" in "notranja zakonodaja" pomenita notranje 
pravo aii notranjo zakonodajo sodišča, ki je po tej konvenciji 
pristojno za zahtevke, ki so posledica jedrske nesreče, in se 
uporabljata v vseh zadevah, tako v materialnih kot 
postopkovnih, ki jih ta konvencija posebej ne ureja. 

c) To pravo in zakonodaja se uporabljata brez diskriminacije na 
podlagi državljanstva, stalnega ali začasnega prebivališča. 

15. ČLEN 

a) Vsaka pogodbenica lahko sprejme take ukrepe, za katere 
meni, da so potrebni za zagotovitev povečanja zneska 
odškodnine, določenega v tej konvenciji. 

b) Če odškodnina za škodo vključuje javna sredstva in presega 
5.000.000 posebnih pravic črpanja iz 7. člena, se lahko vsak 
tak ukrep ne glede na njegovo obliko uporablja pod pogoji, ki 
lahko odstopajo od določb te konvencije. 
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16. ČLEN 

Odločitve, ki jih v skladu s členom 1 a) ii) in (iii), ter odstavkom b) 
istega člena sprejme Upravni odbor, sporazumno sprejmejo člani, 
ki predstavljajo pogodbenice. 

17. ČLEN 

Upravni odbor prouči kateri koli spor med dvema oziroma več 
pogodbenicami glede razlage ali uporabe te konvencije, in če se 
pogodbenice ne morejo prijateljsko dogovoriti, se na zahtevo 
prizadete pogodbenice spor predloži razsodišču, ki je bilo 
ustanovljeno v skladu s Konvencijo o uvedbi varnostnega 
nadzora na področju jedrske energije z dne 20. decembra 1957. 

18. ČLEN 

a) Pridržki k eni ali več določbam te konvencije se lahko izrazijo 
kadar koli pred ratifikacijo ali pristopom k njej ali pred uradnim 
obvestilom po 23. členu glede ozemlja ali ozemelj, omenjenih 
v notifikaciji, in so dopustni le, če so pogoje teh pridržkov 
podpisnice izrecno sprejele. 

b) Od podpisnice, ki še ni ratificirala te konvencije v 12 mesecih 
po datumu, ko je od generalnega sekretarja Organizacije v 
skladu s 24. členom prejela uradno obvestilo o takem pridržku, 
se tako sprejetje ne zahteva. 

c) Vsak pridržek, sprejet v skladu s tem členom, se lahko kadar 
koli umakne z uradnim obvestilom generalnemu sekretarju 
Organizacije. 

19. ČLEN 

a) Ta konvencija se ratificira, listine o ratifikaciji pa se deponirajo 
pri generalnem sekretarju Organizacije. 

b) Konvencija začne veljati, ko listine o ratifikaciji deponira vsaj 
pet podpisnic. Za vsako podpisnico, ki jo ratificira pozneje, pa 
začne konvencija veljati, ko deponira svojo listino o ratifikaciji. 

20. ČLEN 

Spremembe te konvencije sprejmejo vse pogodbenice s skupnim 
dogovorom. Te začnejo veljati, ko jih ratificirata ali potrdita dve 
tretjini pogodbenic. Za vsako pogodbenico, ki jih ratificira ali potrdi 
pozneje, pa spremembe začnejo veljati na dan ratifikacije ali 
potrditve. 

21. ČLEN 

a) Vlada vsake članice ali pridružene države Organizacije, ki ni 
podpisnica te konvencije, lahko k njej pristopi z uradnim 
obvestilom generalnemu sekretarju Organizacije. 

b) Vlada vsake druge države, ki ni podpisnica te konvencije, 
lahko k njej pristopi z uradnim obvestilom generalnemu 
sekretarju Organizacije ter s soglasno privolitvijo pogodbenic. 
Tak pristop začne veljati od dneva privolitve. 

22. ČLEN 

a) Ta konvencija ostane v veljavi deset let, računano od dneva 
začetka njene veljavnosti. Vsaka pogodbenica lahko 12 
mesecev pred potekom desetletnega obdobja obvesti 

generalnega sekretarja Organizacije, da se zanjo ob koncu 
desetletnega obdobja ta konvencija preneha uporabljati. 

b) Po preteku desetletnega obdobja ostane ta konvencija v veljavi 
še pet let za tiste pogodbenice, ki je v skladu z odstavkom a) 
tega člena niso prenehale uporabljati, nato pa ostane v veljavi 
za naslednja petletna obdobja za tiste pogodbenice, ki uradno 
ne obvestijo generalnega sekretarja Organizacije najpozneje 
12 mesecev pred potekom enega od teh obdobij, da so jo 
prenehale uporabljati na koncu enega teh petletnih obdobij. 

c) Generalni sekretar Organizacije po preteku petletnega 
obdobja od začetka veljavnosti te konvencije ali ob katerem 
koli drugem času na zahtevo pogodbenice v šestih mesecih 
od te zahteve skliče konferenco, katere namen je revizija 
konvencije. 

23. ČLEN 

a) Ta konvencija se nanaša na matična ozemlja pogodbenic. 

b) Vsaka podpisnica ali pogodbenica lahko ob podpisu ali 
ratifikaciji konvencije ali pristopu k njej ali kadar koli kasneje 
uradno obvesti generalnega sekretarja Organizacije, da se 
ta konvencija uporablja za tista njena ozemlja, vključno z 
ozemlji, za katerih mednarodne odnose je odgovorna, za 
katera se ta konvencija v skladu z odstavkom a) tega člena 
ne uporablja in ki so omenjena v obvestilu. Vsako tako uradno 
obvestilo se lahko v zvezi s katerim koli ozemljem ali ozemlji, 
navedenimi v njem, umakne z uradnim obvestilom 
generalnemu sekretarju 12 mesecev pred potekom obdobja. 

c) Vsako ozemlje pogodbenic, vključno s tistimi ozemlji, za 
katerih mednarodne odnose je odgovorna, na katera se ta 
konvencija ne nanaša, se za namene te konvencije šteje kot 
ozemlje države, ki ni pogodbenica. 

24. ČLEN 

Generalni sekretar Organizacije obvesti vse podpisnice in vlade, 
ki pristopajo h konvenciji, o prejetju vsake listine o ratifikaciji, o 
vsakem pristopu, umiku, uradnem obvestilu po 23. členu in 
odločitvah Upravnega odbora po členu 1 a) ii) in iii) ter b). Prav 
tako jih obvesti o datumu, ko začne konvencija veljati, o vsaki 
spremembi besedila konvencije in o datumu začetka veljavnosti 
te spremembe ter o pridržkih, izraženih v skladu z 18. členom. 

PRILOGA 1 

Ob podpisu konvencije ali ob podpisu dodatnega protokola so bili 
sprejeti naslednji pridržki: 

1. Člen 6 a) in c) i): 

Pridržek Vlade Zvezne republike Nemčije, Vlade Republike 
Avstrije in Vlade Helenske republike 

Pridržek pravice, da se z notranjim pravom določi, da poleg 
uporabnika ostajajo tudi druge osebe še naprej odgovorne za 
škodo, ki jo je povzročila jedrska nesreča, pod pogojem, da so te 
osebe za svojo odgovornost krite, vključno z obrambo zoper 
neupravičene tožbe,z zavarovanjem ali drugim finančnim 
jamstvom, ki ga pridobi uporabnik ali se zagotovi iz državnih 
sredstev. 
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2. Člen 6 b) in d): 

Pridržek Vlade Republike Avstrije, Vlade Republike Finske, 
Vlade Helenske republike, Vlade Kraljevine Norveške in Vlade 
Kraljevine Švedske 

Pridržek pravice, da se upošteva njihova notranja zakonodaja, ki 
vključuje določbe, enakovredne tistim iz mednarodnih 
sporazumov, omenjenih v odstavku b) 6. člena, tako da so 
mednarodni sporazumi v okviru pomena odstavkov b) in d) 6. 
člena. 

3. Člen 8 a): 

Pridržek Vlade Zvezne republike Nemčije in Vlade Republike 
Avstrije 

Pridržek pravice, da se glede jedrskih nesreč, ki se zgodijo v 
Zvezni republiki Nemčiji oziroma Republiki Avstriji, določi obdobje, 
daljše od 10 let, če so bili sprejeti ukrepi, s katerimi je krita 
odgovornost uporabnika v zvezi s tožbami za odškodnino, 
vloženimi po preteku desetletnega obdobja in med takim daljšim 
obdobjem. 

4. Člen 9: 

Pridržek Vlade Zvezne republike Nemčije in Vlade Republike 
Avstrije 

Pridržek pravice, da se glede jedrskih nesreč, ki se zgodijo v 
Zvezni republiki Nemčiji oziroma v Republiki Avstriji, določi, daje 
uporabnik odgovoren za škodo, ki jo je povzročila jedrska 

nesreča, ki je neposredna posledica oboroženega spopada, 
sovražnosti, državljanske vojne, vstaje ali hude naravne nesreče 
izjemnih razsežnosti. 

5. Člen 19: 

Pridržek Vlade Zvezne republike Nemčije, Vlade Republike 
Avstrije in Vlade Helenske republike 

Pridržek pravice, da se ratifikacija te konvencije šteje kot 
obveznost po mednarodnem pravu, da se uveljavi notranja 
zakonodaja za odgovornost tretjim s področja jedrske energije v 
skladu z določbami te konvencije. 

PRILOGA 2 

Ta konvencija se ne razlaga tako, kot da se pogodbenica, na 
katere ozemlju je jedrska nesreča, ki se je zgodila na ozemlju 
druge pogodbenice, povzročila škodo, prikrajša za regresni 
zahtevek, do katerega bi bila upravičena po mednarodnem pravu. 

DA BI TO POTRDILI, SO PODPISANI, KI SO BILI ZA TO 
PRAVILNO POOBLAŠČENI, PODPISALI TO KONVENCIJO. 

SESTAVLJENO v Parizu devetindvajsetega julija tisoč devetsto 
šestdeset v angleškem, francoskem, italijanskem, nemškem, 
nizozemskem in španskem jeziku v enem izvodu, ki ostane 
deponiran pri generalnem sekretarju Organizacije za evropsko 
gospodarsko sodelovanje, ki bo overjene kopije poslal vsem 
podpisnicam. 

3. člen 4. člen 

Za izvajanje konvencije je pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost. Republike Slovenije - Mednarodne pogodbe. 
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OBRAZLOŽITEV 

Na mednarodno pravnem področju je ureditev odgovornosti za 
jedrsko škodo regulirana z dvema režimoma, t.j. Konvencijo o 
odgovornosti tretjim na področju jedrske energije, sprejeto 1960 
in dvakrat dopolnjeno s protokoloma iz I. 1964 in 1982 (v 
nadaljevanju Pariška konvencija) in Dunajsko konvencijo o civilni 
odgovornosti za jedrsko škodo (v nadaljevanju Dunajska 
konvencija), sprejete 1963 leta. Za razširitev sistema odgovornosti 
in kritja škod v primeru jedrske nesreče na države pogodbenice 
obeh konvencij ter za odpravo kolizij, ki bi lahko nastale zaradi 
istočasne uporabe obeh režimov, je bil leta 1988 sklenjen Skupni 
protokol o uporabi Dunajske konvencije in Pariške konvencije (v 
nadaljevanju Skupni protokol). 

Pariška konvencija je nastala v okviru sedanje OECD - 
Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj (ki je tudi 
depozitar) in vključuje trenutno 14 pogodbenic (Belgija, Danska, 
Finska, Francija, Nemčija, Grčija, Italija, Nizozemska, Norveška, 
Portugalska, Španija, Švedska, Turčija in Velika Britanija). 

Dunajska konvencija je nastala v okviru IAEA - Mednarodne 
agencije za atomsko energijo in vključuje trenutno 32 pogodbenic, 
pretežno držav t.i. tretjega sveta. 

Skupni protokol je nastal v okviru OECD in IAEA in trenutno 
vključuje 20 držav pogodbenic Pariške ali/in Dunajske konvencije. 
Pogodbenice Pariške konvencije, ki so obenem tudi pogodbenice 
Skupnega protokola so: Danska, Finska, Italija, Nizozemska, 
Norveška in Švedska. 

Slovenija je z aktom o notifikaciji nasledstva nasledila Dunajsko 
konvencijo (1991), pristopila pa je tudi k Skupnemu protokolu 
(1995). 

Vlada Republike Slovenije je na 37. seji dne 20.11.1997 "naložila 
Ministrstvu za okolje in prostor - Upravi RS za jedrsko varnost, 
da v sodelovanju z Ministrstvom za zunanje zadeve pripravi vse 
potrebno za pristop k Pariški konvenciji in Bruseljski dopolnilni 
konvenciji". 

Minister za zunanje zadeve je tako v marcu 1999, po temeljiti 
proučitvi realnih možnosti, ki jo je opravila Uprava RS za jedrsko 
varnost v sodelovanju s pravno službo OECD / Nuclear Energy 
Agency, naslovil na depozitarja Pariške konvencije, generalnega 
sekretarja OECD vlogo za pristop naše države v Pariški konvenciji 
in napovedal, v primeru uspešnega pristopa, tudi namen Slovenije 
zaprositi za pristop k Bruseljski dopolnilni konvenciji. Z vlogo se je 
Slovenija tudi zavezala, da bo spoštovala priporočila t.i. OECD 
Steering Committee-ja (upravnega odbora) ter sporočila, da 
Pariško konvencijo sprejema brezpogojno oz. brez rezervacij. V 
skladu z določbo 21. člena Pariške konvencije lahko država, ki ni 
njena pogodbenica, pristopi h konvenciji, če zaprosi za pristop in 
dobi podporo vseh držav pogodbenic. Prvi pogoj je bil izpolnjen s 
posredovanjem zgoraj navedene formalne vloge za pristop naše 
države v Pariški konvenciji, drugi pogoj, t.j. pristanek vseh držav 
pogodbenic za pristop Republike Slovenije h konvenciji, pa v 
prvih dneh aprila, ko je še zadnja država pogodbenica pisno 
obvestila depozitarja o svojem soglasju, o čemer smo bili 

obveščeni z dopisom pravne službe O EC D/NE A dne 7. aprila 
2000. 

Ker konvencija nima kla vzuie, po kateri bi konvencija začela veljati 
za državo pristopnico z dnem deponiranja ustreznega 
instrumenta (ratifikacije), bo depozitar v skladu s 24. členom 
konvencije obvestil pogodbenice o pristopu Slovenije k Pariški 
konvenciji po tem, ko bo prejel noto o ratifikaciji od Slovenije. 
Pariška konvencija je prvi mednarodno-pravni instrument, sprejet 
in uveljavljen na področju odgovornosti za jedrsko škodo, ter so 
zato tudi osnovni instituti, kot so definirani v tej konvenciji, tvorili 
podlago za kasnejše konvencijske ureditve (predvsem Dunajska 
konvencija in Konvencija o dodatnem financiranju). Tako se poleg 
določb, kise nanašajo na (omejeno) višino odgovornosti operaterja 
in so podrobneje razdelane v tč. III te pobude, nahajajo v konvenciji 
določbe, ki opredeljujejo obseg uporabe (pri čemer je opozoriti, 
da so se države pogodbenice v okviru OECD upravnega odbora 
za jedrsko energijo (OECD Steering Committee for Nuclear 
Energy) s priporočilom iz leta 1968 dogovorile, da se konvencija 
uporablja oz. razširja tudi na jedrske dogodke, ki se pripetijo oz. 
na škodo, povzročeno na odprtem morju, ki seže preko 
teritorialnih voda države pogodbenice); naravo odgovornosti (ki 
je objektivna in ne krivdna ter ekskluzivna); kanalizacijo 
odgovornosti (kar osvobaja odgovornosti dobavitelja ali 
podizvajalca); omejene primere oprostitve odgovornosti (kot so 
oboroženi spopadi, sovražnosti, državljanska vojna, vstaja in 
pogojno - naravne katastrofe); zastaranje uveljavljanja tožbenih 
zahtevkov (subjektivni rok 2 let in objektivni rok 10 let); obvezno 
finančno zavarovanje odgovornosti (od sklenjenih zavarovalnih 
polic, bančne garancije, ustvarjanja skupnih skladov do možnosti 
jamstva države), pristojno sodišče (ki mora biti v državi 
pogodbenici eno samo in ki bo uporabljalo tako določbe Konvencije 
kot nacionalno pravo); definicijo jedrske škode (ki obsega le 
poškodovanje ali izgubo življenja ter poškodovanje ali uničenje 
stvari). 

Vendar pa bo veljavna Pariška konvencija v bodoče bistveno 
spremenjena (poleg zneskov omejene odškodninske 
odgovornosti) prav v definiciji jedrske škode, ki se bo močno 
razširila in uskladila z določbami, ki jih sedaj vsebuje Protokol k 
Dunajski konvenciji. 

Pristop Republike Slovenije k Pariški konvenciji (ter kasnejši pristop 
k Bruseljski dopolnilni konvenciji)ob hkratnem sprejemu nove 
domače zakonodaje s tega področja bo potencialnim žrtvam 
jedrske nesreče zagotovil pravno varstvo v okviru ureditve, ki 
ima z vidika naše države realne možnosti izvedbe in delovanja. 
Pariško / Bruseljski režim ureditve odgovornosti za jedrsko škodo 
je obenem tudi edini, ki zagotavlja vsaj omejeno univerzalnost, 
saj Dunajski režim s svojo nadgradnjo preko konvencije o 
dodatnem financiranju, kot vse kaže, še nekaj časa ne bo zaživel 
in opravičil svoje potencialne "univerzalnosti". 

Pristop naše države k Pariški konvenciji pa je vsekakor tudi 
korak k prizadevanjem po institucionalni umestitvi Slovenije v 
evropski prostor, t.j. Evropsko Unijo in OECD. 
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Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
pošilja na podlagi 237. člena zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju v vednost in nadaljnjo uporabo 
Poslovno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje Slovenije za leto 1999. 
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I. UVOD 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije je tudi v letu 

1999, ki je bilo za sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

zaradi sprejema novega pokojninskega zakona v mesecu decembru 

verjetno prelomno, uspešno opravljal z zakonom določeno funkcijo 

nosilca in izvajalca sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 

Republiki Sloveniji. 

V letu 1999 je skupščina Zavoda delovala v dveh različnih sestavah. V 

juliju 1999 seje namreč končal mandat prve skupščine Zavoda, ki je bila 

leta 1992, skladno s takratnim zakonom, sicer imenovana največ za 

dobo enega leta, vendar pa je zaradi stalnih zakonskih sprememb in 

drugih razlogov, uspešno opravljala svoje poslanstvo skoraj sedem let. S 

spremembo sestave skupščine Zavoda se je posledično spremenila tudi 

sestava upravnega odbora, imenovan pa je bil tudi svet izdajateljev 

glasila ZPIZ in ZDUS Vzajemnost. Novi organi upravljanja so uspešno 

začeli z delom, saj so že sprejeli nekatere zelo pomembne odločitve. 

Delo in priprave v zvezi s pokojninsko reformo so močno vplivale na 

obseg in vsebino dela Zavoda v letu 1999, saj je Zavod pri sprejemanju 

novega Zakona pripravljal stališča, predloge, pripombe, primerjave, 

analize in finančne ocene predlaganih rešitev. Zaradi obsežnih 

vsebinskih sprememb pa je bil velik del aktivnosti v Zavodu posvečen 

tudi organizaciji priprav na izvajanje novega zakona, ki so potekale 

vzporedno z nastajanjem zakonskega besedila. Ob sprejemanju novega 

zakona se je močno povečal interes posameznikov o bodočih rešitvah 

ter o njihovem osebnem položaju v novem sistemu, zaradi česar so 

množično terjali od Zavoda različne informacije. 

Poleg tega se je Zavod srečeval s problemi, značilnimi za vsa prejšnja 

leta. Tako so v javnosti najbolj odmevala vprašanja o finančnem položaju 

Zavoda in njegovi likvidnosti, zlasti ob koncu leta, ko je moral Zavod za 

del izplačil pokojnin, tudi ob pomoči finančnega ministrstva, najemati 

kredite pri poslovnih bankah. To je posledica makroekonomske politike 

države, ki je v letu 1996 dvakrat znižala prispevne stopnje in vsako 

kasnejše leto Zavodu namenila nekoliko nižja proračunska sredstva, 

zaradi česar njegovi prihodki in odhodki na koncu leta niso bili usklajeni. 

Odhodki so tako presegali prihodke, poslovno leto pa se je končalo s 

primanjkljajem in brez, do novega zakona, z zakonom predpisanega, 

rezervnega sklada. Zaradi tega je bil Zavod primoran, da je v nasprotju s 

svojimi izvirnimi planskimi izhodišči, posloval z izgubo že vse od leta 
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1994 dalje. Tako je bil v letu 1999 presežek odhodkov nad prihodki 

izkazan po zaključnem računu za leto 1999 v višini 13.227,8 milijonov 

SIT. 

Zavod si je sicer preko predlogov in opozoril v finančnih načrtih, 

vsakoletnih predstavitvah problematike v Državnem zboru, poslovnih 

poročilih in drugih gradivih, stalno prizadeval doseči, da bi se taka 

politika države ponovno proučila in spremenila, a doslej v praksi še brez 

posebnega uspeha. Uspešna pa tudi niso bila vsakoletna opozorila, da 

se v proračunu Republike Slovenije za to področje planirajo prenizka 

dodatna sredstva države, ki naj bi nadomestila z zakonom določeno 

prenizko prispevno stopnjo. Treba pa je poudariti zelo pozitiven nov 

pristop države za prihodnje. 

Konec leta 1999 je namreč vlada Republike Slovenije sprejela poseben 

operativni plan za postopno sanacijo primanjkljaja Zavoda iz preteklih let, 

ki naj bi ga uresničili v letih 2000 in 2001. Večino sredstev v ta namen bo 

prispeval Kapitalski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, del 

naj bi se zagotovil od boljše izterjave prispevkov, manjši del pa bo pokrit 

z lastnimi ukrepi v poslovanju Zavoda. 

Po sklepu in operativnem programu vlade Republike Slovenije je bil 

konec leta 1999 s sredstvi Kapitalskega sklada tudi pokrit nekriti 

primanjkljaj po zaključnem računu Zavoda za leto 1998. ' 

Posledice stalnih opozoril Zavoda in njegova zahteva po formiranju 

obveznega rezervnega sklada so vidne tudi v ugodnih rešitvah novega 

zakona, ki posebej uzakonjajo jamstvo države za pokrivanje primanjkljaja 

Zavoda in za zagotavljanje njegove likvidnosti. 

Sicer pa je pilo delo Zavoda v znamenju izvedbe volitev članov nove 

skupščine Zavoda, reforme pokojninskega sistema, sodelovanja pri 

pripravi novega zakona, nuđenja povečanega obsega informacij v zvezi 

s predvidenimi spremembami zakona ter reševanja zahtevkov v skladu s 

sporazumom o socialnem zavarovanju z Republiko Hrvaško. 

Kljub temu je Zavod v letu 1999 korektno in uspešno izvajal pokojninsko 

in invalidsko zavarovanje. V skladu z zakonom je tako v okviru svoje 

temeljne dejavnosti samostojno vodil vse upokojitvene postopke, 

izplačeval pokojnine in druge denarne dajatve, ter pokrival tudi vse druge 

svoje obveznosti. Posloval je torej navzven povsem nemoteno tako, da 

upravičenci do pokojnin ter drugih prejemkov, likvidnostnih in drugih 

finančnih težav niso nikoli neposredno občutili. Izplačila pokojnin so bila 
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redna in v skladu z veljavnim zakonom. Vse valorizacije so bile 

pravočasne, izplačan pa je bil tudi dodatek za rekreacijo upokojencev. 

Na področju neposrednega izvajanja zavarovanja je Zavod rešil skupno 

211.009 zadev, kar je za 1,8% več kot v letu 1998 in dosegel 100,6% 

realizacijo plana. Čas trajanja reševanja zahtevkov za uveljavljanje 

pravic na I. stopnji se je skrajšal za 5 dni in znaša povprečno 39 dni. 

Zavod je tako lani redno izplačeval in usklajeval pokojnine povprečno 

476.449 upokojencem, nakazoval 22.471 dodatkov za pomoč in 

postrežbo, 50.383 invalidnin, 45.524 varstvenih dodatkov in 36.434 

nadomestil plač delovnim invalidom. Zavod je relativno ažurno in 

kvalitetno vodil upokojitvene postopke ter zavarovancem in upokojencem 

nudil kvalitetno pravno in drugo strokovno pomoč pri uveljavljanju ter 

varstvu pravic. 

Preteklo leto je najbolj zaznamovalo dogajanje, povezano s pokojninsko 

reformo. Zaradi zakonodajnih aktivnosti, ki so se končale s sprejemom 

novega zakona v mesecu decembru, so bili delavci Zavoda bistveno bolj 

obremenjeni, saj so zavarovanci terjali ustrezne informacije in izračune z 

namenom, da bi pridobili informacije o vplivu zakonskih novosti na 

njihove pravice ter, da bi si pravočasno zagotovili svoj položaj glede na 

nekatere zaostrene ukrepe reforme. 

Zavod se je na nove naloge, opredeljene po zakonu, aktivno pripravljal 

že ob nastajanju zakona, kar pa je bilo zaradi stalnih sprememb v 

konceptih in rešitvah ter številnih amandmajih v postopku sprejemanja 

zakona zelo težko. V Zavodu sta bili imenovani dve komisiji; prva je 

sodelovala pri pripravi zakona ter pri oblikovanju pripomb in predlogov na 

zakonska besedila, druga pa je bila zadolžena za celotno organizacijo 

priprav na izvedbo novega zakona. 

Ob tem velja omeniti, da Zavod ni imel na voljo ustreznega časa po 

sprejetju zakona, ki bi bil, kot je to običajno pri uveljavitvi drugih zakonov, 

namenjen za priprave na strokovno in tehnično izvedbo, saj je bil zakon 

sprejet 10. decembra, objavljen pa šele 23.12.1999, in sicer z nekaterimi 

novimi ali spremenjenimi pomembnejšimi določili, ki so se dokončno 

oblikovala šele v tretji obravnavi zakona, veljati pa je začel že s 1.1.2000. 

Zavod je pri sprejemanju novega zakona sodeloval z Ministrstvom za 

delo, družino in socialne zadeve in pripravljal stališča, predloge, 

pripombe, primerjave, analize in finančno oceno predlaganih rešitev. 
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Na mednarodnem področju je Zavod neposredno sodeloval pri pripravi in 

sklepanju novih sporazumov s področja socialne varnosti ter opravljal 

delo organa za zvezo pri izvajanju sporazumov o socialni varnosti zlasti s 

Francijo, Češko, Hrvaško, Nemčijo in Italijo. 

Celovit in podroben pregled poslovanja Zavoda po posameznih 

dejavnostih v letu 1999 prikazuje nadaljevanje poslovnega poročila. To 

podaja tudi statistične kazalce z dolgoletnimi gibanji ter primerjave, 

opisuje najpomembnejšo problematiko, s katero se je srečeval Zavod ter 

prikazuje vse druge dejavnike, ki so vplivali na izvajanje pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji. 

II. DELO ORGANOV ZAVODA 

Skupščina Zavoda 

Skupščina Zavoda je v letu 1999 delovala v dveh različnih sestavah in 

sicer prejšnji do 15.7.1999 in novi od tega dne dalje. 

Po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je skupščina 

organ upravljanja Zavoda. V njeni pristojnosti je zlasti sprejemanje 

finančnega načrta, poslovnega poročila in zaključnega računa Zavoda, 

določanje uporabe sredstev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, 

sprejemanje pomembnejših splošnih aktov Zavoda ter spremljanje 

gmotnega položaja upravičencev prejemnikov iz tega zavarovanja. 

Skupščina na podlagi zakona ureja tudi izvedbo posameznih zakonskih 

določil, za katera niso izrecno pristojni državni organi. 

Na delo skupščine Zavoda je v letu 1999 vplivalo predvsem dejstvo, da 

je Državni zbor Republike Slovenije dne 20.1.1999 podal soglasje k 

spremembam in dopolnitvam statuta Zavoda in s tem odpravil zadnjo 

oviro za imenovanje skupščine Zavoda v novi sestavi, ki se je 

konstituirala dne 15.7.1999. 

Skupščina Zavoda se je v letu 1999 sestala sedemkrat. 

Medtem, ko je skupščina v stari sestavi odločala na petih sejah, od 

katerih sta bili seji v mesecu marcu in maju redni, ostale seje (v mesecu 

februarju in dve v juniju) pa so bile korespondenčne, se je »nova« 
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skupščina poleg konstitutivne seje v mesecu juliju sestala tudi na redni 

seji v mesecu oktobru. 

Na seji v mesecu februarju je skupščina sprejela kriterije in merila za 

znižanje zavarovalnih osnov za plačilo prispevka za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, ki skupaj s pravilnikom o določanju zavarovalnih 

osnov in postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove, ki ga je ob 

soglasju Zavoda izdalo Ministrstvo za finance, nudita ustrezno pravno 

podlago za odločanje po 5. odstavku 230. člena zakona o zahtevi za 

znižanje zavarovalnih osnov. 

Na seji v mesecu marcu je skupščina obravnavala in sprejela poslovno 

poročilo za leto 1998. Ob tem je izrekla priznanje vsem zaposlenim v 

Zavodu, vodstvenim kadrom in generalnemu direktorju ter priporočila 

Zavodu, da v letu 1999 usmeri vso pozornost skrajšanju časa trajanja 

postopkov. Sprejela je tudi zaključni račun, ki ga je predhodno 

obravnaval upravni odbor ter sklep o pogojih za pridobitev in uživanje 

varstvenega dodatka v letu 1999. 

Na isti seji je skupščina sprejela sklep o razpisu postopka za imenovanje 

članov skupščine ter imenovala volilno komisijo Zavoda za spremljanje in 

koordiniranje imenovanja in volilnih postopkov. Z objavo tega sklepa v 

Uradnem listu Republike Slovenije, so pričeli teči vsi roki za volilna 

opravila v zvezi z imenovanjem, oziroma volitvami članov nove 

skupščine. Na tej seji je skupščina obravnavala in sprejela tudi pravilnik 

o izdajanju in urejanju glasila Vzajemnost, ki opredeljuje svet izdajateljev 

kot organ za odločanje o vprašanjih, povezanih zlasti z vsebinsko, 

tehnično in izvedbeno problematiko glasila. 

Na seji v mesecu maju je Skupščina najprej sprejela stališče, po katerem 

mora upravni odbor uskladiti pokojnine tako, da bo vzpostavljeno 

razmerje v višini 85% med povprečno starostno pokojnino, preračunano 

na znesek za polno pokojninsko dobo, izplačano v predhodnem mesecu 

in povprečno plačo na zaposleno osebo, znano v mesecu sprejemanja 

odločitve. 

Na isti seji je bil tudi sprejet sklep o določitvi meril in kriterijev za obliko 

ter višino dodatka za rekreacijo upokojencev v letu 1999, po katerem naj 

bi upravičencem izplačali 53.200 SIT (višji) oziroma 26.600 SIT (nižji) 

dodatek v dveh rokih. Prvi del dodatka bi bil izplačan z rednimi 

pokojninami za mesec junij, preostali del bi bil izplačan najkasneje do 

meseca decembra. Upravičenci so tako dejansko prejeli v mesecu juniju 

prvi del dodatka v višini 34.800 SIT (višji) ter 17.400 SIT (nižji), z 
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izplačilom novembrskih pokojnin pa še preostanek 18.400 SIT oziroma 

9.200 SIT. 

Na seji je skupščina obravnavala tudi predlog upravnega odbora po 

reorganizaciji službe Zavoda. Ob podajanju soglasja na statut Zavoda je 

namreč Državni zbor Republike Slovenije v mesecu januarju sprejel 

sklepa, po katerih naj bi Zavod ustanovil svoji izpostavi v Posavju ter na 

Ptuju. Skupščina Zavoda predlagane reorganizacije ni podprla, saj ni 

soglašala z ustanovitvijo izpostave območne enote Novo mesto v 

Krškem in izpostave območne enote Maribor na Ptuju. 

Na tej seji je skupščina sprejela tudi spremembe in dopolnitve poslovnika 

o delu skupščine ter imenovala svet izdajateljev glasila Vzajemnost. Ob 

zaključku mandata prve skupščine Zavoda je njen predsednik g.Stanko 

Hvale povzel delo organov Zavoda v obdobju od 1992 do sredine 1999, 

se zahvalil vsem članom za tvorno sodelovanje v organih upravljanja ter 

za uspešno sodelovanje s službo Zavoda. 

Skupščina Zavoda v stari sestavi je v mesecu juniju odločala na dveh 

korespondenčnih sejah. Na prvi je sprejela sklep o pokrivanju potnih 

stroškov v višini stroškov javnega prevoza ter morebitnih dnevnic za 

vabljene udeležence volitev na volilnih zborih internih skupin, ki jih skliče 

volilna komisija Zavoda in s tem omogočila zaključek volilnih aktivnosti 

za oblikovanje nove skupščine Zavoda. 

Na svoji seji konec meseca junija pa je skupščina sprejela obvezno 

razlago besedila sklepa o določitvi meril in kriterijev za obliko ter višino 

dodatka za rekreacijo upokojencev v letu 1999, s katerim je bil določen 

krog upravičencev do tega dodatka. 

To je bila tudi zadnja seja prve skupščine Zavoda, ki je v skoraj 

sedemletnem mandatu odločala na 29. sejah. 

Nova skupščina se je konstituirala dne 15.7.1999. Na tej seji so bili 

imenovani člani skupščine in upravnega odbora Zavoda. Za predsednika 

skupščine je bil izvoljen g. Milan Utroša, predstavnik zavarovancev. 

Skupščina se je tudi seznanila s predstavitveno informacijo o poslovanju 

Zavoda ter imenovala člane sveta izdajateljev glasila Vzajemnost. Ob 

enostranskem »prevzemu« glasila in njenega imena Vzajemnost s strani 

prejšnjega pogodbenega sodelavca (podjetje BISTRA d.o.o. je samo 

izdalo 7-8 številko glasila Vzajemnost ter s tem med bralci povzročilo 

veliko zmede) je skupščina sklenila, da morata izdajatelja, ne glede na 
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stroške, izvesti vse možne ukrepe za nadaljnje izhajanje in zaščito 

glasila ZPIZ in ZDUS - Vzajemnost. 

Na svoji drugi seji, ki je bila v mesecu oktobru, je bil za namestnika 

predsednika izvoljen g. Miran Krajne, ki v skupščini zastopa interese 

delovnih invalidov. 

Na tej seji je bil sprejet finančni načrt Zavoda za leto 1999, s katerim je 

bil predviden zaključek poslovnega leta s primanjkljajem. Zato je bil na 

Vlado Republike Slovenije naslovljen poziv za zagotovitev sredstev za 

nemoteno poslovanje Zavoda do konca leta 1999 ter za pokrivanje 

primanjkljajev iz leta 1998 in 1999. 

Skupščina je obravnavala in sprejela tudi predlog finančnega načrta za 

leto 2000 ter projekcijo finančnega načrta za leto 2001. Ob tem je Vladi 

Republike Slovenije posredovala tudi dodatne predloge in opozorila v 

zvezi z odprtimi vprašanji, ki bodo vplivala na končno vsebino in višino 

finančnih načrtov ter na poslovanje Zavoda v omenjenem obdobju 

(pokrivanje primanjkljaja, zagotavljanje likvidnosti Zavoda, nejasnosti 

določil novega pokojninskega zakona glede prispevkov delodajalcev in 

samozaposlenih za zavarovalno dobo s povečanjem, plačilo storitev 

Davčni upravi Republike Slovenije, ...). 

Na isti seji je skupščina sprejela poročilo Davčne uprave Republike 

Slovenije o problematiki prispevkov za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje, iz katerega je razvidno izboljšanje stanja na tem področju, 

saj Davčna uprava Republike Slovenije sprotno izvaja odmero in 

izterjavo teh prispevkov, problemi so le z ureditvijo neplačanih 

prispevkov za pretekla leta. Zato je skupščina Vladi Republike Slovenije 

predlagala sprejem ukrepov za zmanjšanje tako nastalih neizterjanih 

prispevkov. 

V nadaljevanju seje je sprejela tudi poročilo o ukrepih za zagotavljanje 

nemotenega izhajanja glasila ZPIZ in ZDUS Vzajemnost. 

Upravni odbor Zavoda 

Tudi na delo upravnega odbora v letu 1999 je vplivalo dejstvo, da je bila 

sredi leta oblikovana nova skupščina Zavoda, tako da je tudi upravni 

odbor v letu 1999 deloval v dveh različnih sestavah. 
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Na konstitutivni skupščini Zavoda dne 15.7.1999 je bil namreč imenovan 

upravni odbor v novi sestavi, ki je na svoji prvi seji istega dne za 

predsednico odbora izvolil dosedanjo predsednico go. Marjeto Potrč, 

predstavnico delodajalcev, za njeno namestnico pa go. Anko Tominšek, 

predstavnico upokojencev. 

Medtem, ko je imel upravni odbor Zavoda v prejšnji sestavi šest rednih in 

dve korespondenčni seji se je »novi« upravni odbor sestal na petih 

rednih in eni korespondenčni seji. 

Tako je na štirinajstih sejah, skladno z zakonom in statutom Zavoda, 

upravni odbor odločal o vseh vprašanjih izvajanja pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, ki so v njegovi pristojnosti. Obravnaval je tudi 

vsa gradiva, ki so bila kasneje predložena v obravnavo skupščini. V letu 

1999 je tako med drugim predložil skupščini v obravnavo in sprejem tudi 

zaključni račun Zavoda za leto 1998, predlog poslovnega poročila za leto 

1998 in predlog finančnega načrta za leto 2000 ter projekcijo za leto 

2001. Poleg tega je nekajkrat, zaradi novih dejstev, spreminjal 

posamezne postavke predloga finančnega načrta za leto 1999. 

V zvezi z zagotavljanjem prejemkov na podlagi pravice do dodatka za 

rekreacijo upokojencev je upravni odbor določil višino zneska dodatka za 

uživalce pokojnin z enako ali nižjo pokojnino od najnižje pokojnine za 

polno pokojninsko 'dobo in višino zneska dodatka za tiste, katerih 

pokojnine ta mejni znesek presegajo. 

Sproti je spremljal gmotni položaj upokojencev ter na podlagi Zakona o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju odločal o uskladitvah pokojnin 

in drugih denarnih prejemkov. Kot vsako leto je upravni odbor preučil tudi 

poročilo o ravni pokojnin in drugih prejemkov, ki jih izplačuje Zavod. 

Upravni odbor je tudi med letom sproti in podrobno obravnaval tekoče 

poslovne in finančne rezultate Zavoda in bil konec leta seznanjen o 

likvidnostnih težavah in najetju kratkoročnega kredita pri poslovnih 

bankah, kar je omogočilo pravočasno izplačilo vseh pokojnin in drugih 

denarnih dajatev v letu 1999. 

Konec leta je tudi sprejel operativni plan ukrepov, s katerimi naj bi se 

finančni položaj Zavoda v letu 2000 in 2001 izboljšal, k čemur naj bi 

pripomogla tudi Kapitalski sklad z vplačilom finančnih sredstev ter 

Davčna uprava Republike Slovenije s povečano izterjavo prispevkov za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V mesecu septembru je 

obravnaval tudi finančni načrt Zavoda za leto 2000 in projekcijo 
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finančnega načrta za leto 2001 in ju skupaj z opozorili in dodatnimi 

predlogi posredoval skupščini v obravnavo. 

Tudi v letu 1999 je precej pozornosti namenil problematiki plačevanja 

prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s posebnim 

poudarkom na izterjavi, saj bi bilo Zavodu z učinkovitejšo izterjavo 

prispevkov omogočeno lažje poslovanje. Zaradi tega je obravnaval 

poročilo Davčne uprave Republike Slovenije ter ugotovil, da se stanje na 

tem področju izboljšuje, saj Davčna uprava Republike Slovenije z večjo 

učinkovitostjo in bolj sprotno izvaja odmero in izterjavo prispevkov, 

problematična pa je izterjava neplačanih prispevkov za pretekla leta. 

Upravni odbor je obravnaval tudi predloge in prošnje za odlog ali odpis 

prispevkov podjetij. Vse prošnje je zavrnil v skladu z že sprejetimi 

stališči, da se takim predlogom ne ugodi, dokler ne bodo sprejete 

sistemske rešitve te problematike. 

Skladno s statutom je upravni odbor kot drugostopenjski organ odločal o 

pritožbah zoper prvostopenjske odločbe o pravicah iz pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja po mednarodnih sporazumih. 

Z namenom pospeševanja možnosti za poklicno rehabilitacijo in 

zaposlovanje invalidov je tudi v letu 1999, v skladu s finančnim načrtom, 

namenil določena sredstva za sofinanciranje razvoja invalidskih podjetij. 

Z istim namenom je konec leta sprejel tudi program pospeševanja 

zaposlovanja brezposelnih delovnih invalidov. 

Kot vsako leto je upravni odbor namenil del sredstev za izvedbo 

rekreativnih aktivnosti skupnega pomena organizacijam, katerih 

dejavnost ima pomen pri preventivi in ohranjanju življenjske aktivnosti 

upokojencev in delovnih invalidov. 

Upravni odbor je v začetku leta sprejel plan dela in kadrov službe 

Zavoda ter plan nabav osnovnih sredstev, investicij in investicijskega 

vzdrževanja, oboje za leto 1999. Sprejel je tudi poročilo o inventuri za 

leto 1998. 

V okviru svoje pristojnosti je na področju normativne dejavnosti sprejel 

spremembe Pravilnika o notranji organizaciji Zavoda ter Pravilnik o 

izdajanju in urejanju glasila Vzajemnost. 

Upravni odbor se je sproti seznanjal s potekom zakonodajnega postopka 

za sprejem novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
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in s pripravami ter aktivnostmi Zavoda na v zakonu predvidene 

spremembe. 

Svet delavcev 

Svet delavcev je na treh rednih in dveh korespondenčnih sejah v letu 

1999 obravnaval zadeve, ki so določene v statutu in Pravilih sveta 

delavcev. 

V začetku leta je največ pozornosti namenil reševanju stanovanjske 

problematike delavcev Zavoda. 

Ker je dvema članoma prenehal mandat v svetu, je le-ta razpisal in 

izvedel nadomestne volitve, tako da so sedaj v svetu enakopravno 

zastopani vsi sektorji ter vse območne enote službe s svojimi 

predstavniki. 

Skladno z zakonom in statutom je svet delavcev v upravni odbor izmed 

delavcev Zavoda imenoval tri člane. 

Zaradi poteka mandata je upravnemu odboru predlagal izvolitev članov 

disciplinske komisije in imenovanje komisije za varstvo pravic. 

Sprejel je tudi spremembo pravilnika o enotnih kriterijih za uporabo 

počitniških objektov ter na novo določil cene za koriščenje le-teh. 

Tudi v letu 1999 se je svet delavcev seznanjal z najpomembnejšimi 

dejavniki, ki vplivajo na položaj delavcev v Zavodu. 

III. STATISTIČNI PODATKI O UPOKOJENCIH IN 

UPRAVIČENCIH DO DRUGIH DENARNIH PREJEMKOV 

Temeljne pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v letu 

1999 so bile starostne, invalidske, družinske in kmečke pokojnine, 

denarna nadomestila iz invalidskega zavarovanja, invalidnine za telesno 

okvaro, varstveni dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo ter druge 

pravice, ki jih je določal 3. člen prejšnjega zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju. 
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Prejemniki pokojnin 

V letu 1999 je bilo v Sloveniji povprečno 476.449 upokojencev. Od tega 

je bilo 279.114 starostnih, 98.105 invalidskih in 88.171 družinskih, med 

katere so vključeni vojaški upokojenci in prejemniki akontacij pokojnin iz 

republik bivše SFRJ ter 11.059 upokojencev po prejšnjem zakonu o 

starostnem zavarovanju kmetov. 

V letu 1999 se je število vseh upokojencev v primerjavi z letom 1998 

povečalo za 0,9%, kar pomeni enako stopnjo rasti, kot je bila dosežena 

leta 1998 v primerjavi s predhodnim letom 1997. 

Število starostnih upokojencev se je v primerjavi z letom 1998 povečalo 

za 1,7%, kar pomeni kljub novemu zakonu enako stopnjo rasti, kot je bila 

dosežena leta 1998 v primerjavi z letom 1997 

Število invalidskih upokojencev se je v letu 1999 v primerjavi z letom 

1998 zmanjšalo za 0,1%, kar pomeni negativno rast števila invalidskih 

upokojencev, prvič po letu 1982. 

V letu 1999 se je število prejemnikov družinskih pokojnin v primerjavi s 

predhodnim letom povečalo za 1,2%, kar je manj kot leto prej, ko je rast 

znašala 1,4%. Gibanje prejemnikov družinskih pokojnin je odvisno od 

stopnje umrljivosti zavarovancev in upokojencev. 

V obdobju od leta 1986 do leta 1992 je bila rast števila starostnih 

upokojencev nadpovprečno visoka in je znašala preko 10%. 

Kljub ostrejšim pogojem po zakonu, sprejetem v letu 1992, je bila stopnja 

rasti upokojevanja v tem letu še vedno nadpovprečna. Razlog temu so 

bili predvsem možnost upokojevanja po starem zakonu do konca leta 

1992, uvedba dokupa pokojninske dobe za čas služenja vojaškega roka 

in čas študija ter možnost predčasnega upokojevanja za delavce, ki so 

bili zaposleni v podjetjih, v katerih je bil uveden stečajni postopek, za 

delavce, ki so postali tehnološki viški, za delovne invalide ter 

brezposelne osebe, prijavljene na Zavodu za zaposlovanje. 

Po letu 1992 so se visoki trendi rasti upokojevanja umirili oz. zmanjšali. 

Razlogi za to so bili naslednji: 

- zaostreni zakonski pogoji (npr. starost, odprava splošne možnosti 

predčasnega upokojevanja), 
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- povečanje cen za dokup let in 

- dejstvo, da je generacija "tik pred upokojitvijo" izkoristila možnosti 

predčasne upokojitve oziroma dokupa let pred dokončno uveljavitvijo 

novega zakona, torej še v letih 1991 in 1992. 

Na dinamiko rasti števila invalidskih upokojencev vpliva velikost in 

dinamika gibanja populacije zaposlenih delavcev, stopnja organiziranosti 

in razvitosti zdravstva, varstva pri delu v najširšem smislu in vrste ter 

število bolezni in poškodb. Vzroki nastanka invalidnosti so predvsem 

bolezni in poškodbe izven dela, poškodbe pri delu in poklicne bolezni pa 

imajo manjši vpliv na upokojevanje. Dolgoletna gibanja stopenj rasti 

invalidskega upokojevanja so bila do leta 1995 višja od 1,0%, v zadnjih 

štirih letih pa je rast nižja od 1,0% oziroma v letu 1999 celo negativna. 

Kmetje so bili šele v letu 1984 vključeni v enoten sistem pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja. Po zakonu o starostnem zavarovanju kmetov, 

ki je veljal do takrat, pa so se v Zavodu tudi v letu 1998 še vedno 

zagotavljale pokojnine za 12.533 kmetov. Število prejemnikov teh 

pokojnin je naraščalo do leta 1981 (41.233), v naslednjih letih pa je 

zaradi ukinitve tega sistema in starosti prejemnikov začelo upadati. Tako 

se je v letu 1999 število prejemnikov glede na predhodno leto 1998 

znižalo za 11,8%. 

Gibanje povprečnega števila prejemnikov pokojnin od leta 1990 dalje 

Pokojnine 
leto starostne invalidske družinske skupaj kmečke- SZK SKUPAJ 
1990 197.259 82.289 76.726 356.274 27.820 384.094 
1991 227.524 87.194 78.482 393.200 25.727 418.927 
1992 252.393 92.378 80.531 425.302 23.526 448.828 
1993 259.525 94.739 81.764 436.028 21.517 457.545 
1994 260.751 95.698 82.120 438.569 19.516 458.085 
1995 262.587 96.883 83.121 442.591 17.671 460.262 
19% 265.341 97.649 84.527 447.517 15.805 463.322 
1997 269.958 98.146 85.970 454.074 14.142 468.216 
1998 274.477 98.251 87.133 459.861 12.533 472.394 
1999 279.114 98.105 88.171 465.390 11.059 476.449 

Povprečne stopnje rasti števila prejemnikov pokojnin 
obdobje starostne invalidske družinske skupaj kmečke-SZK SKUPAJ 
1990-1991 15.3% 6.0% 2.3% 10.4% - 7.5% 9.1% 
1991 -1992 10.9% 5.9% 2.6% 8.2% - 8.6% 7.1% 
1992-1993 2.8% 2.6% 1.5% 2.5% - 8.5% 1.9% 
1993 -1994 0.5% 1.0% 0.4% 0.6% - 9.3% 0.1% 
1994 -1995 0.7% 1.2% 1.2% 0.9% - 9.5% 0.5% 
1991-1995 5.9% 33% 1.6% 4.4% - 8.7% 3.6% 
1995-1996 1.0% 0.8% 1.7% 1.1% - 10.6% 0.7% 
19%-1997 1.7% 0.5% 1.7% 1.5% - 10.5% ■ 1.1% 
1997-1998 1.7% 0.1% 1.4% 1.3% -11.4% 0.9% 
1998- 1099 1.7% -0.1% 1.2% 1.2% -11.8% 0.9% 
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Število prejemnikov starostnih, invalidskih in družinskih pokojnin 
od leta 1990 do leta 1999 
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Povprečno število pokojnin, uveljavljenih v Republiki Sloveniji, 
ki jih Zavod izplačuje prejemnikom pokojnin iz držav bivše SFRJ 

Krpublika prcbivalilfa 1991 1992 199 J 1994 1995 19% 1997 1998 1999 
Hrana in Hercegovina 1.793 6.662 6.293 5.020 5.252 5.750 6.283 6.422 6.894 
Črna pura 19 112 R5 79 87 88 92 «4 97 
Hrvaika 4.1.V 8.704 9.085 9.237 9.528 9.837 10.115 10.421 10.824 
Makrdoniia 85 237 241 239 244 255 258 2oti 2"4 
Srbi o 859 2 459 2.4(16 2.329 2.396 2.435 2.464 2.."6 3.104 
Skupaj 6.K9I IK.I64 1 K. 110 16.9(14 17.5(17 18.365 19.212 19.78(1 21.193 
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Število pokojnin, uveljavljenih v Republiki Sloveniji, ki jih Zavod izplačuje 

prejemnikom pokojnin iz držav nekdanje SFRJ, se od leta 1995 

povečuje. Rast števila prejemnikov tovrstnih pokojnin pričakujemo tudi v 

naslednjih letih, še zlasti po ureditvi plačilnega prometa oziroma po 

sklenitvi sporazumov o socialnem zavarovanju. Posledica tega je in bo, 

da bodo zavarovanci, ki so bili zaposleni v Republiki Sloveniji in sedaj 

ne živijo več v naši državi, uveljavili pravice iz pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji. 

Denarna nadomestila delovnim invalidom 

Delovni invalidi s preostalo delovno zmožnostjo imajo pravico do dela z 

delovnim časom, ki ustreza njihovi preostali delovni zmožnosti, do 

zaposlitve oziroma razporeditve na drugo ustrezno delo, do poklicne 

rehabilitacije in do ustreznih denarnih nadomestil. 

V primerjavi z letom 1998 je bilo v letu 1999 število prejemnikov 

nadomestil plač: 

- za čas čakanja na prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo in čas 

prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije večje za 3,6%; 

- za čas čakanja na razporeditev na drugo ustrezno delo ali ustrezno 

zaposlitev večje za 23,1 %; 

- zaradi dela s skrajšanim delovnim časom večje za 5,4% in 

- zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu večje za 5,4%. 

Gibanje povprečnega števila prejemnikov nadomestil plač 
v obdobju 1990 -1999 

leto 
nadomestila plač 

za čas čakanja in 
čas poki. 

rehabilitacije 

za čas čakanja na drugo 
delo ali ustr. zaposlitev 

zaradi dela s 
skrajšanim delov, 

časom 

zaradi manjše plače na 
drugem ustreznem delu 

1990 285 787 12.503 13.546 
199I 256 983 10.568 12.177 
1992 223 1.3I8 I0.09I 11.588 
1993 182 1.504 9.I48 10.580 
1994 159 2.208 9.203 10.461 
1995 172 3.337 9.973 H.109 
1996 205 4.766 10.713 11.830 
1997 215 6.347 11.253 12.676 
1998 196 7.984 11.772 13.276 
1999 20? 9.830 12.406 13.995 
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Povprečne stopnje rasti števila prejemnikov 

obdobje 
nadomestila plač 

za čas čakanja 
in čas poklicne 
rehabilitacije 

za čas čakanja na 
drugo delo ali 

ustrezno zaposlitev 

zaradi dela s 
skrajšanim 

delovnim časom 

zaradi manjše 
plače na drugem 
ustreznem delu 

1990-1991 -10,2% 24,9% -15,5% -10,1% 
1991-1992 -12.9% 34,1% -4,5% -4,8% 
1992-1993 -18,4% 14,1% -9,3% -8,7% 
1993-1994 -12,6% 46.8% 0,6% -1,1% 
1994-1995 8,2% 51,1% 8,4% 6.2% 
.1991-1995 -9.6% *j • •. .-4,5% rr. 
1995-1996 19,2% 42,8% 7,4% 6,5% 
1996-1997 4,9% 33.2% 5,0% 7,2% 
1997-1998 -8.8% 25.8% 4,6% 4,7% 
1998-1999 3.6% 23,1% 5.4% 5,4% 

Porast števila prejemnikov po posameznih vrstah denarnih nadomestil je 

posledica pozitivno rešenih zahtevkov za uveljavljanje pravic iz 

invalidskega zavarovanja. Na to dejstvo poleg zdravstvenega stanja 

vplivajo posamezne pravice in posebna zaščita, ki jo delovni in drugi 

invalidi uživajo tudi po drugih predpisih (npr. zakon o delovnih razmerjih). 

V letu 1999 je Vlada Republike Slovenije sprejela Nacionalni program 

usposabljanja in zaposlovanja invalidov, ki trenutno poteka na 

Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve v okviru Programa 

pospeševanja zaposlovanja brezposelnih delovnih invalidov, v katerega 

so poleg našega Zavoda vključeni tudi Zavod Republike Slovenije za 

zaposlovanje in Zveza svobodnih sindikatov Slovenije. 

Naraščanje števila prejemnikov nadomestil plače za čas čakanja na 

razporeditev na drugo ustrezno delo ali za čas čakanja na ustrezno 

zaposlitev je predvsem posledica dejstva, da je velika večina delovnih 

invalidov, ki so v preteklih letih izgubili delo zaradi stečaja ali prenehanja 

obratovanja organizacij oziroma delodajalcev, prenehala uživati 

nadomestilo po zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer 

brezposelnosti ter na podlagi določil zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju pridobila pravico do nadomestila za čas 

čakanja na zaposlitev na drugem ustreznem delu. Takšno stanje kaže 

tudi na to, da ekonomska kriza bistveno vpliva na zmanjšanje možnosti 

ponovne zaposlitve delovnih invalidov. 
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Prejemniki nadomestil plače od leta 1990 do 1999 

E—za čas čakanja in čas poklicne rehabilitacije —za čas čakanja na drugo ustrezno zaposlitev 
L— zaradi dela s skrajSanim delovnim časom >< zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu 

Prejemniki drugih denarnih prejemkov 

Poleg pokojnin in nadomestil delovnim invalidom Zavod priznava in 

izplačuje tudi druge denarne prejemke, kot so varstveni dodatek, 

invalidnina za telesno okvaro in dodatek za pomoč in postrežbo. 

Varstveni dodatek prejemajo upokojenci z nepolno pokojninsko dobo, ki 

so socialno ogroženi. Do leta 1991 je število prejemnikov varstvenega 

dodatka naraščalo. V letu 1992 pa se je število prejemnikov zmanjšalo 

za 0,6%, ker se je v skladu z 200. členom zakona ta dodatek prenehal 

izplačevati upokojencem z bivališčem v državah nastalih na območju 

nekdanje SFRJ. 

V letu 1996 je bila spremenjena zakonska ureditev postopka za 

preverjanje pogojev nadaljnjega uživanja pravice do varstvenega 

dodatka (177. čl. starega Zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju). Določila 3. in 4. odstavka navedenega člena obvezujejo 

uživalce varstvenega dodatka, da do 31. marca v vsakem koledarskem 

letu predložijo dokazila o nadaljnji upravičenosti uživanja varstvenega 

dodatka. 

Zaradi posledic nove zakonske ureditve je v letu 1996 število uživalcev 

varstvenega dodatka upadlo za 10,8% in v letu 1997 za 5,3%. V letu 
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1998 se je število uživalcev varstvenega dodatka glede na predhodno 

leto povečalo za 0,1%. V mesecu maju 1999 se je število prejemnikov 

znižalo, predvsem zaradi tega, ker nekateri upravičenci niso do roka 

dostavili ustreznih dokazil, v naslednjih mesecih in do konca leta pa se je 

število prejemnikov varstvenega dodatka povečevalo, tako da konec leta 

beležimo porast glede na preteklo leto 1998, za 0,5%. 

Število prejemnikov invalidnin za telesno okvaro se je leta 1999 v 

primerjavi z letom 1998 povečalo za 1,3%, kar predstavlja manjšo rast 

kot v letu 1998, ko je le-ta znašala 1,6%.. 

Število prejemnikov dodatka za pomoč in postrežbo je v letu 1999 

poraslo za 1,3%, torej je tudi rast prejemnikov dodatka za pomoč in 

postrežbo manjša kot leta 1998, koje znašala 2,4%. 

Povprečno število prejemnikov varstvenega dodatka, invalidnin za telesno 
okvaro ter dodatka za pomoč in postrežbo od leta 1990 dalje 

leto varstveni 
dodatek 

invalidnina dodatek za pomoč 
in postrežbo 

1990 55.355 42.332 19.381 
1991 57.166 43.673 19.301 
1992 56.852 44.457 19.322 
1993 54.039 45.074 19.455 
1994 53.936 46.072 19.822 
1995 53.565 47.211 20.442 
1996 47.797 47.784 20.855 
1997 45.265 48.918 21.652 
1998 45.296 . 49.712 22.177 
1999 45.524 50.383 22.471 

Povprečne stopnje rasti števila prejemnikov 

obdobje varstveni 
dodatek 

invalidnina dodatek za pomot 
in postrežbo 

1990-1991 3.3% 3.2% -0.4% 
1991-1992 -0.6% 1.8% 0.1% 
1992-199? -4.9% 1.4% 0.7% 
1993-1994 -0.2% 2.2% 1.9% 
1994-1995 -0.7% 2.5% 3.1% 
1991-1995 -0.7% 1.9% 0.8% 
1995-1996 -10.8% 1.2% 2.0% 
1996-1997 -5.3% 2.4% C 

C GO 

1997-1998 0.1% 1.6% 2.4% 
1998-1999 0.5% 1.3% 1.3% 
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Grafični prikaz rasti števila prejemnikov drugih denarnih dajatev 

—C— varstveni dodatek —±— invalidnina —€►— dodatek za pomoč in postrežbo 

Preživninsko varstvo kmetov 

Po Zakonu o preživninskem varstvu kmetov iz leta 1979 imajo ostareli 

kmetje, ki so oddali zemljo ali posestvo pristojnemu zemljiškemu skladu, 

pravico do preživnine, katere višina je odvisna od vrednosti oddanega 

zemljišča. Izplačevanje teh dajatev je Zavod prevzel v letu 1980. 

V letu 1999 ni bila sklenjena nobena nova pogodba, tako velja, da sta bili 

od uveljavitve Zakona o preživninskem varstvu kmetov do konca leta 

1999 sklenjeni 202 pogodbi. Sklenjene pogodbe so podlaga za 

pridobitev pravice do preživnine. V letu 1999 je prejemalo preživnino 

povprečno 76 prejemnikov, 2 prejemnika pa sta si preživnino delila z 

zakoncem. 

Prejemniki vojaških pokojnin in prejemniki pokojnin, 

uveljavljenih v drugih republikah bivše SFRJ 

Vojaške pokojnine se izplačujejo na podlagi Zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju bivših vojaških zavarovancev, sprejetem v letu 

1998. 

Na dan 31.12.1999 je Zavod izplačeval skupno 4.612 vojaških pokojnin, 

od tega 2.568 starostnih, 617 invalidskih in 1.427 družinskih pokojnin. 
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Poleg tega je z Odlokom o izplačilu akontacij pokojnin, ki so jih osebe s 

stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji uveljavile v drugih republikah 

SFRJ Republika Slovenija v letu 1991 prevzela izplačevanje akontacij 

pokojnin in drugih dajatev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Te osebe zaradi še vedno neurejenih denarnih tokov in posebnih razmer 

ne prejemajo pokojnin iz teh republik. 

Zavod je konec leta 1999 izplačeval še 466 akontacij pokojnin iz drugih 

republik bivše SFRJ. 

Po Zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki 

so upravičeni do pokojnine iz drugih republik nekdanje SFRJ, Zavod 

odmeri in izplačuje dodatek k pokojnini. Na dan 31.12.1999 je ta dodatek 

prejemalo 2.004 upokojencev. 

Sredstva za izplačevanje vojaških pokojnin, akontacij pokojnin in 

dodatkov k pokojninam bremenijo proračun Republike Slovenije. 

IV. PRIMERJAVA GIBANJ AKTIVNIH ZAVAROVANCEV IN 

UPOKOJENCEV 

Zavarovanje v Republiki Sloveniji je enotno za vse zavarovance. V 

obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju so bili v letu 1999 

vključeni delavci v delovnem razmerju pri organizacijah in drugih 

delodajalcih, zasebniki, ki opravljajo samostojno gospodarsko ali 

poklicno dejavnost, kmetje in člani njihovih gospodarstev ter še nekatere 

druge osebe, ki opravljajo določene dejavnosti, ki so podlaga za obvezno 

zavarovanje. 

Z uveljavitvijo prejšnjega Zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju s 1.4. 1992 in z ureditvijo nekaterih virov podatkov v letu 

1994 so bile uvedene nekatere tedaj nove kategorije zavarovancev. To 

so bili prostovoljni zavarovanci (24. člen prejšnjega zakona), brezposelni 

- prejemniki denarnega nadomestila (17. člen prejšnjega zakona), 

vrhunski športniki in vrhunski šahisti (vključeni v skupino "zasebniki") in 

osebe na prestajanju zaporne kazni - zaposlene s polnim delovnim 

časom. V skupini zavarovancev "v podjetjih in organizacijah" (prej se je 

skupina imenovala "delavci v družbenem sektorju") so evidentirani 

zavarovanci lastniki in solastniki podjetij (12. člen prejšnjega zakona). 
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Gibanje povprečnega števila zavarovancev 
in njihova struktura od leta 1990 dalje 

leto 
v 

podjetjih 
in organiz. 

pri 
zaseb- 
nikih 

zaseb- 
niki kmetje 

prosto- 
voljni 

zavaro- 
vanci 

brezpo- 
selni 

zapor- 
niki vajenci SKUPAJ 

Število 
zavarovancev 

na enega 
upokojenca 

1990 782.222 31.890 38.435 32.068 - - - 884.615 2.3 
I99l 709.595 33.154 42.032 32.151 - - - 816.902 2.0 
1992 656.966 33.283 43.963 30.690 - - - 764.902 1.6 
1993 626.806 37.003 47.120 28.251 7.500 35.569 321 782.570 1.7 
1994 605.326 41.196 48.801 27.129 13.672 36.103 322 772.544 1.7 
1995 593.848 48.709 52.168 26.827 17.243 29.883 283 768.961 1.7 
1996 581.651 53.835 54.1 OS 25.285 19.164 31.430 258 765.731 1.7 
1997 593.086 58.364 54.000 21.799 20.892 34.586 262 207 783.196 1.7 
1998 591.653 61.087 53.456 19.602 20.956 36.380 262 797 784.193 1.7 
1999 606.927 63.793 52.465 19.602* 20.221 36.429 261 1.582 801.280 1.7 
* - ocena 

Iz preglednice je razvidno, da je bilo v letih 1990 in 1991 skupno število 

aktivnih zavarovancev večje od 800.000, v letih 1992 do 1998 pa se je 

število znižalo pod 800.000 in nihalo iz leta v leto. V tem obdobju so bile 

v letu 1993 uvedene nove kategorije zavarovancev: prostovoljni 

zavarovanci, brezposelni in zaporniki ter v letu 1997 vajenci oziroma 

učenci v gospodarstvu. 

V letu 1999 je skupno število zavarovancev ponovno preseglo število 

800.000, kar pa ni spremenilo razmerja v številu zavarovancev na enega 

upokojenca. Tudi v letu 1999 sredstva za eno pokojnino zagotavlja 1,7 

zavarovanca, to pa je razmerje, ki se ni spremenilo v zadnjih sedmih 

letih. 

Povprečne stopnje rasti števila zavarovancev 

OBDOBJE 
\ podjetjih 
in organiz. 

pri zaseb- 
nikih 

zaseb- 
niki 

kmetje prosto- 
voljni za- 
varovan. 

brezpo- 
selni 

Zaporni- 
ki 

vajenci 
SKlirAJ 

1990-1991 -9.3% 4.0% 9.4% 0.2% - - - - -7.7% 
1991-1992 --.4% 0.4% 4.6% -4.6% - - - - -6.4% 
1992-1993 -4.6°o 11.2% 7.2% -7.9% - - - - 2.3% 
1993-1994 -3.4». 11.3% 3.6% 0.0% 82.3% 1.5% 0.3% - -1.1% 
1994-1995 -1.9% 18.4% 6.9% -1.2% 24.9% -17.2% -10.9% - -0.5% 
1991-1995 -5.3% S.8% 6.2% -3.5% - -2,9% 
1995-1996 -2.1% 10.5% 3.7% -5.7% 11.1% 5.2% -S.8% - -0.4% 
1996-1997 2.0% 8.4% -0.2% -13.8% 9.0% 10.0% 1.6% - 2.3° o 
1997-1998 -0.2% 4.7% -1.0% -10.1% 0.3% 5.2% 0.0% 285.0% 0.1% 
1998-1909 2.6% 4.4% -1.9% 0.0%* -3.5% 0.1% -0.4% 98.5% 2.2% 

* Ocena 
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Izrazit padec števila zavarovancev beležimo v letih 1991 in 1992, leto 

1993 pa zaradi prej navedenega upoštevanja novih kategorij 

zavarovancev odstopa od siceršnjega trenda padanja števila 

zavarovancev. V naslednjih letih 1994, 1995 in 1996 število 

zavarovancev še vedno pada, od leta 1997 pa skupno število 

zavarovancev narašča in v letu 1999 preseže število 800.000. 

V zvezi s tem je za leto 1999 razveseljiv podatek o povečani stopnji rasti 

zaposlenih v podjetjih in organizacijah (2,6%) in zaposlenih pri 

zasebnikih (4,4%) ter v skupnem številu (2,2%). 

Številčno razmerje med aktivnimi zavarovanci in upokojenci 
v letih od 1990 do 1999 
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V. USKLAJEVANJE POKOJNIN IN DRUGIH DENARNIH 

PREJEMKOV 

Usklajevanje pokojnin 

Usklajevanje pokojnin, na podlagi gibanj povprečnih plač na zaposleno 

osebo v državi, je tudi v letu 1999 predstavljalo zakonsko določen 

mehanizem za ohranjanje vrednosti pokojnin v daljšem časovnem 

obdobju in reguliranje gmotnega položaja njihovih prejemnikov. Na enak 
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način se je ohranjalo tudi vrednosti drugih denarnih dajatev, katerih 

izplačilo je bilo v pristojnosti Zavoda. Veljavni predpisi so namrqp 

pogojevali spremembo njihove višine neposredno s spremembo višine 

pokojnin oziroma določali, da se usklajujejo v istih rokih in na enak način 

kot pokojnine. 

Zakonsko določeni način usklajevanja pokojnin se v letu 1999 ni 

spreminjal. Le-ta je določal, da se pokojnine prilagajajo mesečnim 

spremembam v ravni povprečnih plač, izplačanih na zaposleno osebo v 

državi, pri čemer je upravičencem pripadala usklajena pokojnina od 

prvega dne meseca, v katerem je ugotovljen skupen porast povprečnih 

plač, ki za 1,5% presega povprečje plač, glede na katero so bile 

pokojnine nazadnje usklajene. Izvedba uskladitve je bila tako pogojena z 

določenim "pragom", izraženim s predhodno doseženo rastjo plač v 

predpisani višini. 

Izplačilo pokojnin v posameznem mesecu ni moglo biti nižje od izplačila 

za prejšnji mesec. Pri izvedbi uskladitve pa so se morala upoštevati vsa 

gibanja plač od zadnje uskladitve pokojnin. Zaradi tega je imela lahko 

izvedena uskladitev za posledico le spremembo višine pokojnin navzgor 

in to z veljavnostjo od meseca, v katerem je bil ugotovljen skupen porast 

plač, dosežen v preteklem ali preteklih mesecih, ki je za 1,5% presegal 

povprečje plač, na katero so bile pokojnine nazadnje usklajene. Za 

izvedbo uskladitve je bil torej odločilen mesec preseganja predpisanega 

porasta! 

Do znižanja pokojnin v primeru zmanjšanja plač po zakonu ni moglo priti. 

V takem primeru je bilo zajamčeno izplačilo pokojnin v enaki višini, kot v 

predhodnem mesecu. Pri izvedbi uskladitve pokojnin, ki je imela za 

posledico spremembo višine pokojnin, so se morala upoštevati vsa, od 

zadnje uskladitve pokojnin znana gibanja plač, torej tudi negativna! V 

primeru različnih gibanj plač (negativnih in pozitivnih) je bila uskladitev 

pokojnin možna šele v mesecu, v katerem je bilo ugotovljeno, da so 

pozitivna gibanja povprečnih plač od meseca, glede na katera so bile 

pokojnine nazadnje usklajene, presegla v zakonu določeno mejo, ki je 

pogoj za izvedbo uskladitve. Takrat uskladitev ni bila enaka ugotovljeni 

mesečni spremembi višine povprečnih preračunanih plač, temveč je 

ustrezala skupni višini pozitivne razlike v gibanju plač, nastali v času od 

zadnje opravljene uskladitve. 

Navedena ureditev je bila uveljavljena s spremembo in dopolnitvijo 

prejšnjega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki je 

pričela veljati s 1. avgustom 1998. Posledice novega načina usklajevanja 
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pokojnin v letu 1998 še niso bile občutene, glede na to, da je začel zakon 

veljati v drugi polovici leta. Do polnega izraza pa so prišle v letu 1999, 

kar se kaže tako v višini izvedenih uskladitev pokojnin in drugih dajatev, 

kakor tudi njihovi ravni. 

Skupno povečanje pokojnin na podlagi sklepov o uskladitvah pokojnin, 

sprejetih v letu 1999, je znašalo 13,6%, povprečno povečanje, glede na 

december 1998, pa 10,7%. Izvedene uskladitve pokojnin so deloma 

posledica gibanj povprečnih plač vseh zaposlenih v preteklem letu 

(januarja in februarja izvedena uskladitev), deloma pa sprememb ravni v 

letu 1999. 

Pri tem velja posebej poudariti, da bi bile uskladitve pokojnin in višina 

njihovega povečanja v tem letu bistveno drugačna, če bi še veljala 

prejšnja zakonska ureditev. Črtanje februarske formule, do katere je 

prišlo z opisano spremembo zakona, namreč ni pomenilo le ponovne 

uvedbe prilagajanja pokojnin v celoti mesečnim spremembam v gibanju 

povprečnih plač, temveč tudi obveznost vzpostavitve, prvotno sicer že 

doseženega, pa prav zaradi uvedbe februarske formule spremenjenega 

razmerja med povprečno starostno pokojnino za polno pokojninsko dobo 

in povprečno plačo. 

Če bi še veljala februarska formula, bi se pokojnine v mesecu februarju 

lahko uskladile le za 2,6%, dejansko pa so se za 4,8%. 

Na podlagi februarske formule, zapisane v prvotnem besedilu 160. člena 

prejšnjega zakona, se je razmerje med povprečno starostno pokojnino 

za polno pokojninsko dobo in povprečno plačo, ki (po prvem odstavku 

159. člena navedenega zakona) ni smelo biti nižje kot 85%, vzpostavljalo 

do zneska povprečne plače vseh zaposlenih, dosežene v preteklem 

koledarskem letu, povečane za porast življenjskih stroškov do februarja 

tekočega leta glede na povprečje v preteklem letu. To je do nižje osnove, 

kakršna je veljala pred uveljavitvijo spremenjenega načina usklajevanja 

pokojnin v letu 1996. Pred tem je bilo namreč merilo za določanje 

razmerja povprečna mesečna plača. To merilo je bilo zapisano v že 

omenjenem 159. členu prejšnjega zakona, ki pa ga je bilo potrebno, 

zaradi februarske formule, drugače izvajati. 

Opustitev februarske formule je dejansko pomenila ponovno oživitev 

navedenega merila. To zaradi izrazitega znižanja povprečnih plač vseh 

zaposlenih ni bilo aktualno v prvih mesecih leta 1999, postalo pa je v 

mesecu maju, ko je bilo potrebno za vzpostavitev minimalnega razmerja 
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med povprečno starostno pokojnino za polno pokojninsko dobo in 

povprečno plačo (v višini 85%), opraviti uskladitev pokojnin. 

Z izvedbo navedene uskladitve so bila v ravni pokojnin in povprečnih 

plač ponovno vzpostavljena razmerja, kakršna so bila že dosežena pred 

uveljavitvijo spremembe prejšnjega Zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju v letu 1996! To je logična posledica dejstva, da 

so ostale navedene zakonske določbe ves čas nespremenjene. Temelj 

za izvedbo te uskladitve so torej predstavljale določbe 159. člena 

prejšnjega zakona. 

Januarska (4,1 %)in februarska (4,8%) uskladitev pokojnin sta bili v celoti 

rezultat gibanj plač v predhodnem letu! Statistični podatki o teh gibanjih 

so bili objavljeni v januarju oziroma v februarju lani. Višja uskladitev 

pokojnin v januarju 1999 od doseženega porasta plač v novembru 1998, 

je posledica uzakonjenega »praga« za izvedbo uskladitve. Gibanja plač 

v predhodnih mesecih so bila namreč prenizka, da bi bila izvedba 

uskladitve mogoča. Zato je bila višina uskladitve v januarju rezultat 

gibanj povprečnih plač v novembru in v predhodnih mesecih. Uskladitev 

pokojnin v februarju je bila enaka porastu plač v decembru 1998. 

Majska uskladitev pokojnin (0,7%) je bila, kot rečeno, potrebna zaradi 

vzpostavitve razmerja med povprečno starostno pokojnino za polno 

pokojninsko dobo. Posredno pa je pomenila tudi uskladitev pokojnin 

glede na gibanja povprečnih plač v mesecu marcu. Uskladitev pokojnin 

v avgustu (1,8%) je bila odraz sprememb ravni povprečnih plač znanih v 

tem mesecu (junij 1999) glede na raven, na katero so bile nazadnje 

usklajene (marec 1999). Zadnja uskladitev pokojnin, izvedena v mesecu 

novembru (1,6%), pa je ustrezala gibanjem povprečnih plač, doseženim 

v predhodnih treh mesecih (juliju, avgustu in septembru) glede na 

povprečje plač, na katero so bile usklajene pred tem. 

Zaradi vzpostavitve z zakonom določenega praga potrebne predhodne 

rasti povprečnih plač in uveljavitve minimalnega razmerja, določenega v 

159. členu prejšnjega zakona, je prišlo do dodatnih odstopanj v gibanju 

pokojnin in povprečnih plač vseh zaposlenih v istem časovnem obdobju, 

ki so že tako prisotna zaradi zamikov pri dejanskih izplačilih povprečnih 

plač za posamezni mesec in načinom njihovega evidentiranja. 

Pokojnine se že v preteklih ureditvah niso nikoli mogle gibati povsem 

skladno z gibanji preračunanih povprečnih plač. Že opisane posledice 

nove zakonske ureditve pa so vplivale še na večje razkorake, ki so v 

celoti izraženi v razmerjih, doseženih v letu 1999. Do razlik je prišlo tako 
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glede časovne prilagoditve pokojnin gibanjem povprečnih plač, kakor tudi 

višine njihovega skupnega povečanja v določenem obdobju. 

Višina povečanj pokojnin na podlagi sklepov o uskladitvah je bila že 

omenjena. V letu 1999 izplačane dejanske pokojnine pa so bile v 

povprečju za 11,3% višje od pokojnin, izplačanih leto poprej, izplačila 

pokojnin v decembru 1999 pa so bila višja od decembra 1998 za 14,1%. 

Realno so bile v letu 1999 izplačane pokojnine višje za 4,9%, medtem ko 

je realna vrednost njihovega izplačila v decembru 1999 v primerjavi s 

preteklim decembrom znašala 5,6%. 

Na novo uveljavljene pokojnine v letu 1999 so bile, v skladu z zakonom, 

ob odmeri preračunane tako, da so se znižale za 11,46%, nato pa so bile 

deležne enakih uskladitev kot vse ostale pokojnine. Na ta način so bili 

tudi za nove upokojence s pomočjo uskladitve posredno zagotovljeni 

enaki pogoji ob odhodu v pokoj, kot so veljali za prej upokojene. 

Razmerja med plačami in pokojninami 

Spremenjeni način usklajevanja pokojnin se seveda odraža tudi v ravni 

izplačanih pokojnin v letu 1999. Drugačna gibanja pokojnin v primerjavi s 

preračunanimi povprečnimi plačami se kažejo tudi v višini doseženih 

razmerij med njimi. Povprečna izplačila plač in pokojnin v letu 1999 in 

zaradi možnosti medsebojnih primerjav tudi izplačila v preteklih letih, so 

razvidna iz naslednje razpredelnice: 

leto plača 
starostna 
pokojnina 

invalidska 
pokojnina 

družinska 
pokojnina 

skupaj 
pokojnine 

1981 11.404 8.244 6.489 5.388 7.042 
1982 14.365 10.499 8.201 6.830 8.937 
1983 18.259 13.135 10.284 8.586 11.214 
1984 27.762 19.461 15.459 12.919 16.765 
1985 54.967 36.542 29.917 25.098 32.032 
1986 122.460 90.851 73.866 65.299 80.345 
1987 271.063 228.889 189.180 167.817 204.784 
1988 719.544 578.324 475.304 419.031 516.418 
1989 11.804.563 9.438.371 7.745.029 6.742.950 S.431.440 
1990 5.657 5.044 4.137 3.586 4.521 
1991 10.370* 7.651** 6.289** 5.420**. ' 6.910** 
1992 30.811* 24.149** 19.891** 17.070** 21.883** 
1993 46.197* 34.433** 28.500** 24.430** 31.453** 
1994 59.274* 45.787** 37.666** 32.315** 41.494** 
1995 70.456* | 54.907** 45.067** 38.670** 49.708** 
1996 81.239* 61.586** 50.278** 43.241** 55.660** 
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1997 90.734* 68.407** 55.576** 47.910** 61.762** 
1998 99.425* 75.172** 60.788** 52.452** 67.808** 
1999 108.971 * 83.706** 67.448** 58.268** 75.486** 

povprečna plača je ugotovljena tako, da je povprečna bruto plača 

zmanjšana za povprečne prispevke in davke 

** upoštevana so povprečna izplačila brez odtegljajev akontacij 

dohodnine 

Dosežena dejanska razmerja med povprečnimi izplačanimi pokojninami 

in povprečnimi plačami v posameznih letih so razvidna iz naslednje 

razpredelnice: 

Vrste pokojnin 

leto starostna invalidska družinska skupaj 
1981 72.3 56,9 47.3 61.7 
1982 73,1 57,1 47,5 62,2 

1983 71.9 56,3 47,0 61,4 
1984 70,1 55,7 46,5 60,4 

1985 66,5 54.4 45,7 58,3 
1986 74,5 60,3 53,3 65,6 
1987 84,4 69,8 61,9 75,5 
1988 80,4 66,1 58.2 71,8 
1989 80.0 65,6 57.1 71,4 
1990 89,2 73,1 63,4 79,9 
1991 73.8 60,6 52,3 66.6 
1992 78.4 64.6 55.4 71,0 
1993 74.5 61,7 52.9 68,1 
1994 •77.2 63,5 54.5 70.0 
1995 77.9 64.0 54,9 70,6 
1996 75.8 61.9 53.2 68.5 
1997 75,4 61.3 52.8 68,1 
1998 75,6 61.1 52,8 68.2 
1999 76.8 61,9 53,5 69.3 

Navedena razmerja se za čas, od vključno leta 1991 dalje, razlikujejo, 

če se zneski pokojnin primerjajo z zneski povprečnih neto plač, ki jih 

objavlja Statistični urad Republike Slovenije. Podatki o tovrstnih neto 

plačah se nanašajo na izplačila plač po odbitku akontacije dohodnine in 

niso primerljivi z zneski povprečnih plač na zaposlenega, ugotovljenih v 

preteklih letih do vključno leta 1990. Tako tudi razmerja, izračunana ob 

upoštevanju povprečnih neto plač, ugotovljenih s strani Statističnega 

urada Republike Slovenije, niso povsem primerljiva z razmerji, 

doseženimi pred letom 1991. 
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Povprečni zneski neto piač vseh zaposlenih po podatkih Statističnega 

urada Republike Slovenije, namesto preračunanih po določbah Zakona o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju za čas od leta 1991 in 

povprečni zneski pokojnin, zmanjšani za odtegnjene akontacije davka v 

istem obdobju, ki jih je po mnenju nekaterih tudi potrebno prikazati, so 

razvidni iz naslednje razpredelnice: 

leto plača 
starostna 
pokojnina 

invalidska 
pokojnina 

družinska 
pokojnina 

skupaj 
pokojnine 

1991 10.322 7.533 6.220 5.365 6.816 
1992 30.813 23.977 19.835 17.056 21.775 
1993 46.826 34.611 28.467 24.424 31.366 
1994 60.089 45.344 37.524 32.270 41.174 
1995 71.279 54.344 44.900 38.615 49.326 
1996 81.830 61.008 50.109 43.186 55.270 
1997 91.199 67.799 55.405 47.850 61.352 
1998 99.919 74.477 60.598 52. 377 67.338 
1999 109.279 82.856 67.249 58.177 74.909 

Gibanja dejansko doseženih razmerij, ob upoštevanju teh zneskov 

povprečnih neto plač in povprečnih pokojnin, so razvidna iz naslednje 

razpredelnice: 

leto 
vrsta pokojnine 

starostna invalidska družinska skupaj 
1991 73,0 60.3 52,0 66,0 
1992 77,8 64,4 55,4 70.7 
1993 73.9 60,8 55,2 67,0 
1994 75,4 62,4 53,7 68,5 
1995 76.2 63.0 54.2 69.2 
1996 74,6 61.2 52.8 67.5 
1997 74.3 60,8 52,5 67.3 
1998 74.5 60,6 52,4 67.4 
1999 75.8 61.5 53.2 68.5 

Še enkrat velja opozoriti na to, da iz navedene razpredelnice izhajajo 

podatki o doseženih razmerjih med dejansko izplačanimi pokojninami v 

posameznem letu in povprečnimi plačami. Podatka o razmerju med 

povprečno starostno pokojnino in povprečno plačo ne gre enačiti z 

razmerjem med povprečno starostno pokojnino za polno pokojninsko 

dobo in povprečno plačo, ki je po prejšnji ureditvi predstavljalo 

pomembno merilo za usklajevanje pokojnin tako po 159., kakor tudi po 

160. členu zakona. 
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Povprečna starostna pokojnina, preračunana na znesek za polno 

pokojninsko dobo je le teoretični znesek. Ustreza starostni pokojnini, ki bi 

jo dobili, če bi bile vse te pokojnine, izplačane v določenem obdobju, 

uveljavljene s polno pokojninsko dobo, torej 40 oziroma 35 let. 

Vpliv drugih dajatev na raven pokojnin 

Na gmotni položaj upokojencev in prejemnikov drugih dajatev, ki jih 

izplačuje Zavod, vplivajo tudi druge pravice in prejemki iz pokojninskega 

in invalidskega zavarovanja. Ker je bila njihova višina v večini primerov 

zakonsko pogojena z višino zneska najnižje pokojnine za polno 

pokojninsko dobo, le-ta pa se je spreminjala na enak način kot višina 

ostalih pokojnin, velja ocena gmotnega položaja upokojencev na podlagi 

opravljenih uskladitev in gibanja povprečnih plač tudi za gibanja teh 

prejemkov. 

Pravice oziroma prejemki pretežno socialnega značaja, ki vplivajo na 

gmotni položaj upokojencev, so pravica do odmere pokojnine od najnižje 

pokojninske osnove, zajamčeni znesek pokojnine v višini 35% najnižje 

pokojninske osnove in pravica do varstvenega dodatka. 

Pokojnina se odmeri od najnižje pokojninske osnove v primeru, ko 

pokojninska osnova zavarovanca (po zakonu upravičenega do takšne 

odmere), izračunana na podlagi plač oziroma zavarovalnih osnov, ne 

dosega zneska najnižje pokojninske osnove, veljavne ob odmeri 

pokojnine. V mesecu septembru 1999 je bilo takšnih upravičencev 

76.438 ali 16,7% vseh, v tem mesecu izplačanih pokojnin. Najnižja 

pokojninska osnova, veljavna v mesecu decembru je znašala 69.915,08 

SIT. 

Višina pripadajočega zneska pokojnine je odvisna od dopolnjene 

pokojninske dobe upravičenca in vrste pokojnine do katere je upravičen. 

Pokojnina za polno pokojninsko dobo (40 oziroma 35 let), odmerjena od 

te osnove je v mesecu decembru znašala 59.427,81 SIT, za najnižjo 

možno zavarovalno dobo, s katero je mogoče pridobiti starostno 

pokojnino (15 let) pa 24.470,27 SIT. Slednji znesek je po zakonu tudi 

zajamčena pokojnina, do katere je upravičen zavarovanec, ne glede na 

to, kako je bil zavarovan in kolikšno pokojninsko dobo je dopolnil. V 

decembru 1999 je bilo takšnih upravičencev 9.616. 
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Varstveni dodatek 

Varstveni dodatek k pokojnini je v letu 1999 v povprečju uživalo 45.524 

upravičencev, kar je za 0,5% več kot v letu poprej. Število upravičencev 

do varstvenega dodatka med prejemniki družinske pokojnine se je v 

povprečju povečalo za 2,5%, število prejemnikov te dajatve med 

invalidskimi upokojenci za 1,4%, število upravičencev med starostnimi 

upokojenci pa se je v povprečju znižalo za 0,4%. 

Glavni razlog za relativno majhno povečanje upravičencev teh dajatev so 

po ocenah nastale spremembe v premoženjskih razmerah, ki vplivajo na 

pravico do te dajatve. Po zakonodaji, uveljavljeni v letu 1996, morajo 

namreč prejemniki varstvenega dodatka upravičenost do dajatve vsako 

leto na novo dokazovati. 

Glede na posamezno vrsto pokojnine je bilo v letu 1999 v povprečju 

največ upravičencev do varstvenega dodatka med prejemniki družinske 

pokojnine in sicer 17.960 ali 20,7% vseh prejemnikov teh pokojnin. Med 

invalidskimi upokojenci je bilo do varstvenega dodatka upravičenih v 

povprečju 14.674 ali 15,1% vseh teh upokojencev. Med starostnimi 

upokojenci je to pravico imelo v povprečju 12.890 upravičencev ali 4,7% 

povprečnega števila teh upokojencev v minulem letu. 

Višina varstvenega dodatka se je v letu 1999 spreminjala na enak način 

in v istih rokih, kot se je spreminjala višina pokojnin. V povprečju najvišji 

zneski varstvenega dodatka so bili v tem letu izplačani prejemnikom 

družinskih pokojnin. Povprečni varstveni dodatek k tej pokojnini je znašal 

14.048,00 SIT ali v povprečju 11,3 % več kot v letu poprej. Povprečni 

varstveni dodatek k starostni pokojnini je znašal 11.863,00 SIT ali 11,0% 

več kot v predhodnem letu. Povprečni varstveni dodatek k invalidski 

pokojnini pa je znašal 11.385,00 SIT ali 10,6 % več kot v letu 1997. 

Povprečni varstveni dodatek je v letu 1999 znašal 12.571,00 SIT ali 11,1 

% več kot leto poprej. 

Višina dodatka za pomoč in postrežbo 

Dodatek za pomoč in postrežbo je pravica, ki je namenjena predvsem 

upokojencem. Do tega prejemka pa so upravičeni tudi nekateri, v zakonu 

posebej našteti zavarovanci. V mesecu decembru 1999 je bilo med 

22.860 vsemi upravičenci do dodatka za pomoč in postrežbo 22.197 ali 

97.1% upokojencev in 663 ali 2?9% zavarovancev. 
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Z zakonom je višina zneska dodatka za pomoč in postrežbo vezana na 

znesek najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo. S takšno vezavo 

je posredno določen tudi način spreminjanja višine te dajatve, ki je bil v 

letu 1999 povsem enak usklajevanju pokojnin. Znesek dodatka za 

pomoč in postrežbo upravičencu, ki mu je tuja nega in pomoč potrebna 

za opravljanje vseh osnovnih življenjskih potreb znaša 70% zneska 

najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, znesek dodatka za pomoč 

in postrežbo upravičencu, ki potrebuje tujo nego in pomoč za opravljanje 

večine življenjskih potreb pa polovico višjega zneska. 

Višji znesek dodatka za pomoč in postrežbo, izplačan v letu 1999 je 

znašal v povprečju 40.523,80 SIT, nižji pa 20.261,90 SIT, kar za oba 

zneska pomeni v povprečju 11,1% več kot leto poprej. Višji znesek 

dodatka za pomoč in postrežbo, izplačan za mesec december 1999, je 

znašal 41.599,46 SIT, nižji pa 20.799,73 SIT, kar je 13,6% več kot v 

decembru 1998. 

Od 1. januarja 1999 obstaja tudi možnost pridobiti pravico do dodatka za 

pomoč in postrežbo za najtežje prizadete. Znaša toliko kot najnižja 

pokojnina za polno pokojninsko dobo. V letu 1999 je znašal v povprečju 

57.891,58 SIT, v decembru pa 59.427,81 SIT. 

Višina invalidnin za telesno okvaro 

Tudi med uživalci invalidnin prevladujejo upokojenci. Med skupno 50.767 

upravičenci do tega prejemka v decembru 1999, je bilo 42.695 ali 84,1% 

upokojencev in 8.072 ali 15,9% zavarovancev. 

Določanje višine invalidnin je po zakonu vezano na določeno odstotno 

razmerje do vsakokratnega zneska najnižje pokojnine za polno 

pokojninsko dobo. Na ta način velja tudi zanje enak način spreminjanja 

višine, kot za pokojnine. 

Višina invalidnine je odvisna od vzroka nastanka telesne okvare. 

Invalidnine, izplačane za telesne okvare, ki so posledica poškodbe pri 

delu ali poklicne bolezni, so v letu 1999 znašale v povprečju od največ 

13.893,87 SIT do najmanj 5.789,11 SIT ali 11,1% več kot v predhodnem 

letu. Višina izplačanih invalidnin za telesne okvare, ki so posledica 

poškodbe izven dela ali bolezni, pa se je gibala na ravni 70% teh 

zneskov, kot to zahteva zakon. 
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V decembru 1999 izplačane invalidnine za telesne okvare, ki so 

posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, so znašale od največ 

14.262,67 SIT do najmanj 5.942,78 SIT, invalidnine za telesne okvare, ki 

so posledica poškodb izven dela ali bolezni pa od največ 9.963,86 SIT 

do najmanj 4.159,94 SIT. Navedeni zneski so bili višji od invalidnin, 

izplačanih v decembru 1998 za 13,6%. 

Dodatek za rekreacijo 

Večina prejemnikov pokojnin (izjema so tisti, ki so bili zavarovani le za 

ožji obseg pravic in upravičenci do pokojnin po prejšnjem Zakonu o 

starostnem zavarovanju kmetov) ima po zakonu tudi pravico do dodatka 

za rekreacijo. Višina te dajatve z zakonom ni predpisana. V njem je dano 

le pooblastilo skupščini Zavoda, da določi merila in kriterije za obliko in 

višino te dajatve. 

Dodatek za rekreacijo so v letu 1999 prejeli vsi tisti upokojenci in uživalci 

začasnih nadomestil, ki so pridobili pravico do izplačila teh prejemkov do 

vključno 31. decembra 1999 in niso pridobili pravice do regresa za letni 

dopust na drugi pravni podlagi. Skupščina Zavoda je sklenila, da se 

dodatek za rekreacijo izplača v dveh različnih višinah, v razmerju 1:2. 

Prejemniki pokojnin v znesku enakem ali nižjem od najnižje pokojnine za 

polno pokojninsko dobo so bili upravičeni do dodatka v višini 53.200 SIT, 

vsi ostali pa v višini 26.600 SIT. Višji znesek dodatka je prejelo 155.328 

upravičencev, nižjega pa 303.551. Dodatek za rekreacijo je bil izplačan v 

dveh delih. V mesecu juniju so upravičenci do višjega zneska prejeli 

34.800 SIT, do nižjega zneska pa 17.400 SIT. Manjkajoča razlika pa je 

bila izplačana v mesecu novembru. 

Starostne in družinske pokojnine po Zakonu o starostnem 

zavarovanju kmetov 

Zavod po zakonu izplačuje tudi starostne in družinske pokojnine, ki so 

bile priznane in odmerjene v skladu z določbami prejšnjega Zakona o 

starostnem zavarovanju kmetov. Višina teh pokojnin, ki se po določbah 

zakona upravičencem izplačuje v enotnih zneskih, je vezana na znesek 

najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo. Starostna oziroma 

družinska pokojnina znaša po zakonu najmanj 50% najnižje pokojnine za 

polno pokojninsko dobo. Starostna pokojnina kmetov borcev NOV pred 

9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943, pa je po zakonu enaka znesku 

najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo. Usklajevanje teh pokojnin 
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zato poteka na enak način in v istih rokih, kot se sicer usklajujejo 

pokojnine po splošnih predpisih. 

V letu 1999 je znašala povprečna starostna oziroma družinska pokojnina 

iz naslova starostnega zavarovanja kmetov 28.945,60 SIT ali 11,1% več 

kot leto poprej, v mesecu decembru 1999 pa je znašala 29.713,90 SIT ali 

13,6% več kot decembra 1998. Starostne oziroma družinske pokojnine 

borcev NOV pred 9.9.1943 oziroma do 13.10.1943, pa so v povprečju 

znašale 57.891,58 SIT ali 11,1% več kot leto poprej, za mesec december 

1999 pa je njihova pokojnina znašala 59.427,81 SIT, kar je 13,6% več 

kot decembra lani. 

Vojaške pokojnine 

V skladu z določbami Zakona o pravicah iz pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja bivših vojaških zavarovancev izplačuje Zavod 

tudi pokojnine in druge dajatve, priznane po določbah navedenega 

zakona. Le-te se usklajujejo v istih rokih in enaki višini, kot pokojnine. V 

letu 1999 je znašalo povprečje vseh vojaških pokojnin 125.219,00 SIT ali 

10,4% več kot leto poprej, po posameznih vrstah pokojnin pa: starostnih 

141.155,00 SIT ali 10,9% več, invalidskih 120.161,00 SIT ali 10,9% več 

in družinskih pokojnin 98.173,00 SIT ali 10,0% več kot v letu 1998. 

Dodatki k pokojninam 

V skladu z Zakonom o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim 

državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz držav, nastalih na območju 

nekdanje SFRJ, Zavod mesečno izplačuje tudi t.i. dodatke k tem 

pokojninam. Dodatek pokriva del tečajnih razlik med vrednostjo tolarja in 

tuje valute, v kateri je pokojnina izplačana. V letu 1999 je povprečje vseh 

dodatkov znašalo 34.861,00 SIT, kar je 17,7% več kot v predhodnem 

letu. Glede na posamezno vrsto pokojnine pa je povprečni dodatek k 

starostnim pokojninam znašal 40.683,00 SIT ali 16,3% več, k invalidskim 

pokojninam, 31.476,00 SIT ali 20,8% več in k družinskim pokojninam 

25.838,00 SIT ali 19,3% več kot v letu 1998. 
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Akontacije pokojnin, ki so obveznost drugih držav, nastalih na 

območju nekdanje SFRJ 

Na podlagi odloka Vlade Republike Slovenije iz leta 1991 Zavod 

izplačuje tudi akontacije pokojnin upokojencem, ki so na določen dan 

imeli stalno prebivališče v državi, predstavljajo pa obveznost drugih 

držav, nastalih na območju nekdanje SFRJ, ki jo zaradi pretrganega 

plačilnega prometa ob osamosvojitvi Slovenije še vedno ni mogoče 

izpolnjevati. Akontacije teh pokojnin se usklajujejo na enak način kot 

druge pokojnine. Povprečje akontacij teh pokojnin je v letu 1999 znašalo 

76.100,00 SIT kar je 11,1% več kot v predhodnem letu, po posameznih 

vrstah pokojnine pa: starostnih 85.717,00 SIT ali 10,9% več, invalidskih 

66.150,00 SIT ali 11,5% več ter družinskih 62.796,00 SIT ali 10,7% več 

kot v letu 1998. 

VI. DOGRAJEVANJE SISTEMA POKOJNINSKEGA IN 

INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 

Preteklo leto je na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

zaznamovano kot leto, v katerem je z izpeljavo vseh faz zakonodajnega 

postopka sprejemanja predloga zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju pokojninska reforma po večletnih prizadevanjih dobila 

dokončno podobo. Sprejeta reforma je sicer milejša od prvotno 

zastavljenih ciljev, vendar pa kljub temu korenito spreminja celoten 

sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja in pomeni splošno 

zaostrovanje pogojev upokojevanja. 

Leto 1999 predstavlja obdobje izredno aktivnega usklajevanja in 

preverjanja besedila zakonskega predloga, tako med Vlado Republike 

Slovenije in socialnimi partnerji, med koalicijskimi partnerji, v domači 

strokovni javnosti, v relaciji med predlagateljem zakona in Zavodom kot 

izvajalcem sistema, kot tudi v iskanju ustreznih zgledov v sorodnih tujih 

pokojninskih sistemih, z namenom oblikovanja finančno vzdržnih in 

socialno sprejemljivih, delno pa tudi kompromisnih rešitev. 

V zvezi s tujimi pogledi na reševanje te problematike velja posebej 

omeniti predstavitev mednarodnih izkušenj s poudarkom na sistemih 

zaposlovanja in upokojevanja na Mednarodni konferenci z naslovom 

»Socialna varnost starejših brezposelnih«, organizirani v okviru 
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Consensus in Phare programov aprila 1999 v Ljubljani. 

Predlog zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, pripravljen 

za prvo obravnavo, ki je potekala v mesecu aprilu, je bil v nadaljnjih 

fazah zakonodajnega postopka glede na sprejete sklepe Državnega- 

zbora Republike Slovenije in glede na dodatna usklajevanja pogajalskih 

partnerjev ter nekatera nova izhodišča oziroma predloge (izjemno veliko 

število amandmajev - preko 500), deležen precejšnjih sprememb. Na 

oblikovanje zakonskega besedila pa je v določeni meri vplivalo tudi • 

vključevanje Slovenije v Evropsko Unijo oziroma temeljni dokumenti te 

evropske integracije, ki veljajo na področju socialne varnosti. 

Zavod je pri sprejemanju novega zakona sodeloval z Ministrstvom za 

delo, družino in socialne zadeve in pripravljal stališča, predloge, 

pripombe, primerjave, analize in finančne ocene predlaganih rešitev, 

glede na obsežne vsebinske spremembe pa je bil velik del aktivnosti v 

Zavodu posvečen organizaciji priprav na izvajanje novega zakona, ki so 

potekale vzporedno z nastajanjem zakonskega besedila. V Zavodu sta 

delovali dve komisiji in sicer Komisija za koordinacijo, usmerjanje in 

izvajanje dela pri reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter 

Medsektorska krovna komisija za izvedbo novega zakona. Komisiji sta 

že predhodno opravili veliko dela v zvezi z izvedbo novega zakona, 

vključno s pripravami na ustrezno računalniško podporo vseh zakonskih 

novosti. 

Zavod je v preteklem letu sodeloval tudi v Consensus projektu »Vidiki 

finančnega upravljanja v sistemih socialne varnosti«, ki je pokazal 

primerjavo tehnične in modelske podpore finančnih tokov v državah 

kandidatkah za vstop v Evropsko Unijo. 

V zvezi z izvajanjem sprememb zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju, sprejetih že v letu 1998, je minister za finance na začetku 

lanskega leta, po predhodnih usklajevanjih, izdal Pravilnik o določanju 

zavarovalnih osnov in postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove, 

skupščina Zavoda pa je sprejela Sklep o kriterijih in merilih za 

znižanje zavarovalnih osnov za plačilo prispevka za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, s čimer je bila dana pravna podlaga za začetek 

reševanja vlog po 230. a členu prejšnjega zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju za znižanje zavarovalne osnove zavarovancem 

iz 11. člena tega zakona v primerih, ko bi plačevanje prispevkov od 

osnove, v katero so bili uvrščeni, ogrožalo njihovo nadaljnje poslovanje. 
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Z resornim Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve so bili 

potrebni tudi dogovori glede izvajanja v letu 1999 sprejetih sprememb 

Zakona o žrtvah vojnega nasilja. 

V sodelovanju z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije je bil v 

preteklem letu pripravljen osnutek dogovora o minimumu obvezne 

medicinske dokumentacije za uveljavljanje pravic iz invalidskega 

zavarovanja. 

Na področju mednarodnega sodelovanja se je nadaljevalo sodelovanje z 

Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve pri pripravi osnutkov 

besedil sporazumov, oblikovanju pripomb, predlogov in mnenj za 

pogajanja s tujimi delegacijami. Predstavniki Zavoda so tudi neposredno 

sodelovali na pogajanjih v zvezi s sklepanjem mednarodnih sporazumov 

s področja socialne varnosti. 

Pogajanja s francosko delegacijo so bila po treh krogih usklajena in 

zaključena s parafiranjem nove konvencije. 

S Češko je potekal drugi krog pogajanj, na katerem je bila usklajena 

vsebina sporazuma in določen njen obseg. 

Na nivoju organov za zvezo je potekalo srečanje z delegacijo Hrvaške. 

Na tem srečanju so se obravnavala številna vprašanja povezana z 

izvajanjem sporazuma, predvsem glede ugotavljanja, potrjevanja in 

vštevanja pokojninske dobe. 

Z nemškim organom za zvezo za nezgodno zavarovanje je bilo srečanje, 

na katerem se je predlagal spremenjeni način izplačevanja nemških 

nezgodnih rent tako, da se to izplačevanje ne bi več izvajalo s 

sodelovanjem Zavoda, temveč neposredno med nemškim nosilcem in 

upravičencem. Dogovorjeno je bilo tudi, da bo potrebno skleniti novi 

posebni administrativni dogovor za to področje. 

Z delegacijo Italije je potekalo srečanje na katerem se je razpravljalo o 

dobi dopolnjeni v starostnem zavarovanju kmetov in njenem vštevanju 

pri uporabi konvencije. 

V zvezi s pripravo in izdelavo dvojezičnih obrazcev so se pisni stiki 

nadaljevali z organi za zvezo z Združenim Kraljestvom, Kanado, 

Ouebecom, Nizozemsko in Makedonijo. 
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Z avstrijskim nosilcem zavarovanja so se nadaljevali stiki v obliki 

govorilnih dni z namenom seznanjanja zavarovancev s pravicami iz 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja v obeh državah. 

Za strokovne delavce Zavoda se je organiziralo predavanje o nemški 

pokojninski zakonodaji, s poudarkom na zadnjih spremembah. 

Ker je 1. februarja 1999 stopil v veljavo Evropski pridružitveni sporazum 

(ESP), so se pospešeno nadaljevale priprave in pregledi usklajenosti 

naše zakonodaje z acquis communautaire. 

Zavod je sodeloval pri pregledu usklajenosti slovenske zakonodaje za 

področje prostega pretoka oseb. V ta namen je sodeloval na več 

sestankih pregleda obstoječe zakonodaje in primerjave z Uredbo EU 

1408/71. Tekoče je pošiljal pojasnila in pripombe. Predstavnik Zavoda se 

je kot član delegacije udeležil tako multilateralnega, kot tudi bilateralnega 

pregleda usklajenosti zakonodaje v Bruslju. 

Pripravljeni so bili obširni odgovori na vprašalnik za projekt PHARE - 

Priprava in načrtovanje za izvajanje pravil EU na področju koordinacije 

sistemov socialne varnosti. V okviru tehnične pomoči v zvezi s tem 

projektom je bil organiziran obisk strokovnjakov PHARE, ter vodje 

projekta v Sloveniji. Na skupnem srečanju je bilo odgovorjeno še na 

nekaj dodatnih vprašanj ter so bili pojasnjeni odgovori na vprašalnik. V 

mesecu oktobru so se predstavniki Zavoda udeležili tudi delavnice in 

seminarja o izvajanju evropske koordinacijske zakonodaje s področja 

socialne varnosti. 

VII. FINANČNO POSLOVANJE ZAVODA 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije zaključuje z 

letom 1999 sedemletno obdobje poslovanja, katerega poslovne in 

finančne pogoje je določal sistemski Zakon o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju iz leta 1992 (ki je z iztekom leta 1999 prenehal 

veljati), Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o izvrševanju 

proračuna, Zakon o računovodstvu, (ki ga je prav tako zamenjal s 

1.1.2000 nov zakon) ter drugi izvedbeni zakoni in predpisi. 

Zavod je redno izplačeval svoje obveznosti iz pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja in ažurno ter kvalitetno vodil upokojitvene 
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postopke ter zavarovancem in upokojencem nudil kvalitetno in strokovno 

pomoč pri uveljavljanju ter varstvu pravic. 

V nadaljevanju prikazujemo pomembnejše podatke in finančne rezultate 

poslovanja Zavoda za leto 1999. 

Pogoji poslovanja 

1. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

Določila Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju iz leta 1992 

so se s spremembami, ki so bile uveljavljene leta 1994, 1996 in s 

1.8.1998 v celoti odrazila v poslovanju Zavoda v letu 1999. 

Na finančno poslovanje Zavoda v letu 1999 so pomembno vplivala 

naslednja, v letu 1998 spremenjena določila zakona: način usklajevanja 

pokojnin (odpravljena je bila t.im. februarska formula in uvedeno 1,5% 

sidro, t.j. da so se pokojnine lahko uskladile z rastjo plač šele potem, ko 

so se povprečne plače povišale za 1,5%), delno so se omejili pogoji za 

predčasno upokojitev presežnih delavcev, povišala se je cena za dokup 

pokojninske dobe za čas študija in služenja vojaškega roka, povišale so 

se zavarovalne osnove samostojnim zavezancem in bile so uvedene še 

nekatere druge spremembe. 

S finančnega vidika je sprememba 160. člena zakona (ukinitev 

februarske formule) in 159. člena zakona (vzpostavljeno razmerje med 

povprečno starostno pokojnino in povprečno plačo v višini 85%) 

pomenila dodatno povišanje pokojnin v mesecu maju za 0,7%, kar je na 

letnem nivoju 1999 pomenilo dodatnih cca. 2.290 milijonov SIT. 

2. Prispevna stopnja za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

Zbirna prispevna stopnja prispevka delojemalcev in delodajalcev je v letu 

1999 ostala enaka znižani stopnji, ki je bila na zahtevo Vlade Republike 

Slovenije uveljavljena že v letu 1996. 

V letu 1996 je bila prispevna stopnja prispevka delodajalcev namreč 

dvakrat znižana in sicer s 1.2.1996 od 15,50% na 12,85% ter s 1.7.1996 

iz 12,85% na 8,85%. Skupno znižanje prispevne stopnje delodajalcev je 

v letu 1996 znašalo 6,65 odstotnih točk. Prispevna stopnja delojemalcev 

je ostala nespremenjena. Zbirna stopnja prispevka delojemalcev in 

delodajalcev seje tako v letu 1996 znižala od 31,00% na 24,35%. 
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Hkrati z znižanjem prispevne stopnje, ki je vplivala na zmanjšanje 

prihodkov Zavoda, se je v letu 1996, po določilih Zakona o prispevkih za 

socialno varnost, zvišala stopnja prispevkov za obvezno zdravstveno 

zavarovanje upokojencev, ki pa povišuje odhodkovno stran poslovanja 

Zavoda. Prispevna stopnja za upokojence se je povišala od 5,52% na 

5,76% ali za 0,24 odstotne točke. To je samo v letu 1999 pomenilo za 

Zavod dodatno finančno obremenitev v višini okoli 1.656,8 milijonov SIT. 

Razliko v višini prispevkov zaradi znižanja prispevne stopnje bi moral. 

Zavodu zagotoviti proračun Republike Slovenije, ki pa v letu 1999 (enako 

kot v letu 1998) v svojem proračunskem programu ni zagotovil sredstev 

za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki Zavoda v odgovarjajoči 

višini. 

3. Obveznosti proračuna Republike Slovenije 

Po Zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 1999 naj 

bi proračun zagotavljal sredstva za izvajanje obveznega pokojninskega 

in invalidskega zavarovanja v primeru, če bi bili odhodki Zavoda za 

uresničevanja pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja višji od prihodkov. Tudi Zakon o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju (z veljavnostjo do 31.12.1999) je imel v 

2.odstavku 221.člena določilo, da se v finančnem načrtu Zavoda 

opredelijo sredstva, ki jih zagotavlja proračun Republike Slovenije za 

zagotavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kadar 

drugi prihodki Zavoda ne zadostujejo za zagotavljanje navedenih pravic. 

Proračun zagotavlja tudi sredstva za financiranje pokojnin po postebnih 

predpisih (tekoča obveznost) in dodatna sredstva za pokritje razlike 

zaradi znižanja prispevne stopnje. 

Vendar so bila že ob pripravi predloga proračuna za leto 1999 finančna 

izhodišča med Vlado Republike Slovenije in Zavodom v zadnji postavki 

neusklajena, saj je bila vladno določena postavka za dodatni transfer 

sredstev iz proračuna Zavodu določena prenizko (enako kot v letu 1998). 

Zato je Zavod v vlogi za soglasje k finančnemu načrtu Zavoda za leto 

1999 Vlado Republike Slovenije in državni zbor ponovno opozoril na 

prenizko postavko sredstev proračuna za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje. 

Letno določena proračunska sredstva za financiranje pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja za Zavod so bila v letu 1999 izčrpana v 

mesecu novembru. To je Zavodu povzročilo prvi likvidnostni primanjkljaj 
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v letu 1999 (v višini 11.415 milijonov SIT), zato je za zagotovitev 

pravočasnega in nemotenega izplačila novembrskih obveznosti najel 

likvidnostni kredit pri Ministrstvu za finance. Za izplačilo obveznosti za 

decembrske pokojnine se je dodatno zadolžil v mesecu decembru 1999 

pri Ministrstvu za finance in pri poslovnih bankah. Obresti za najeta 

posojila so dodatno bremenila finančno poslovanje Zavoda. 

4. Finančni načrt Zavoda za leto 1999 

V skladu s 3.odstavkom 221.člena Zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju določa Zavod svoje finančno poslovanje s 

finančnimi načrti, ki se sprejemajo za vsako koledarsko leto. Finančne 

načrte je sprejemala skupščina Zavoda po predhodnem soglasju Vlade 

Republike Slovenije. 

Zavod je (prvi) predlog finančnega načrta za leto 1999 izdelal že ob 

pripravi državnega proračuna za leto 1999 na podlagi makroekonomskih 

izhodišč in navodil za pripravo državnega proračuna in finančnih načrtov 

zavodov in drugih izven-proračunskih skladov in agencij. Po sklepu 

upravnega odbora Zavoda je bil predlog finančnega načrta dne 

22.9.1998 posredovan Vladi Republike Slovenije v predhodno soglasje. 

Vlada Republike Slovenije je dne 26.11.1998 posredovala Zavodu 

spremenjena navodila za izdelavo sprememb finančnega načrta Zavoda 

za leto 1999 na osnovi v tem času sprejetih novih makroekonomskih 

izhodišč. 

Zavod je na tej osnovi izdelal (drugi), tj. spremenjeni predlog finančnega 

načrta, ki je bil posredovan v predhodno soglasje Vladi Republike 

Slovenije dne 17.12.1998. Na ta predlog finančnega načrta Zavod še ni 

prejel odgovora Vlade, v tem času pa tudi ugotovil, da so dejanska 

gibanja plač in nekateri drugi dejavniki v tem obdobju finančno 

pomembno vplivali na postavke, predlagane v 2. predlogu finančnega 

načrta. Spremenile so se postavke: izplačila pokojnin zaradi 

spremenjene uskladitve pokojnin, plačila nadomestila Davčni upravi 

Republike Slovenije (v nadaljevanju DURS) in višina dodatka za 

rekreacijo. 

S temi postavkami korigirani drugi predlog je bil kot novi (tretji) predlog 

finančnega načrta Zavoda za leto 1999 posredovan Vladi Republike 

Slovenije v predhodno soglasje dne 22.1.1999. V tretjem predlogu 

finančnega načrta so bili izdatki za pokojnine in druge denarne dajatve 

načrtovani na način, da se v letu 1999 usklajujejo na podlagi ocene rasti 

poročevalec, št. 42 56 14. junij 2000 



plač v mesecih november in december leta 1998 in predvidene rasti plač 

v letu 1999, ki jo je v sodelovanju z Ministrstvom za finance pripravil 

Urad za makroekonomske analize in razvoj ter skladno s 159.členom 

Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, po katerem 

razmerje med povprečno starostno pokojnino in povprečno plačo ne 

more biti nižje od 85%. 

V pričakovanju soglasja Vlade Republike Slovenije na poslani tretji 

predlog finančnega načrta Zavoda za leto 1999 so se spremenile 

razmere, in sicer: 

- meseca marca 1999 je bilo po dejanskih gibanjih plač v Republiki 

Sloveniji po določilih 1.odstavka 159.člena zakona izračunano, da 

uskladitev višine pokojnin glede na rast plač ni potrebna. Zaradi tega 

naj bi bili planirani odhodki nižji od načrtovanih v 3.predlogu 

finančnega načrta za okoli 3.891,8 milijonov SIT; 

- je bila dejanska rast plač, ki je narekovala usklajevanje pokojnin in 

drugih denarnih dajatev (v januarju za 4,1% in v februarju za 4,8%), 

višja od predvidenih in, ker bi morala biti zakonska obveznost po 

159.členu zakona realizirana med letom, so bili skupni odhodki 

Zavoda načrtovani višje od načrtovanih za 1.614,2 milijonov SIT; 

- izračunana so bila tudi za 304,9 milijonov SIT nižja sredstva za 

nadomestila plač, kot so bila predvidena v 3.predlogu finančnega 

načrta; 

- med odhodki so bila po novih izračunih v primerjavi z načrtovanimi 

višja tudi sredstva za dodatek za rekreacijo upokojencev, ker je 

upravni odbor Zavoda na predlog pristojnih ministrov, na seji dne 

10.5.1999 upošteval dogovor sprejet v okviru Vlade Republike 

Slovenije, da se ta sredstva povišajo za 17% glede na leto 1998; 

- je bila v tem času sprejeta tudi uredba, po kateri Zavod ni bil zavezan 

plačila nadomestila za opravljene naloge DURS-a - za leto 1999 v 

višini 2.887,7 milijonov SIT in za pretekla leta v višini 3.424,2 milijonov 

SIT. 

Na podlagi navedenega je upravni odbor Zavoda na seji dne 20.5.1999 

sprejel spremenjeni, to je 4. predlog finančnega načrta za leto 1999, po 

katerem naj bi znašali celotni prihodki 516.189,4 milijonov SIT, odhodki 

527.966.5 milijonov SIT, presežek odhodkov nad prihodki v višini 
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11.777,1 milijonov SIT in ga dne 24.5.1999 posredoval Vladi Republike 

Slovenije v predhodno soglasje. 

Vlada Republike Slovenije je na seji dne 16.9.1999 podala predhodno 

soglasje na finančni načrt Zavoda. Skupščina Zavoda pa je sprejela 

finančni načrt Zavoda za leto 1999 na seji dne 20.10.1999. 

5. Neplačani in odloženi prispevki 

Na višino potrebnih sredstev za nemoteno poslovanje Zavoda in na 

njegovo likvidnost pomembno vpliva redno plačevanje prispevkov 

zavezancev, njihov nadzor in izterjava. 

Pristojnost za nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov 

imata Agencija Republike Slovenije za plačilni promet (v nadaljevanju 

APP) in DURS. 

Zavod na podlagi podatkov APP in DURS redno dnevno in mesečno 

spremlja realizacijo vplačanih prispevkov, kakor tudi stanje neplačanih, in 

to tako za pravne kot za fizične osebe. 

Podatki o višini plačanih prispevkov so podrobno navedeni v poglavju o 

prihodkih, zato je na tem mestu podana le informacija o višini zapadlih 

neplačanih oziroma odloženih prispevkov za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje. 

a) Neplačani prispevki po podatkih APP za pravne osebe 

Na dan 31.12.1999 so znašale dospele in neporavnane obveznosti 

pravnih oseb iz naslova prispevkov za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje 2.252,5 milijonov SIT. Po stanju na dan 31.12.1998 je bilo 

tovrstnih neplačanih prispevkov za 3.322,6 milijonov SIT, kar pomeni, da 

se je višina neplačanih prispevkov v primerjavi s preteklim letom znižala 

za 32,2 % oziroma za 1.070,1 milijonov SIT. 

b) Neplačani prispevki po podatkih DURS za zasebni sektor 

Zasebni sektor je po podatkih na dan 31.12.1999 Zavodu kumulativno 

dolgoval 17.372,4 milijonov SIT. V tem znesku je zajeto tudi 15.972,3 

milijonov SIT neplačanih prispevkov po stanju 31.12.1998, kar pomeni, 

da se je stanje zapadlih in neplačanih prispevkov fizičnih oseb v letu 

1999 povišalo za 1.400.1 milijonov SIT. 
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c) Odloženi prispevki na podlagi zakona 

Posebno kategorijo prispevkov predstavljajo prispevki, katerih plačilo je 

odloženo na podlagi posebnih zakonov. V letu 1995 so v znesku 585,7 

milijonov SIT zapadle v plačilo obveznosti iz naslova z zakonom 

odloženih prispevkov podjetjem, ki so svoj kapital prenesla na Sklad 

Republike Slovenije za razvoj ter Slovenskim železnicam v skupnem 

znesku 14,9 milijonov ECU. Plačilo teh prispevkov pa je bilo s posebnimi 

zakoni kasneje ponovno odloženo, tako da so obveznosti prvih zapadle v 

plačilo konec leta 1996 in naj bi se vplačevale v mesečnih obrokih do 

25.11.1999. Po podatkih DURS njihovi neporavnani prispevki na dan 

31.12.1999 še vedno znašajo 63,4 milijonov SIT. 

Slovenskim železnicam so obveznosti zapadle v plačilo sredi leta 1997, v 

začetku leta 1998 pa je bil z zakonom sprejet ponoven odlog plačila 

zapadlih obveznosti, in sicer do 25.7.2002. Te po stanju na dan 

31.12.1999 znašajo 12,7 milijonov ECU oziroma 2.516,7 milijonov SIT. 

Skupaj znašajo zapadle neplačane z zakonom odložene obveznosti iz 

prispevkov 2.580,1 milijonov SIT. 

V letu 1999 Zavod po zakonu ni imel nobenih pristojnosti za odlog 

prispevkov in zato tudi zavezancem ni odlagal plačil prispevkov. 

6. Likvidnost Zavoda 

Zavod je v letu 1999 do meseca novembra tekoče mesečno izpolnjeval 

svoje obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, dokler je 

Ministrstvo za finance Republike Slovenije mesečno lahko zagotavljalo 

vsa manjkajoča likvidnostna sredstva iz okvira tekočih in dodatnih 

obveznosti proračuna do Zavoda v okviru letnega finančnega načrta. 

Meseca novembra, ko so bila izčrpana vsa sredstva iz naslova dodatne 

obveznosti proračuna, se je Zavod za izplačilo novembrskih pokojnin pri 

Ministrstvu za finance zadolžil za 11.415 milijonov SIT. Posojilo se je 

vračalo postopoma iz tekočih prilivov prispevkov za pokojninsko in 

inval.idsko zavarovanje in nakazila tekoče obveznosti R Slovenije. V 

celoti je bilo posojilo poplačano sredi meseca decembra. V mesecu 

decembru 1999 se je moral Zavod, po poravnavi obveznosti za najeto 

novembrsko posojilo, za izplačilo decembrskih pokojnin ponovno 

zadolžiti. 
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Najem kreditov pri poslovnih bankah Republike Slovenije in pri 

Ministrstvu za finance je organizacijsko vodilo Ministrstvo za finance. 

Zavod se je zadolžil za 3.700 milijonov SIT pri Ministrstvu za finance, 

6.100 milijonov SIT pri osmih poslovnih bankah Republike Slovenije in 

po načelu tekočega računa v maksimalni višini do 4.500 milijonov SIT pri 

Novi Ljubljanski banki, d.d. Poplačilo teh posojil z obrestmi se je vršilo v 

januarju 2000 iz tekočih prilivov iz naslova prispevkov za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje Zavoda in iz priliva sredstev dodatnih obveznosti 

za leto 2000 od Ministrstva za finance. 

Prikaz likvidnostne situacije Zavoda po mesecih (brez sredstev posojil v 

mesecu novembru in decembru) leta 1999, je razviden iz sledečega 

grafičnega prikaza: 

Prikaz likvidnosti Zavoda v letu 1999 

jan. feb. mar. apr. maj juri jul. avg. sep. okt. nov. dec. 

□ prilivi □ odlivi 

Iz grafa je razvidno, da so bili prilivi sredstev v mesecih november in 

december 1999 nižji od obveznosti Zavoda, zaradi česar je moral Zavod 

najeti posojila. 

7. Zakonske spremembe in ukrepi, ki bodo vplivali na poslovanje Zavoda 

v letu 2000 

Leto 1999 so v sistemskem smislu označevale intenzivne priprave na 

novi Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, priprave 

predlogov in rešitev za prilagoditev finančnega poslovanja novi 

zakonodaji ter operativne izvedbe drugih sklepov in programov, ki so 
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vplivali na poslovanje Zavoda že v letu 1999, pomembno pa se bodo 

odrazile v poslovanju Zavoda v letu 2000. 

a) Nov Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

Dne 23.12.1999 je bil sprejet novi Zakon o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju, ki je zagotovo eden najpomembnejših sistemskih zakonov, 

sprejetih v zadnjih nekaj letih. 

Novi zakon v primerjavi z dosedanjimi predpisi ohranja obstoječe in 

hkrati širi pravice iz obveznega zavarovanja, zaostruje starostne 

upokojitvene pogoje in določa novo potrebno pokojninsko dobo, znižuje 

odmerno stopnjo za pokojnine, spreminja način usklajevanja pokojnin, 

uvaja novo državno pokojnino in vdovski dodatek, širi obveznosti 

državnega proračuna do Zavoda, uvaja nov način evidentiranja 

prispevkov ipd. 

Vse to je narekovalo v letu 1999 veliko strokovno obremenitev za službo 

Zavoda, predvsem v smislu sistemskih priprav na spremembe v 

postopkih, prijavno-odjavnih nalogah, prilagoditvam in kreiranju novih 

obrazcev, organizacije posebne informacijske službe, strokovnih priprav 

na ustanovitev novih delovnih mest oziroma oddelkov itd. 

b) Zakon o javnih financah 

Zakon o javnih financah, ki ga je sprejel Državni zbor Republike 

Slovenije na seji dne 16.9.1999, na novo ureja sestavo, pripravo in 

izvrševanje proračuna Republike Slovenije in proračunov lokalnih 

samoupravnih skupnosti, upravljanje s premoženjem države in občin, 

njihovo zadolževanje, poroštva, upravljane njihovih dolgov, 

računovodstvo in nadzor. Na novo določa tudi pravila, ki se uporabljajo 

za Zavod ter za Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, oba v 

obveznem delu zavarovanja, za javne sklade, javne zavode in agencije 

pri sestavi in predložitvi letnih poročil in proračunskem nadzoru. 

Strokovne službe Zavoda so morale sprejeti ustrezne usmeritve za 

prilagoditev poslovanja v letu 2000 zakonsko določenim pravilom, ki 

predvsem urejajo sestavo in predložitev finančnih načrtov, upravljanje 

denarnih sredstev, računovodski način izkazovanja rezultatov, 

predložitev letnih poročil, zadolževanje in dajanje poroštev ter 

proračunski nadzor. 
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c) Novi zakon o računovodstvu 

Zavod je v letu 1999 vodil svoje poslovanje še po starem Zakonu o 

računovodstvu ter po predpisih, ki so bili v veljavi za prejšnje 

samoupravne interesne skupnosti. 

Novi Zakon o računovodstvu, ki je bil sprejet 23.3.1999 z veljavnostjo od 

1.1.2000 dalje, na novo ureja sistem računovodskega evidentiranja, 

obračunavanja in poročanja za proračun in proračunske uporabnike ter 

pravne osebe s področja javnega prava (v okvir katerih sodi tudi Zavod) 

in za vse ostale pravne osebe, ki niso ustanovljene na podlagi Zakona o 

gospodarskih družbah, Zakona o gospodarskih javnih službah in Zakona 

o društvih. 

Zato so bile v letu 1999 v zvezi z določili novega zakona v Zavodu 

izvedene vse potrebne aktivnosti za njegovo uresničevanje, upoštevaje 

odredbo o enotnem kontnem načrtu, s katero se določajo vrste in način 

izkazovanja prihodkov in odhodkov računovodskih izkazov pravnih oseb 

javnega prava. 

d) Program Vlade Republike Slovenije za pokrivanje primanjkljaja 

Zavoda 

Vodstvo Zavoda je ob pripravah finančnih načrtov Zavoda že nekaj let 

opozarjalo Vlado Republike Slovenije in Državni zbor Republike 

Slovenije na neusklajenost med prihodki in odhodki Zavoda in na 

posledice, ki iz tega izhajajo. V predlogu finančnega načrta Zavoda za 

leto 2000 je Zavod ponovno opozoril na nujnost ukrepanja in sprejetja 

določenih aktivnosti na tem področju. 

Dne 11.11.1999 je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o celovitem 

programu pokrivanja razlike med prihodki in odhodki Zavoda ter z njim 

zadolžila organe Kapitalskega sklada, d.d., Ministrstvo za finance, 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve in Zavod za njegovo 

realizacijo in sprejem potrebnih odločitev za zagotovitev sredstev za 

postopno pokrivanje primanjkljaja Zavoda v obdobju od leta 1999 do 

2001. 

S programom Vlade je določeno, da mora Kapitalski sklad, d.d. na 

osnovi zakonskih določil o namembnosti njegove ustanovitve zagotoviti 

Zavodu v obdobju 1999-2001, za pokrivanje primanjkljaja Zavoda, 

sredstva v višini 15.000 milijonov SIT (od tega v letu 1999 sredstva v 

višini 3.000 milijonov SIT), DURS sredstva v višini 10.000 milijonov SIT 
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iz naslova povečane izterjave zapadlih prispevkov iz preteklih let (od 

tega v letu 1999 v višini 700 milijonov SIT) in Zavod, da prispeva v okviru 

svojih možnosti in pristojnosti v letih 2000-2001 sredstva v višini 1.000 

milijonov SIT. Zavod je po tem programu zavezan, da sredstva 

namensko uporabi za pokrivanje primanjkljaja. 

Na podlagi navedenega sklepa in programa Vlade je bila dne 24.12.1999 

sklenjena pogodba med Zavodom in Kapitalskim skladom, d.d., po kateri 

je Kapitalski sklad, d.d. Zavodu zagotovil za leto 1999 sredstva v višini 

3.000 milijonov SIT, ki so se nakazovala Zavodu po dinamiki sprostitve 

depozitov do konca meseca februarja 2000. 

Zavod je tudi takoj pristopil k podrobni analizi možnosti zagotovitve 

znižanja stroškov po vladnem programu. Sprejel je operativni program 

ukrepov za izboljšanje finančnega položaja Zavoda za leto 2000 in 2001, 

v katerem je v okviru zelo omejenih možnosti (njegovi odhodki so v več 

kot 98% vezani na zakonska določila) določil ukrepe za realizacijo sklepa 

Vlade Republike Slovenije. V programu je predvidel povišanje prihodkov 

iz naslova lastne dejavnosti, znižanje stroškov za dostavo pokojnin in 

znižanje nadomestil plač za čas čakanja na zaposlitev. 

Bilanca prihodkov in odhodkov 

Bilančni podatki kažejo, da je Zavod v letu 1999 realiziral skupne 

prihodke v višini 513.175,7 milijonov SIT in skupne odhodke v višini 

526.403,5 milijonov SIT. Skupni prihodki so bili za 13.227,8 milijonov SIT 

nižji od odhodkov, kar predstavlja primanjkljaj Zavoda v enaki višini. 

Skupen prikaz prihodkov in odhodkov Zavoda 

zap. 
št. elementi 

realizacija 
1998 

finančni 
načrt 1999 

realizacija 
1999 

indeks 
99/98 

izpolnitev 
načrta v % 

I 2 3 4 5 6=5:3 7=5:4 
l. | SKUPAJ PRIHODKI 460.168.0 516.189.4 513.175.7 111.5 99.4 
2. SKUPAJ ODHODKI 466.509.8 527.966.5 526.403.51 112.8 99.7 
3. primanjkljaj (2. manj l.) 6.341.8 11.777,1 13.227.8 208.6 112.3 
4. prenos nekritega 

primanjkljaj iz preteki, 
leta 

- 6.341,8 - 

1 i 
! 
1 1 

5. nekriti primanjkljaj 6.341.8 18.118.9 13.227.8 208.6 73.0| 

Opomba: Način pokrivanja izgube iz leta 1998 je podrobneje opredeljen 

v poglavju Finančni rezultat. 
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1. Prihodki 

Doseženi skupni prihodki Zavoda so v letu 1999 znašali 513.175,7 

milijonov SIT. Od načrtovanih prihodkov so bili nižji za 0,6%, kar pomeni, 

da je bil načrt prihodkov zelo dobro ocenjen. V primerjavi z realizacijo 

leta 1998 so bili višji za 11,5%. 

V strukturi prihodkov predstavljajo prihodki od prispevkov za pokojninsko 

in invalidsko zavarovanje 70,7%, obveznosti države 28,4%, ostali 

prihodki pa 0,9%. 

V primerjavi z letom 1998 seje struktura prihodkov nekoliko spremenila - 

v letu 1998 je bil delež prihodkov od prispevkov višji (71,5%), delež 

povračil države nižji (26,7%) in višji delež drugih prihodkov (1,8%). 

a) Prihodki od prispevkov zavarovancev 

Prihodki od prispevkov zavarovancev iz bruto plač in zavarovalnih osnov 

so bili doseženi v višini 232.524,7 milijonov SIT. V primerjavi s finančnim 

načrtom so bili višji za 0,4%, glede na realizacijo leta 1998 pa za 10,3%. 

Iz strukture plačnikov tega prispevka je razvidno, da so zavarovanci 

pravnih oseb plačali skupaj 207.972,4 milijonov SIT ali 89,5% vseh 

prispevkov zavarovancev (v letu 1998 je znašal ta delež 90,3%), 

zasebniki in pri njih zaposleni delavci 21.459,2 milijonov SIT ali 9,2% (v 

letu 1998 8,3%) ter kmetje in pri njih zaposleni družinski člani 3.093,1 

milijonov SIT ali 1,3% prispevkov zavarovancev (v letu 1998 1,4%). 

b) Prihodki od prispevkov delodajalcev 

Prihodki od prispevkov delodajalcev so bili doseženi v višini 124.395,1 

milijonov SIT. V primerjavi z načrtovano višino so bili višji za 0,7%, glede 

na realizacijo preteklega leta pa za 10,5%. 

Struktura plačnikov tega prispevka kaže, da so pravne osebe plačale 

skupaj 111.874,8 milijonov SIT ali 89,9% vseh prispevkov delodajalcev 

(v letu 1998 90,6%), zasebniki pa 12.520,3 milijonov SIT ali 10,1% 

skupnih prispevkov delodajalcev (v letu 1998 9,4%). 

Ugotovimo lahko, da so se prihodki od zasebnikov v letu 1999 v 

primerjavi z letom 1998 precej povišali, in sicer prispevki zavarovancev 

za 22,6% in prispevek delodajalcev za 18,3%. Tolikšno povišanje je 

pripisati predvsem zvišanju zavarovalnih osnov (zasebniki se namreč na 
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podlagi zakonskih sprememb iz leta 1996 ne morejo več zavarovati za 

ožji obseg pravic in morajo prispevke plačevati od zavarovalnih osnov, ki 

so se s spremembo zakona v letu 1998 povišale), pa tudi večji plačilni 

disciplini in boljši izterjavi zapadlih neplačanih prispevkov iz preteklih let 

s strani DURS. 

c) Prihodki od prispevkov delodajalcev za zavarovalno dobo s 

povečanjem 

Prihodki od prispevkov delodajalcev za zavarovalno dobo s povečanjem 

so znašali 6.026,6 milijonov SIT in so bili glede na načrtovane nižji za 

1,8%, glede na predhodno leto pa višji za 11,1%. V strukturi vseh 
prihodkov ta prispevek (enako kot v letu 1998) predstavlja 1,2%. 

Prispevek se obračunava od bruto plač delavcev, ki delajo na 

beneficiranih delovnih mestih, po ustreznih stopnjah, odvisno od stopnje 

povečanja zavarovalne dobe. 

d) Prihodki iz naslova dokupa let 

Prihodki iz naslova dokupa let so znašali 1.474,1 milijonov SIT in so v 

primerjavi z načrtovano višino za leto 1999 višji za 12,9%, v primerjavi z 

realizacijo leta 1998 pa nižji kar za 69,4%. Razlog za to je predvsem v 

zmanjšanju števila dokupov pokojninske dobe za čas rednega študija (za 

93,8%) in za čas služenja vojaškega roka (za 65,6%), kar je posledica 

povišanja cene dokupa let na podlagi spremembe zakona iz leta 1998. 

Prav tako je zabeleženo zmanjšanje dokupa let za čas opravljanja 

kmetijske in obrtne dejavnosti (za 25,9%), za zvišanje starostne 

pokojnine (za 52,5%) in zmanjšanje dokupa let za delavce v azbestni 

proizvodnji (za 38,9%). V primerjavi z letom 1998 so bili višji le prihodki iz 

naslova dokupa let za delavce, ki so bili tehnološki viški in sicer za 

72,9%. 

e) Prihodki iz naslova obveznosti države 

Prihodki iz naslova obveznosti države so znašali 145.525,9 milijonov SIT 

in so se v primerjavi z doseženimi v letu 1998 povišali za 18,5%. 

V strukturi teh prihodkov predstavlja 36.052,1 milijonov SIT ali 24,8% 

plačilo akontacij tekočih obveznosti, to je obveznosti za ugodnejše 

pokojnine po posebnih predpisih in 109.473,8 milijonov SIT ali 75,2% 

dodatna sredstva (transfer) proračuna zaradi prenizke prispevne stopnje. 
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Pri tem je potrebno omeniti, da je Zavod poleg navedenih prihodkov v 

letu 1999 iz državnega proračuna prejel še 3.935,1 milijonov SIT za leto 

1998 (nakazilo obveznosti po končnem obračunu tekočih obveznosti za 

leto 1998 v znesku 3.902,4 milijonov SIT in nakazilo obveznosti za leto 

1998 zaradi odpisanih prispevkov kmetom zaradi naravnih nesreč v 

znesku 32,7 milijonov SIT). S temi sredstvi je pokril del primanjkljaja 

oziroma presežka odhodkov nad prihodki Zavoda iz leta 1998, kar je 

podrobneje opredeljeno v poglavju Finančni rezultat. 

f) Drugi prihodki 

Drugi prihodki so bili realizirani v višini 903,5 milijonov SIT in so bili glede 

na finančni načrt višji za 21,9% ter za 28,5% višji kot v letu 1998. 

Med te prihodke se vštevajo prihodki od poravnanih obveznosti po 

stečajih (249,1 milijonov SIT), prihodki od storitev zdravstvenih 

zavarovalnic (105,4 milijonov SIT), prihodki od regresnih zahtevkov 

(146,4 milijonov SIT), prihodki od prenesenega dobička Stanovanjskega 

sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o. iz leta 1998 

(103,2 milijonov SIT), prihodki iz naslova lastne dejavnosti službe (188,3 

milijonov SIT) in drugi manjši prihodki. 

g) Prihodki od obresti 

Prihodki od obresti so v letu 1999 znašali 2.325,8 milijonov SIT in so se v 

primerjavi z doseženimi v letu 1998 znižali za 22,4%. 

Zavod je v letu 1999 na osnovi plana prilivov in odlivov dnevne presežke 

prihodkov nad odhodki medmesečno kratkoročno deponiral v obliki 

avansov in depozitov pri poslovnih bankah Republike Slovenije, ki 

nakazujejo pokojnine in druge dajatve upokojencem. Te aktivnosti so bile 

izvajane na podlagi predpisov, ki urejajo to področje in soglasij 

Ministrstva za finance in njegovih sklepov o višini obrestne mere. Vezava 

sredstev je bila vedno krajša od meseca dni. 

Prihodki od teh obresti, kot tudi od obresti na vpogled na žiro računu so 

bili za leto 1999 načrtovani na podlagi realizacije v letu 1998 v višini 

3.500.0 milijonov SIT. Realizirani pa so bili le v višini 66,5%, predvsem 

zaradi nižje realizacije zamudnih obresti od načrtovanih. Zamudne 

obresti so znašale 1.934,1 milijonov SIT, obresti od avansov in depozitov 

danih poslovnim bankam 377,2 milijonov SIT ter obresti od sredstev na 

vpogled in druge obresti skupaj 14.5 milijonov SIT. 
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Struktura prihodkov Zavoda v letu 1999 pa je ponazorjena v naslednjem 

grafičnem prikazu: 
(' 

Struktura prihodkov Zavoda v letu 1999 

prispevek za zav 
dobo s povećanjem 

1.2% 

obveznosti države 
2fc.4% 

prispevek 
zavarovancev 

4£ 2% 

Iz grafa je razvidno, da v strukturi prihodkov predstavljajo največji delež 

prispevki zavarovancev, obveznosti države in prispevek delodajalcev. 

2. Odhodki 

Doseženi skupni odhodki Zavoda so v letu 1999 znašali 526.403,5 

milijonov SIT in so bili za 0,3% nižji od načrtovane višine. Glede na 

realizacijo predhodnega leta so se povišali za 12,8%. Strukturo 

odhodkov Zavoda za leto 1999 prikazuje naslednji graf: 

zoravstvem prispevki 
denarna nadomestila "" <*«9' s;'0ŽKI opravljanja , co, - ae.avnosl 

C.5% 

oename oaiatve 
67.7% 
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Graf prikazuje, da kar 87,7% odhodkov Zavoda predstavljajo denarne 

dajatve, ki so vezana na zakonska določila. 

Na višino odhodkov so vplivale uskladitve pokojnin ter druge denarne 

dajatve, ki so bile izvedene v mesecih januar, februar, maj in november 

glede na gibanje plač in gibanje povprečnega števila prejemnikov 

pokojnin. 

a) Denarne dajatve 

Denarne dajatve predstavljajo izplačila starostnih, invalidskih, družinskih, 

kmečkih, vojaških in drugih pokojnin ter dodatkov k pokojninam. 

V strukturi odhodkov predstavljajo denarne dajatve najvišjo postavko, saj 

z zneskom 461.640,7 milijonov SIT pomenijo kar 87,7% vseh odhodkov. 

Glede na načrtovano višino so bile nižje za 0,4%, v primerjavi z 

realizacijo v letu 1998 pa so bile višje za 12,5%. 

Za starostne pokojnine je bilo izplačano 270.607,5 milijonov SIT ali 

58,6%, za invalidske pokojnine 73.115,1 milijonov SIT ali 15,8%, za 

družinske pokojnine 54.113,2 milijonov SIT ali 11,7% in za varstvene 

dodatke k pokojninam 7.216,5 milijonov SIT ali 1,6% vseh denarnih 

dajatev. 

Odhodki za pokojnine, ki se izplačujejo upokojencem Zavoda, ki živijo v 

drugih državah nastalih na območju nekdanje SFRJ, so bili izplačani v 

višini 13.922,3 milijonov SIT in so bili v primerjavi z načrtovanimi višji za 

0,5%, od leta 1998 pa sO bili višji za 12,2%. Pokojnine, nakazane v 

ostale druge države so znašale 1.435,5 milijonov SIT in so bile nižje od 

načrtovanih za 4,1% ter za 12,4% višje od realizacije v letu 1998. 

Odhodki za kmečke pokojnine so v letu 1999 znašali 4.149,7 milijonov 

SIT in so bili za 1,2% nižji od načrtovanih oziroma za 2,1% nižji od 

doseženih leto poprej. 

Odhodki za vojaške pokojnine so bili izplačani v višini 7.134,5 milijonov 

SIT. V primerjavi z načrtovano postavko so bili nižji za 0,8% oziroma za 

9,5% višji kot v letu 1998. Pri tem je potrebno omeniti, da je bil dne 

17.6.1998 sprejet Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja bivših vojaških zavarovancev, po katerem so bile akontacije 

vojaških pokojnin prevedene v redne vojaške pokojnine. 
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Akontacije pokojnin in drugih dajatev, ki. jih prejemajo osebe s stalnim 

bivališčem v Republiki Sloveniji, ki so te pravice uveljavile v drugih 

državah nastalih na območju nekdanje SFRJ, pa iz teh držav še ne 

prejemajo pokojnin, so v letu 1999 znašale 444,5 milijonov SIT in so bile 

od načrtovanih nižje za 0,9% oziroma za 3,6% višje od realiziranih v letu 

1998. 

Dodatke k pokojninam prejemajo slovenski državljani, ki prejemajo 

pokojnine iz držav nekdanje SFRJ, vendar ne dosegajo višine pokojnin 

po naših predpisih. Izplačani so bili v znesku 798,2 milijonov SIT in so bili 

višji od načrtovanih za 4,3% oziroma za 15,9% višji od realiziranih v letu 

1998. 

Za druge denarne dajatve (dodatki za pomoč in postrežbo, invalidnine, 

preživnine in dodatek za rekreacijo upokojencev) so bili realizirani 

odhodki v višini 28.703,6 milijonov SIT in predstavljajo 6,2% vseh 

odhodkov za denarne dajatve. V primerjavi z načrtovanimi za leto 1999 

so bili nižji za 3,8% oz. za 14,1% višji kot v letu 1998, predvsem zaradi 

visoke ravni dodatka za rekreacijo upokojencev. Od navedenega zneska 

predstavlja dodatek za pomoč in postrežbo 8.182,2 milijonov SIT, 

invalidnine 4.399,3 milijonov SIT,, preživnine 44,8 milijonov SIT ter 

dodatek za rekreacijo upokojencev 16.077,3 milijonov SIT. Slednji je bil 

nižji od načrtovanega za 1,1% in višji od izplačanega v letu 1998 za 

15,7%. 

b) Denarna nadomestila 

Izdatki za denarna nadomestila šo skupaj znašali 18.547,4 milijonov SIT 

in so bili višji od načrtovanih za 3,9%. V primerjavi z realizacijo v letu 

1998 so bili višji za 22,7%. 

V strukturi izdatkov za denarna nadomestila predstavljajo izdatki za 

denarna nadomestila plač za pravice delovnih invalidov s preostalo 

delovno zmožnostjo 98,4% ali 18.256,9 milijonov SIT. Sestavljajo jih 

nadomestila plač za delo s skrajšanim delovnim časom (29,4%), zaradi 

manjše plače na drugem delu (29,6%), za čas čakanja na ustrezno 

zaposlitev (39,8%) ter za čas poklicne rehabilitacije (1,2%). V primerjavi 

z letom 1998 izkazujejo najvišji porast izdatki za nadomestila plač za čas 

čakanja na ustrezno zaposlitev (za 35,3%), predvsem zaradi porasta 

števila upravičencev. 

Za plačila storitev zavodom za usposabljanje invalidov ter sofinanciranje 

delovnih mest je bilo v letu 1999 izplačano 290,5 milijonov SIT. 
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c) Prispevki za zdravstveno zavarovanje 

To so prispevki, ki se izplačujejo Zavodu za zdravstveno zavarovanje 

Slovenije, in sicer prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 

upokojencev in prispevek za zdravstveno zavarovanje od nadomestil 

plač delovnih invalidov. V letu 1999 so bili ti prispevki izplačani v višini 

39.762,2 milijonov SIT. V primerjavi s finančnim načrtom so bili nižji za 

0,5% oz. za 12,7% višji kot v letu 1998. 

V okviru tega je znašal prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje 

upokojencev 39.002,4 milijonov SIT (ali 7,4% vseh odhodkov Zavoda) in 

se je v primerjavi z letom 1998 povišal za 12,4%. Prispevek za obvezno 

zdravstveno zavarovanje upokojencev se obračunava od bruto pokojnin, 

ki so preračunane iz izplačanih pokojnin s količnikom 1,5753, po 5,76% 

stopnji prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje upokojencev. 

Prispevek za zdravstveno zavarovanje od nadomestil plač delovnih 

invalidov je znašal 759,7 milijonov SIT. Njegov delež v strukturi skupnih 

odhodkov Zavoda znaša le 0,2%. 

d) Stroški opravljanja dejavnosti preko zunanjih izvajalcev 

Stroški opravljanja dejavnosti zajemajo stroške za dostavo pokojnin 

preko Pošte Slovenije, provizijo APP, stroške za delo invalidskih komisij, 

stroške za delo prijavno-odjavne službe Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije, odhodke za obresti od kreditov itd. 

Skupaj so znašali 2.893,5 milijonov SIT in so predstavljali 0,5% skupnih 

odhodkov Zavoda. Glede na realizacijo leta 1998 so bili višji za 8,1%, v 

primerjavi z načrtovanimi pa nižji za 6,6%. 

Največjo postavko v okviru teh odhodkov predstavljajo poštni stroški za 

dostavo pokojnin, ki so bili realizirani v višini 1.595,2 milijonov SIT. V 

primerjavi z načrtovanimi so bili nižji za 13,9%, v primerjavi z letom 1998 

pa višji za 2,1%. Njihova višina je odvisna od cene storitev in od višine 

sredstev izplačanih pokojnin. Ti odhodki se postopoma znižujejo, kar 

pomeni, da se vedno več upravičencev odloča za prejem pokojnine 

preko poslovnih bank, kar je odraz skupnih uspešnih akcij Zavoda in 

poslovnih bank. Kljub temu pa so ostali v strukturi vseh odhodkov 

Zavoda v letu 1999 na isti višini kot v letu 1998 in znašajo 0,3%. 
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e) Obresti od financiranja 

Obresti od kreditov za izplačilo pokojnin, ki jih je Zavod ob aranžmaju 

Ministrstva za finance najel pri poslovnih bankah Republike Slovenije in 

so bremenili Zavod v letu 1999 le za dneve najetega posojila v letu 1999 

v višini 11,6 milijonov SIT. 

f) Sklad dodatnega pokojninskega zavarovanja, d.d. 

Med odhodki finančnega načrta Zavoda za leto 1999 so bila v višini 

272,3 milijonov SIT načrtovana tudi sredstva za Sklad dodatnega 

pokojninskega zavarovanja, d.d., ki pa niso bila nakazana, ker je bilo 

določeno, da z uveljavitvijo novega Zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju ta sklad preneha delovati, njegove pravice in 

obveznosti pa se prenesejo na Kapitalski sklad, d.d. 

g) Stroški službe Zavoda 

Delavci, ki opravljajo v Zavodu strokovna, finančna, administrativno 

tehnična in druga dela za izvajanje sistema pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji, so v letu 1999 vodili vse 

upokojitvene postopke, izplačevali pokojnine in druge denarne dajatve, 

aktivno sodelovali z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve pri 

pripravi novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, 

izvajali aktivnosti za prilagoditev svojega poslovanja drugim novim 

zakonom oziroma njihovim izvedbenim aktom, kot npr. Zakonu o javnih 

financah, Zakonu o računovodstvu itd., nudili pravno in drugo pomoč pri 

uveljavljanju ter varstvu pravic, sodelovali pri stečajnih postopkih ipd. 

Finančno poslovanje službe Zavoda se je vodilo na podlagi določb 

prejšnjega Zakona o računovodstvu, ki je še veljal za leto 1999 in na 

osnovi predpisa o samoupravnih interesnih skupnostih. Za službo 

Zavoda sta enako kot pretekla leta izdelani samostojni bilanci stanja in 

uspeha. 

V letu 1999 je bilo za delovanje službe Zavoda izkazano 3.559,8 

milijonov SIT odhodkov ali za 15,1% več kot v letu 1998. V primerjavi s 

finančnim načrtom so bili odhodki višji za 4,1%. 

Razlog za preseganje planirane postavke je predvsem v načinu 

izkazovanja rezultatov. Primerjava rezultatov samostojne bilance službe 

Zavoda (po kateri so po dosedanjem načinu stroški za delo službe 

nadomeščeni s prihodki od lastne dejavnosti službe na trgu) s finančnim 
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načrtom službe Zavoda za leto 1999 (ki je izdelan po enakem načelu) 

kaže, da je bil plan odhodkov službe za leto 1999 dosežen 99,8%. Iz 

sredstev Zavoda je bilo namreč pokritih 94,7% odhodkov za delo službe 

oziroma 3.371,5 milijonov SIT, razlika v višini 188,3 milijonov SIT 

oziroma 5,3% sredstev pa je bilo pridobljenih na osnovi lastnih prihodkov 

dela službe, predvsem za opravljene storitve za zunanje uporabnike, 

najemnine za oddane poslovne prostore in obresti. 

V tem poročilu sta zato navedena oba načina izkaza odhodkov službe, 

t.j. po bruto načelu in s prikazom pobota odhodkov službe z lastnimi 

prihodki sredstev službe. 

Na višino doseženih odhodkov za delo službe Zavoda v letu 1999 pa je 

vsekakor vplival visok porast cen nekaterih materialov in storitev na trgu 

in povišanje cen zaradi uvedbe davka na dodano vrednost, katerega 

učinki v finančnem načrtu za leto 1999 niso bili predvideni. 

Odhodki službe zajemajo vse materialne in nematerialne stroške, 

amortizacijo zgradb in opreme, izredne odhodke ter sredstva za plače, 

prispevke in davke. Delež odhodkov za delo službe v skupnih odhodkih 

Zavoda je znašal 0,7%. Skupaj materialni in nematerialni stroški za 

material in storitve so v letu 1999 znašali 1.178,7 milijonov SIT in so bili v 

primerjavi z načrtovano postavko višji za 16,6 %. V primerjavi z letom 

1998 so bili višji za 28,6%. 

Preseganje načrtovanih postavk teh stroškov, predvsem zaradi povišanja 

cen in davka na dodano vrednost, analtično izkazujejo npr. poštne 

storitve (indeks 140,0), stroški tekočega vzdrževanja (indeks 132,6), 

stroški AOP prenosa podatkov (indeks 150,7), storitve programske 

pomoči in računalniški programi (indeks 158,7) itd. Preseganje načrta v 

manjši meri izkazujejo tudi nekatere druge vrste stroškov, ki jih ni bilo 

mogoče vnaprej natančneje planirati in so povezani z rednim 

opravljanjem nalog, organizacijo priprav na nov zakon, obiski tujih 

delegacij, stroški pogodb o delu, zavarovalne premije, reprezentanca, 

stroški časopisov in strokovne literature itd. 
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Pregled glavnih skupin odhodkov službe Zavoda za leto 1999 
 - zneski v milijonih SIT 

» 
elementi 

realizacija 
1998 

finančni 
načrt 
1999 

realizacija 
1999 

indeks 
99/98 

izpolnitev 
fin. načrta v 

% 
1 2 3 4 5=4:2 6=4:3 

1. mater.in nemat.str, vtem: 
- porabljeni material 
- porabljena energija 
- odpis drobnega 

inventarja 
- storitve 
- najemnine 
- nematerialni stroški 

2. amortizacija 
3. prispevki in davki 
4. izredni odhodki 
5. bruto plače in drugi 

osebni prejemki 
6. SKUPAJ 

916,3 
165.7 
42,7 

5,6 

378,1 
102,1 
222,1 
206.8 
317,7 

2.9 

1.648.2 
3.091.9 

1.010,5 
177,5 
46,2 

6,2 

421.5 
109.0 
250.1 
227.6 
354,0 

3,1 

1.825,8 
3.421.0 

1.178,7 
194,8 
47,2 
4,2 

542.5 
127,7 
262,3 
219,3 
354.6 

5,5 

1.801.7 
3.559.8 

128,6 
117,6 
110,5 
75,0 

143.5 
125.0 
118.1 
106.0 
111.6 
189.7 

109,3 
115.1 

116.6 
109.7 
102,2 
67,7 

128.7 
117.1 
104.8 
96,4 

100.2 
177,4 

• 98,7 
104.1 

Sredstva za plače in druge osebne prejemke v službi Zavoda so bila 

nižja od načrtovanih za 1,3% in za 9,3% višja v primerjavi z letom 1998. 

Plače in regres za letni dopust so bili v letu 1999 izplačani na podlagi 

Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih 

lokalnih skupnosti ter po kolektivni pogodbi Zavoda, z upoštevanjem 

obveznih določb splošne kolektivne pogodbe za negospodarstvo. 

Izhodiščne plače za zaposlene v negospodarstvu Slovenije so bile v letu 

1999 povečane oziroma usklajene dvakrat. 

Plače in število zaposlenih v službi Zavoda 
- zneski v SIT 

elementi 
realizacija 1998 realizacija 1999 indeks 99/98 

1 2 3 4=3:2 
1. sredstva za bruto plače 

v tem: 
- plače in nadomestila plač: 

- bruto 
- neto 

- drugi osebni prejemki 

1.648.180.108 

1.559.601.898 
975.333.440 

78.578.210 

1.801.675.055 

1.711.902.064 
1.062.068.951 

89.772.991 

109,3 

109.1 
108,9 
114.2 

2. povprečno štev. zaposlenih 
do obračunanih urah 657 653 100.9 

3. povprečna mesečna bruto 
plača na zaposlenega 
v tem: 
- plače in nadomestila plač: 

- bruto 
- neto 

- druai osebni Dreiemki 

209 054 

199.087 
123.710 

9 957 

226 455 

215.171 
133.493 

11.284 

108,3 

108.1 
107.9 
113.2 
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Povprečna mesečna plača na zaposlenega v Zavodu za leto 1999 je 

znašala 215.171 SIT bruto, oziroma 133.493 SIT neto. V primerjavi s 

povprečno mesečno bruto plačo na zaposlenega za leto 1998 se je 

povišala za 8,1%, oziroma neto za 7,9%. 

Zavod vsa leta od uveljavitve Zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, 

državnih organih in organih lokalnih skupnosti pozorno spremlja gibanje 

plač v Republiki Sloveniji in pri tem plače delavcev Zavoda primerja s 

plačami vseh zaposlenih v Republiki Sloveniji ter plačami v javni upravi. 

V letu 1995 je znašalo razmerje povprečne plače v Zavodu 1,33 

povprečne plače zaposlenih v Republiki Sloveniji in 1,01 povprečne 

plače v javni upravi. V letu 1996 je to razmerje padlo na 1,30 oziroma na 

0,97, v letu 1997 pa je razmerje še nadalje padlo na 1,22 oziroma 0,94. 

Zaradi takega zaostajanja plač delavcev Zavoda za povprečnimi plačami 

v Republiki Sloveniji in še zlasti v javni upravi, je upravni odbor v mesecu 

maju 1998 sprejel spremembo kolektivne pogodbe Zavoda. Na ta način 

se je razmerje povprečne plače v Zavodu v primerjavi s povprečno plačo 

v javni upravi v letu 1998 popravilo le na 0,98, v primerjavi z zaposlenimi 

v Republiki Sloveniji pa na 1,26. Kljub takemu ukrepu seje razmerje plač 

naknadno spet poslabšalo, saj je bila v letu 1999 povprečna mesečna 

plača na zaposlenega v Zavodu, v primerjavi s povprečno plačo na 

zaposlenega v javni upravi in socialnem zavarovanju nižja kar za 3,9% 

oziroma neto za 2,9% (v letu 1999 je znašala povprečna mesečna plača 

na zaposlenega v javni upravi 223.914 SIT bruto oziroma 137.525 SIT 

neto). 

Finančni rezultat 

Zavod je že v mesecu septembru 1999 ob pripravi finančnega načrta za 

leto 2000 ocenil, da bo skupni primanjkljaj v letu 1999 (skupaj s 

primanjkljajem iz leta 1998) znašal okoli 16.200 milijonov SIT. Realizirani 

podatki po zaključnem računu kažejo na pravilnost te ocene. Zaključni 

račun Zavoda za leto 1999 izkazuje skupne prihodke v višini 513.175,7 

milijonov SIT in skupne odhodke v višini 526.403,5 milijonov SIT. Razlika 

je presežek odhodkov nad prihodki v višini 13.227,8 milijonov SIT, s tem 

da je bil pokrit nekriti primanjkljaj iz leta 1998 v višini 2.406,7 milijonov 

SIT z nakazili sredstev Kapitalskega sklada, d.d. Glede na to, da so bila 

vplačila prispevkov od pokojninskega in invalidskega zavarovanja višja 

od rasti plač, oziroma za 1.765,0 milijonov SIT višja od načrtovanih za 

leto 1999 ter odhodki za 1.563,0 milijonov SIT nižji od načrtovanih, je 

negativen finančni rezultat predvsem posledica sistemske politike 
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oziroma prenizke postavke sredstev, ki bi jih moral Zavodu zaradi 

znižanja prispevne stopnje zagotavljati državni proračun. 

s 
Zavod primanjkljaja po zaključnem računu za leto 1999 v okviru svojih 

dohodkovnih možnosti ne bi mogel pokriti. Za te namene namreč že 

nekaj let nima več sredstev obveznih rezerv, ki jih je moral v celoti 

uporabiti za kritje primanjkljaja po zaključnem računu za leto 1995. 

Oblikovanje rezervnega sklada tudi v letu 1999 po finančnem načrtu ni 

bilo mogoče, ker bi bilo za to potrebno povišati prispevno stopnjo. 

Obvezno oblikovanje rezerv je določal tudi še v letu 1999 veljavni Zakon 

o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, v višini najmanj 30% 

planiranih mesečnih odhodkov za plačilo pravic iz pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja. 

Pozitivni premik za izboljšanje omenjenega finančnega položaja Zavoda 

je bil storjen v letu 1999 s sprejemom sklepa o celovitem programu 

Vlade Republike Slovenije za pokrivanje primanjkljajev Zavoda, oziroma 

pokrivanje negativne razlike med prihodki in odhodki Zavoda v letih 

1999-2001. 

Tako je bil tekom leta 1999 primanjkljaj Zavoda po zaključnem računu za 

leto 1998 v višini 6.341,8 milijonov SIT delno pokrit s sredstvi proračuna 

iz naslova poračuna obveznosti za leto 1998 (v višini 3.935,1 milijonov 

SIT), razlika nekritega primanjkljaja za leto 1998 v višini 2.406,7 milijonov 

SIT, pa je bila konec leta v celoti pokrita po celovitem programu Vlade R 

Slovenije za pokrivanje primanjkljaja s prilivi sredstev Kapitalskega 

sklada, d.d. 

Kapitalski sklad, d.d. je po sklepu Vlade R Slovenije zagotovil za leto 

1999 sredstva za pokrivanje primanjkljaja v višini 3.000,0 milijonov SIT, 

od katerih jih je Zavod skladno s sklepom namensko uporabil za pokritje 

nekritega primanjkljaja iz leta 1998 sredstva v višini 2.406,7 milijonov 

SIT. Preostanek sredstev Kapitalskega sklada, d.d. za leto 1999 v višini 

593,3 milijonov SIT bo uporabljen za pokritje primanjkljaja Zavoda po 

zaključnem računu za leto 1999, poleg dodatno predvidenih prilivov 

sredstev Kapitalskega sklada, d.d. za te namene v letu 2000, v višini 

6.000,0 milijonov SIT. 

Razlika nekritega primanjkljaja Zavoda po zaključnem računu za leto 

1999 oziroma razlika med prihodki in odhodki Zavoda se bo v celoti 

pokrila po zaključnem računu leta 2001 s preostalimi sredstvi 

Kapitalskega sklada.d.d, sredstvi DURS in Zavoda. 
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Zavod je v letu 1999 pravočasno in v skladu z zakonom izpolnjeval svoje 

obveznosti do upokojencev in drugih uživalcev pravic, kljub temu da je bil 

za leto 1999 planirani primanjkljaj v poslovanju in kljub likvidnostnemu 

primanjkljaju v zadnjih dveh mesecih leta. Med letom je Zavod svoje 

obveznosti izplačeval v sodelovanju z Ministrstvom za finance, ki je do 

meseca novembra tekoče mesečno v celoti krilo razliko med prihodki in 

odhodki Zavoda v okviru letno planiranih sredstev proračuna za te 

namene. Pravočasno in celotno realizacijo obveznosti v mesecu 

novembru in decembru 1999 je Zavod zagotovil z najemanjem posojil pri 

Ministrstvu za finance in poslovnih bankah Republike Slovenije. 

Hkrati je bil v letu 1999 s sprejetjem novega Zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju in celovitega programa Vlade Republike 

Slovenije za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki Zavoda, narejen 

tudi prvi sistemski korak, ki bo v naslednjih letih pomenil ugodnejše 

finančne pogoje poslovanja Zavoda pri izvajanju pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja. 
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Skupna bilanca prihodkov in odhodkov Zavoda za leto 1999 

realizacija- 
1998 

finančni.; realizacija* 
1999g| Strta :^,?a 

1 2 3 4 5 6=5:3 7=5:4 8 
I. PRIHODKI 

1. prispevek 
zavarovancev 210.823,6 231.496,0 232.524,7 110,3 100,4 45,3 

2. prispevek 
delodajalcev 112.568,2 123.550,4 124.395,1 110,5 100,7 24,2 

3. prispevek za 
zavarovalno dobo s 
povečanjem 5.423,3 6.135,0 6.026,6 111,1 98,2 1.2 

4. skupaj prispevki 
(1. do 3.) 328.815,1 361.181,4 362.946,4 110,4 100,5 70,7 

5. dokup let 4.819,9 1.306,0 1.474,1 30,6 112,9 0,3 
6. obresti 2.998,2 3.500,0 2.325,8 77,6 66,5 0,4 
7. obveznosti države 122.831,8 149.461,0 145.525,9 118,5 97,4 28,4 
8. drugi prihodki 703,0 741,0 903,5 128,5 121,9 0,2 
9. SKUPAJ (5. do 8.) 131.352,8 155.008,0 150.229,3 114,4 96,8 29,3 

agg SKUBAŽI&RIHODKI < 
460.168,0 516.189,4 513175.7 Ki 1:5 X - 99,4 100,0 

II. ODHODKI 
u. denarne dajatve 410.339,9 463.376.8 461.640,7 112,5 99,6 87,7 
12. denarna nadomestila 

15.114,7 17.850,1 18.547,4 122,7 103,9 3.5 
13. prispevki za 

zdravstveno 
zavarovanje 35.287,2 39.949,4 39.762,2 112,7 99,5 7,6 

14. stroški opravljanja 
dejavnosti 2.676,1 3.096,9 2 893,5 108,1 93,4 0,5 

15. stroški službe Zavoda 
3.091,9 3.421.0 3.559,8 115,1 104,1 0,7 

16. Sklad dodatnega pok. 
zavarovanja 272.2 

17;: SKUPAJ ODHODKI ; ■ ■; * 
466.509,8 527.966,5 526.403,5 

1 - 
112,8 

• 
99,7 

0 • • 
100,0 

18. primanjkljaj 
(17. manj 10.) 6.341,8 11.777,1 13.227,8 208.6 112,3 

19. prenos nekritega 
primanjkljaja iz 
preteklega leta 6.341.8 

20. nekriti primanjkljaj 6.341,8 18.118,9 13.227,8 208,6 73,0 
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VIII. SOFINANCIRANJE RAZVOJA INVALIDSKIH PODJETIJ 

V LETU 1999 

Sofinanciranje razvoja invalidskih podjetij temelji na določbah Zakona o 

usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb in statuta Zavoda. Zavod 

ga izvaja z namenom, da bi izboljšal možnosti invalidskih podjetij pri 

ustreznem zaposlovanju in usposabljanju invalidov. 

Podlaga za določanje zneskov sofinanciranja v letu 1999 so bila merila 

za sofinanciranje razvoja invalidskih podjetij, ki jih je sprejel Upravni 

odbor Zavoda leta 1995 in dopolnil leta 1996. Merila so tudi podlaga za 

nadzor pravilnosti porabe dodeljene denarne pomoči glede na 

predložene investicijske programe. 

Zavod je marca 1999 objavil razpis za sofinanciranje razvoja invalidskih 

podjetij v letu 1999. Prispelo je 82 investicijskih programov. Komisija za 

ocenitev investicijskih programov jih je pregledala in ocenila na podlagi 

veljavnih meril. Od teh je 80 invalidskih podjetij izpolnjevalo razpisne 

pogoje. 

Upravni odbor Zavoda je na 98.seji, dne 17.6.1999 sprejel sklep o 

sofinanciranju razvojnih programov omenjenih 80 invalidskih podjetij v 

skupnem znesku 190.000.000,00 SIT, od tega 161.904.161,00 SIT za 

sofinanciranje investicij in 28.095.839,00 SIT za sofinanciranje novih 

zaposlitev. 

Na podlagi tega sklepa je Zavod v juliju 1999 z 80 invalidskimi podjetji 

podpisal pogodbe o sofinanciranju investicij za skupni znesek 

161.904.161,00 SIT. Od julija do decembra 1999 pa še dodatke k 

pogodbam o sofinanciranju novih zaposlitev s 36 invalidskimi podjetji za 

skupni znesek 15.006.267,00 SIT. 

Invalidska podjetja so do 30.11.1999 uresničila 245 od načrtovanih 488 

novih zaposlitev invalidov. Zaradi neuresničenih načrtovanih novih 

zaposlitev je ostal neizplačan znesek 13.089.572,00 SIT. 

Upravni odbor je, na predlog Komisije za ocenitev investicijskih 

programov, sprejel sklep, "da preostanek odobrenega zneska, ki bo 

posledica neuresničenja načrtovanih zaposlitev, po 30.11.1999 razdeli 

med tista invalidska podjetja, ki bodo z Zavodom sklenila pogodbe o 

financiranju razvoja za leto 1999, in ki bodo do 30.11.1999 poslala 

Zavodu dokazila o uresničenih zaposlitvah v okviru načrtovanih." Zavod 
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je, na podlagi omenjenega sklepa upravnega odbora Zavoda, letos 

razdelil omenjeni preostanek 13.089.572,00 SIT med invalidska podjetja, 

sorazmerno obsegu njihovih uresničenih novih zaposlitev. 

Zavod je v letu 1999 sofinanciral 3.470 delovnih mest za invalide, od 

tega 2.982 za ohranitev njihovih delovnih mest in 245 za nove zaposlitve 

invalidov. 

Zavod sodeluje tudi v Strokovni komisiji za ugotavljanje pogojev za 

pridobitev statusa podjetja za usposabljanje in zaposlovanje invalidov pri 

Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve. Ta komisija je v letu 

1999 dodelila status 9 invalidskim podjetjem. 

IX. ZAVAROVALNA DOBA, KI SE ŠTEJE S POVEČANJEM 

V letu 1999 je Zavod, v skladu z veljavnimi predpisi, nadaljeval postopek 

v zvezi z določitvijo delovnih mest, na katerih se zavarovalna doba šteje 

s povečanjem za delavce v Postojnski jami. 

V zvezi z ugotavljanjem delovnih mest, na katerih se zavarovalna doba 

šteje s povečanjem, je posebna strokovna komisija Zavoda, na podlagi 

zahtevkov za ugotovitev delovnih mest, po opravljenem ogledu in 

zaključenem ugotovitvenem postopku, izdala zapisnike o ugotovitvi 

delovnih mest, na katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem, za 

26 pravnih oseb in 123 podjetnikov posameznikov. 

Obravnavano je bilo tudi 154 zahtevkov za ugotovitev zavarovalne dobe 

s povečanjem za individualne primere zaradi izpada posameznih 

delavcev iz seznama, ki je obvezna priloga k posameznemu zapisniku, s 

katerim je posebna strokovna komisija Zavoda posameznim poslovnim 

subjektom taka delovna mesta v preteklosti že ugotovila. Pozitivno je bilo 

rešenih 41 primerov. Pravnim* in fizičnim osebam je bilo pisno 

posredovano 23 strokovnih mnenj in pojasnil v zvezi z zavarovalno dobo 

s povečanjem, zavarovanci pa so se dnevno obračali za pojasnila tudi 

telefonično in osebno. 
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X. MATIČNA EVIDENCA ZAVAROVANCEV 

Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa, da se 

pokojninska doba in plača ter druga dejstva, ki vplivajo na pridobitev in 

odmero pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja upoštevajo 

po podatkih matične evidence. Področje matične evidence je urejeno s 

posebnim zakonom. Pri vodenju matične evidence opravlja Zavod vse 

naloge sam, lahko pa za opravljanje posameznih nalog pooblasti tudi 

druge. Tako je za vodenje prijavno odjavne službe, zaradi ekonomičnosti 

in čim manjšega obremenjevanja dajalcev podatkov, pooblaščen Zavod 

za zdravstveno zavarovanje Slovenije. 

V zakonu o matični evidenci so določeni dajalci podatkov, katalog 

podatkov za zavarovance in dajalce podatkov, roki za posredovanje 

podatkov. Matična evidenca zbira in evidentira podatke o zavarovancih 

za pridobitev in odmero pravic iz pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja, pravico do uporabe individualnih podatkov pa imata tudi 

državna statistika in zdravstveno zavarovanje. 

V letu 1999 je bilo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključenih 

801.280 zavarovancev, za katere so dajalci podatkov posredovali 

podatke na obrazcih matične evidence. 

Dajalci podatkov so vložili prijave podatkov za naslednje število 
zavarovancev: 

vrsta obrazca število zavarovancev 

M1 prijava v zavarovanje 219.677 

M2 odjava iz zavarovanja 194.475 

M3 sprememba v zavarovanju 29.612 i 
M4/M8 zavarovalna doba in plača 1.494.614 I 
M5/M9 nadomestila 231 

M6/M10 sprememba nadomestila \ 1.477 

M7 beneficirana doba j 2.148 

skupaj 1.942.234 

Kljub velikemu številu obdelanih obrazcev je potrebno opozoriti na 

težave pri delu matične evidence, ki jih mnogokrat povzročajo dajalci 

podatkov, saj podatke pošiljajo z zamudo, kar ima za posledico, da 
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evidentirani podatki niso popolni. Tudi vsaka sprememba predpisov 

bistveno vpliva na delo matične evidence, predvsem na izvajanje 

zavarovanja za posamezne kategorije zavarovancev, pa tudi na vsebino 

in način zbiranja podatkov. 

V letu 1999 je bila narejena kontrola podatkov o obdobju zavarovanja in 

prejeti plači za 849.875 zavarovancev in sicer za podatke, ki so bili 

sporočeni za leto 1998 ali za obdobje pred tem. Opravljena je bila 

revizija posredovanih podatkov pri 10.562 dajalcih podatkov za 460.255 

zavarovancev ter individualna revizija za posameznega zavarovanca pri 

3.568 dajalcih podatkov. Izdanih je bilo 19 odločb o ugotovitvah revizije, 

716 odločb o lastnosti zavarovanca, narejenih je bilo 21.551 vpisov 

pokojninske dobe v delovne knjižice na podlagi odločbe o priznanju ali 

dokupu pokojninske dobe. Neposreden vnos podatkov iz obrazcev v 

računalnik je bil narejen za 14.168 zavarovancev. Za 2.754 

zavarovancev so bili podatki o obdobju zavarovanja in prejeti plači 

posredovani nosilcem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v 

državah nastalih na območju nekdanje SFRJ. Narejen je bil informativni 

izračun pokojninske dobe za 10.560 zavarovancev. Za 3.315 

zavarovancev, ki so bili zaposleni pri fizičnih osebah, ki opravljajo 

pridobitno ali poklicno dejavnost je bilo zaključeno obdobje zavarovanja v 

delovni knjižici. Izvedena je bila tudi uparitev osebne številke in EMŠO-ja 

za 1.132 zavarovancev. 

Z revizijo podatkov ugotavlja matična evidenca, da so podatki sporočeni 

v skladu z veljavnimi predpisi in dejanskim stanjem. Pri opravljanju 

revizije in kontroli sporočenih podatkov pri dajalcih podatkov je bilo 

ugotovljeno 7.161 napak. Največkrat je bilo ugotovljeno, da podatki niso 

sporočeni v skladu z veljavnimi predpisi s področja pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja ali delovnopravnega področja. Poleg tega pa 

so bile ugotovljene tudi druge napake, na primer napake v obdobju, za 

katero so sporočeni podatki o prejeti plači, napake pri sporočanju 

podatkov o nadomestilih plače, neusklajen podatek o delovnem času na 

prijavi v zavarovanje in prijavi podatkov o plači itd. 

Pri uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

Zavod uporablja podatke iz matične evidence, le v posameznih primerih 

manjkajoče podatke še vedno zbira ob uveljavljanju pravic, tako na 

primer predvsem podatke za zadnje leto dela za posameznega 

zavarovanca. 
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X!. DELO INVALIDSKIH KOMISIJ 

Invalidske komisije so z zakonom določeni izvedenski organi Zavoda, ki 

dajejo v postopkih za uveljavljanje pravic in v pritožbenih postopkih iz 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja izvedenska mnenja o 

invalidnosti, telesni okvari in potrebi po stalni pomoči in postrežbi 

drugega. Opravljajo tudi izvedensko delo za uveljavitev nekaterih pravic 

po drugih predpisih (npr.: izdaja potrdil za oprostitev plačila prometnega 

davka pri nakupu motornih vozil, ocena telesne prizadetosti za 

uveljavitev pravic po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno 

prizadetih oseb, itd.) in za potrebe delovnega in socialnega sodišča. 

Invalidske komisije I. stopnje so v letu 1999 opravile 41.555 pregledov, 

kar je približno enako kot v letu 1998. 

Število in vsebina izvedenskih mnenj po letih sta prikazana v naslednji 

preglednici: 

leto 
za oceno invalidnosti za oceno 

telesne 
okvare 

ostali 
pregledi 

skupaj vsi 
pregledi 

št.vseh 
pregledov 

na 1000 
akt. zav. 

prvi pregled ponovni 
pregled 

1986 12.079 3.627 3.340 7.723 26.769 29.4 
1987 12.653 4.118 3.954 7.634 28.359 31.1 
1988 13.754 4.177 3.511 7.822 29.264 31.9 
1989 12.140 4.376 4.130 8.328 28.974 31.7 
1990 12.439 5.300 5.855 7.819 31.413 35.4 
1991 14.327 6.491 3436 7.095 31.349 36.0 
1992 10.313 6 920 6.076 6.773 29.412 36.9 
1993 10.606 7.724 8.169 9.270 35.769 46.0 
1994 11.183 7.777 7.904 9.180 36.044 45.2 
1995 11.843 8.165 8.809 10.194 39.101 50.4 
1996 11.375 8.793 10.379 12.002 42.549 54,0 
1997 11.081 9.046 9 562 11.287 40 976 53.9 
1998 11.398 9.570 9.552 11.174 41.694 54.9 
1999 11.633 9.393 8.790 11.739 41.555 53.2 

V letu 1999 je bilo od skupnega števila vseh pregledov 50,6% pregledov 

za oceno invalidnosti, 21,2% za oceno telesne okvare in 28,2% ostalih 

pregledov (ocena potrebe stalne pomoči in postrežbe drugega, ocena 

preostale zmožnosti za delo po mednarodnih sporazumih, ocena 

nezmožnosti za samostojno življenje in delo ter drugo). 
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Invalidske komisije so v letu 1999 ugotovile 7.802 novih invalidov I., II., in 

III. kategorije, kar pomeni 5,9 novih invalidov na 1000 aktivnih 

zavarovancev. V letu 1998 jih je bilo 7.180 ali 5,5 na 1000 aktivnih 

zavarovancev. 

vrsta ocene invalidnosti število % 
št. invalidov 
na 1000 akt. 

zavarovancev 
I. kategorija 2.507 24,0 3,2 

II. kategorija 1.180 11,3 1,5 

III. kategorija 4.115 39,5 5,3 

nevar. za nast. inval. 62 0,5 0,1 

ni invalidnosti 2.588 24,7 3,3 

Skupaj 10.452 100,0 13,4 

Invalidske komisije so pri prvih pregledih ugotovile 2507 novih invalidov I. 

kategorije, kar je 3,2 novih invalidov I. kategorije na 1000 aktivnih 

zavarovancev. Pri ponovnih pregledih so v I. kategorijo invalidnosti na 

novo razvrstile 2.171 zavarovancev, kar je 2,8 na 1000 aktivnih 

zavarovancev. Tako je v letu 1999 dejansko novih invalidov I. kategorije 

4.678 ali 6,0 na 1000 aktivnih zavarovancev (v letu 1998 jih je bilo 4.219 

ali 5,5 novih invalidov I. kategorije na 1000 aktivnih zavarovancev). Tako 

je bilo v letu 1999 459 ali 10,8% več novih invalidov I. kategorije kot v 

letu 1998. • 

Struktura podanih ocen invalidnosti: 

I. kategorija 24,0% 

II. kategorija 11,3% 

III. kategorija 39,5% 

nevarnost za nast. inval. 0,5% 

ni invalidnosti 24,7% 

Najpogostejši vzrok invalidnosti vseh kategorij so bolezni, tem sledijo 

poškodbe izven dela, nato poškodbe pri delu, najmanj je poklicnih 

bolezni. V letu 1999 so bile bolezni vzrok invalidnosti v 14.141 ali 91,0%, 

poškodbe izven dela v 868 primerih ali 5,6%, poškodbe pri delu v 464 

primerih ali 2,9% in poklicne bolezni v 62 primerih ali 0,4%. 

Bolezni so vzrok neposredne nevarnosti za nastanek invalidnosti v 79 

primerih ali 95,2%, poškodbe izven dela v 3 primerih ali 3,6% in 

poškodbe pri delu v 1 primeru ali 1,2%. 
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Invalidska komisija II. stopnje je pri obravnavi pritožbenih zadev dela 

naslednje število izvedenskih mnenj: 

leto število mnenj število osebnih 
pregledov 

% osebnih pregledov 

1986 1.689 363 21,5 
1987 1.855 475 25,6 
1988 2.411 573 23,8 
1989 2.463 475 19,3 
1990 2.729 555 20,3 
1991 2.717 331 12,2 
1992 2.625 308 11,7 
1993 2.661 367 14,6" 
1994 3.292 495 15,0 
1995 5.321 885 15,5 
1996 4.662 965 20,7 
1997 3.309 563 17,0 
1998 5.363 1.161 21,6 
1999 5.340 1.302 24,4 

V letu 1999 je invalidska komisija II. stopnje za oceno invalidnosti 

obravnavala 3.752 primerov ali 70,3%, za oceno telesne okvare 782 

primerov ali 14,6%, ostalih zadev (neogibna potreba stalne pomoči in 

postrežbe drugega, nezmožnost za samostojno življenje in delo ter 

drugo) je bilo 806 ali 15,1%. 

Invalidska komisija II. stopnje je v letu 1999 spremenila 833 ali 15,6% 

mnenj invalidske komisije I. stopnje. V letu 1998 je invalidska komisija II. 

stopnje spremenila 941 ali 17,5% mnenj invalidske komisije I. stopnje. 

Invalidska komisija II. stopnje je v letu 1999 spremenila 108 mnfenj manj 

kot v letu 1998. 

Na zaprosilo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani je invalidska 

komisija II. stopnje obravnavala 107 zadev. V sodnih postopkih je 

spremenila 28 ali 26,2% mnenj, ki jih je podala v pritožbenem postopku. 

Glavni razlogi za spremembo izvedenskih mnenj so predvsem nova 

dejstva na podlagi naknadno pridobljene medicinske dokumentacije ali 

osebnega pregleda zavarovanca na invalidski komisiji II. stopnje. 

V postopku revizije je invalidska komisija II. stopnje pregledala 570 

izvedenskih mnenj invalidskih komisij I. stopnje in v 283 ali 49,6% 

primerih ugotovila, da izvedensko mnenje invalidske komisije I. stopnje ni 

dovolj prepričljivo. Zato ni potrdila mnenja invalidske komisije I. stopnje v 

206 ali 36,1% primerih ugotovljene invalidnosti, v 60 ali 10,5% primerih 
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ugotovljene telesne okvare ter v 24 ali 2,9% primerih ugotovljene potrebe 

po stalni pomoči in postrežbi drugega. 

V revizijskem postopku se medicinska in druga dokumentacija ne 

dopolnjuje, prav tako pa ni osebnega pregleda zavarovanca. Zato 

mnenje invalidske komisije I.stopnje v večini primerov ni bilo potrjeno iz 

formalnih razlogov oziroma pomanjkljivosti samega postopka, ne pa 

napačne odločbe prvostopenjske komisije, kar je razvidno tudi iz nizkega 

odstotka spremenjenih mnenj v pritožbenem postopku. Poleg 

navedenega, na soramerno visok odstotek nepotrjenih mnenj 

prvostopenjskih komisij vpliva tudi dejstvo, da se revizija zaradi omejenih 

možnosti ne opravlja v vseh primerih pozitivnih odločitev oziroma mnenj, 

temveč predvsem v nejasnih in zapletenih primerih. 

Glavni formalni razlogi za drugačno mnenje pa so naslednji: 

- pomanjkljiva medicinska dokumentacija, 

- neopravljen osebni pregled na invalidski komisiji I. stopnje, 

- nezadostno obrazloženo izvedensko mnenje, 

- preuranjeno mnenje, ko zdravljenje še ni zaključeno, 

- pomanjkljiv oz. nestrokoven opis del in nalog, 

- navajanje splošnih omejitev, ki izhajajo iz ugotovljenega 

zdravstvenega stanja, le-te pa glede na delovne pogoje niso 

potrebne, • 

- ugotovljena II. kategorija invalidnosti na svojem delu, kjer pa so 

obremenitve, ki presegajo preostale psihofizične zmogljivosti 

zavarovanca in 

- upoštevanje drugih nezdravstvenih, predvsem socialnih dejavnikov. 

Invalidska komisija II. stopnje je v letu 1999 obravnavala tudi 108 pritožb 

na revizijsko mnenje. Revizijsko mnenje je spremenila v 27 primerih ali 

25,0% invalidnosti, v 9 primerih ali 8,3% telesne okvare in v 2 primerih ali 

1,9% ugotovljene potrebe po stalni pomoči in postrežbi drugega. 

Vsi primeri pritožb na mnenje podano v revizijskem postopku se 

obravnavajo z osebnim pregledom zavarovanca na invalidski komisiji II. 

stopnje in na podlagi predložene novejše medicinske dokumentacije. 

Glede na to, da tudi v letu 1999 ni bil sprejet akt o organizaciji in načinu 

dela invalidskih komisij, ki bi ga po 267. členu v letu 1999 veljavnega 

zakona moral sprejeti predstojnik republiškega upravnega organa 

pristojnega za delo, skupaj s predstojnikom republiškega upravnega 

organa, pristojnega za zdravstvo je delo invalidskih komisij potekalo še 
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vedno na podlagi Pravilnika o načinu in postopku uveljavljanja pravic iz 

invalidskega zavarovanja in seznamov telesnih okvar in poklicnih bolezni 

po samoupravnem sporazumu. Z uporabo navedenih starih aktov se 

veča razkorak med uporabnostjo izvedenskih mnenj, aktualnostjo 

družbenih sprememb in potreb ter stroko, zato je nujno sprejeti z 

zakonom določen poseben pravilnik o organizaciji in načinu delovanja 

invalidskih komisij in drugih izvedenskih organov Zavoda. 

XII. UVELJAVLJANJE PRAVIC IZ POKOJNINSKEGA IN 

INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 

Zavod je na področju uveljavljanja in priznanja pravic iz pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja uspešno realiziral vse zastavljene naloge. 

Poudariti velja, da je delavcem Zavoda, ki delajo na reševanju 

zahtevkov, uspelo večino dela opraviti v rednem delovnem času, 

izjemoma se je zaradi izrednega dotoka zahtevkov za preračun hrvaških 

pokojnin iz prejšnega leta izvajalo tudi delo izven rednega delovnega 

časa. V letu 1999 je bilo v veliki meri čutiti vplive uveljavitve novega 

Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju s 1.1.2000, kar seje 

predvsem ob koncu leta odražalo v povečanem dotoku nekaterih vrst 

zahtevkov in povečanem dajanju informacij zavarovancem in 

upokojencem. Poudariti velja, da je bil od druge obravnave zakona pritisk 

na informacije zelo velik, po sprejemu zakona v drugi polovici meseca 

decembra pa je Zavod nudil zavarovancem vsakodnevne osebne in 

telefonske informacije o novostih zakona ter ugotavljanju pogojev za 

upokojitev. 

Za področje uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja v letu 1999 je značilno, da je: 

- bilo rešenih skupno 211.009 zadev, kar je za 1,8% več kot v letu 

1998, 

- bil dotok zahtevkov in opravljenih storitev za 1,8 % nižji kot v 

predhodnem letu, 

- bil plan dela rešenih zahtevkov za uveljavljanje pravic skupaj z 

ostalimi zahtevki in storitvami dosežen 100,6 %, 

- bilo število zadev za uveljavljanje pravic, ki so ostali v reševanju 

konec leta za 6.0% nižje od stanja v začetku leta 1999. 
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Podrobnejši podatki o realizaciji programa reševanja zahtevkov v letu 

1999 so podani v preglednicah: 

Uveljavljanje pravic na I.stopnji 

VRSTA ZAHTEVKA realizacija plan 
1999 

% izp. 
plana 

indeks 
1999/98 1998 1999 

1.POKOJNINE 

starostna in predčasna-prvi 14.177 13.486 14.200 95,0 95,1 
starostna in predčasna-pon. 10.298 9.796 10.300 95,1 95,1 
iz SZK 121 98 100 98,0 81,0 
skupaj 24.596 23.380 24.600 95,0 95,1 
invalidska-prvi 10.718 9.631 10.750 89,6 89,9 
invalidska-ponovni 2.843 2.464 2.850 86,5 86,7 
skupaj 13.561 12.095 13.600 88,9 89,2 
družinska po zavarovancu - prvi 1.585 1.560 1.600 97,5 98,4 
družinska po upokojencu - prvi 5.175 5.037 5.200 96,9 97,3 
družinska - ponovni 4.068 4.956 4.050 122,4 121,8 
skupaj 10.828 11.553 10.850 106,5 106,7 
skupaj pokojnine 48.985 47.028 49.050 95,9 96,0 

2.PRAVICE DELOVNIH 
INVALIDOV 

prekvalifikacija in dokvalif. 102 114 100 114,0 111,8 
zaposlitev 11.982 12.415 12.000 103,5 103,6 
nadomestilo plače-SDČ 1.861 2.079 1.850 112,4 111,7 
nadomestilo plače-ostalo 8.672 9.161 8.900 102,9 105,6 
skupaj 22.617 23.769 22.850 104.0 •105,1 

3.POKOJNINSKA DOBA 

posebna doba 230 134 210 63.8 58,3 
zavarovalna doba 1.231 1.017 1.300 78,2 82,6 
posebna zav.doba(žrtve 
voj.nasilja) 

5.787 3.473 5.200 66,8 60,0 

zavarovalna doba s povečanjem 169 153 160 95,6 90,5 
doba v SZK 526 470 460 102,2 89,4 
dokup let 9.318 1.851 1.700 108,9 19,9 
dokup let kmetijske dejavnosti 764 490 150 326,7 64,1 
dokup let-presežni delavci 314 224 250 89,6 71,3 
skupaj 18.339 7.812 9.430 82,8 42,6 

4.OSTALE PRAVICE 

invalidnina 10.223 9.280 10.200 91.0 90,8 
dodatek za pomoč in postrežbo 8.670 9.042 15.000 60,3 104,3 
varstveni dodatek 11.310 9.976 11.000 90,71 88.2 

! skupaj 30.203 28.298 36.200 78,2 93,7 

ISKUPAJ (1+2+3+4) 120.144 106.907 117.530 91,0 89,0 
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Število rešenih zahtevkov za uveljavljanje pravic na I. stopnji kaže, da je 

letni plan rešenih zahtevkov dosežen 91,0 %. Na nižjo realizacijo je v 

največji meri vplival nižji dotok, ki je bil v primerjavi z letom 1998 nižji za 

11,3 %. Realizacija po posameznih vrstah zahtevkov je naslednja: 

pokojnine 95,9 %, pravice delovnih invalidov 104,0 %, pokojninska 

doba 82,8 % ter ostale pravice 78,2 %. Rešenih je bilo za 11,0 % manj 

zahtevkov kot v letu 1998. 

Razmerje med številom rešenih in številom planiranih zahtevkov v letu 

1999 ter številom rešenih zahtevkov v postopkih uveljavljanja pravic na I. 

stopnji v letu 1998, ponazarja naslednji grafični prikaz: 

140 000 
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Gibanje števila zahtevkov za uveljavljanje pravic na I. stopnji po letih je 

razvidno iz naslednje preglednice: 

leto v reševanju 
1.1. 

dotok skupaj za 
reševanje 

rešeni v reševanju 
31.12. 

1990 6.358 135.369 141.727 131.305 10.422 
1991 10.422 143.523 153.945 142.014 11.931 
1992 11.931 148.032 159.963 140.735 19.228 
1993 19.228 112.090 131.318 123.434 7.884 
1994 7.884 91.964 99.848 | 91.094 8.754 
1995 8.754 95.967 104.721 95.906 8.815 
1996 8.815 115.149 123.964 113.372 10.592 
1997 10.592 118.199 128.798 117.555 11.243 
1998 11.243 121.733 132.974 120.144 9.149 
1999 9.150 107.447 116.597 106.907 9.690 

Število vloženih zahtevkov za uveljavljanje pravic na I. stopnji v letu 1999 

znaša 107.447 in je za 11.3 % nižje kot leto poprej. V primerjavi s 
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prejšnjimi leti, je bilo število vloženih zahtevkov v začetku devetdesetih 

let, predvsem zaradi povečanega predčasnega upokojevanja precej 

veliko. V letu 1994 in 1995 se je dotok precej umiril, v zadnjih letih pa je, 

zaradi večjih sprememb zakona in bližajoče pokojninske reforme, 

ponovno naraščal. Na nižji dotok v letu 1999 je v največji meri vplivalo 

nižje število zahtevkov za dokup let, ki zaradi neugodne cene dokupa ni 

več tako aktualen kot leta poprej, v upadanju pa je tudi dotok zahtevkov 

za priznanje zavarovalne dobe iz naslova Zakona o žrtvah vojnega 

nasilja. Podobno velja za število rešenih zadev. Število zahtevkov, ki so 

ostali v obdelavi 31.12.1999 je za 5,9 % višje od stanja v začetku leta, na 

kar je vplival predvsem povečan dotok zahtevkov v zadnjem mesecu, ki 

je bil, za primerjavo, kar za četrtino višji od povprečja v enajstih mesecih. 

Število nerešenih zahtevkov ob koncu leta je v okviru višine povprečnega 

mesečnega dotoka v letu 1999. 

V nadaljevanju so prikazane značilnosti gibanj po posameznih vrstah 

pravic v letu 1999. 

Uveljavljanje pokojnin 

V letu 1999 je bilo vloženih 47.371 zahtevkov za pokojnine, kar pomeni 

97,4% realizacijo planiranega dotoka. V primerjavi z letom 1998 je dotok 

zahtevkov za uveljavljanje pravice do pokojnine nižji za 8,2 %, kar je 

verjetno posledica zaostrenih pogojev za upokojitev predvsem pri 

predčasni in invalidski pokojnini. 

Pri rešenih zahtevkih je slika podobna, s tem da je plan dosežen 95,9 %, 

v primerjavi z letom 1998 je bilo rešenih za 4,0 % manj zahtevkov. 

Število nerešenih zahtevkov je višje za 7,0 %, kar je predvsem posledica 

višjega dotoka v mesecu decembru, saj je bilo število vloženih zahtevkov 

za starostno in predčasno pokojnino kar za 47,1 % višje od povprečja 

dotoka v enajstih mesecih. 

Uveljavljanje pravic delovnih invalidov 

Dotok zahtevkov za uveljavljanje pravic delovnih invalidov je v zadnjih 

letih dokaj konstanten. Število vloženih zahtevkov je za 4,0 % višje od 

planiranega za leto 1999, v primerjavi s predhodnim letom je bilo vloženo 

4,2% več tovrstnih zahtevkov. 
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Plan rešenih zahtevkov je dosežen 104,0 %, prav tako je realizacija od 

predhodnega leta višja za 5,1 %. Število zahtevkov, ki so ostali v 

obdelavi ob koncu leta je za 0,7 % nižje od stanja v začetku leta. 

Uveljavljanje pokojninske dobe 

Za leto 1999 je bilo pričakovano, da se bo dotok zahtevkov za 

uveljavljanje pokojninske dobe, zaradi neugodne cene dokupa let ter 

upada zahtevkov za priznanje dobe iz naslova Zakona o žrtvah vojnega 

nasilja, nižji. Število vloženih zahtevkov za dokup let je kar za 77,4 % 

nižji, medtem ko je dotok zahtevkov za priznanje posebne dobe nižji za 

37,1 %. Plan dotoka zahtevkov za uveljavljanje pokojninske dobe je 

dosežen 85,2 %, realizacija dotoka je za 53,8% nižja kot v letu 1998. 

Poudariti le velja, da je bil dotok v zadnjem mesecu leta za 102,3 % višji 

od enajstmesečnega povprečja vloženih zahtevkov za uveljavljanje 

pokojninske dobe. 

Realizacija rešenih zahtevkov za priznanje pokojninske dobe znaša 82,8 

%, v primerjavi z lansko realizacijo pa je ta nižja za 57,4 %. Število 

zahtevkov, ki so ostali v obdelavi, je zaradi povečanega dotoka ob koncu 

leta za 25,3 % višje od stanja v začetku leta. 

Ostale pravice 

Število vloženih zahtevkov za ostale pravice je nižje kot v letu 1998. 

Nižje je število zahtevkov za varstveni dodatek ter dodatek za pomoč in 

postrežbo. Realizacija plana dotoka znaša le 78,4 %, kar je predvsem 

posledica nižjega dotoka zahtevkov za uveljavitev pravice do najvišjega 

zneska dodatka za pomoč in postrežbo. 

Plan rešenih zahtevkov je dosežen 93,7 %. V primerjavi z letom 1998 je 

bilo rešenih 5,5 % manj tovrstnih zahtevkov. Število zahtevkov, ki so 

ostali v obdelavi, pa je za 0,8 % nižje od stanja v začetku leta. 
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Uveljavljanje pravic na podlagi mednarodnih sporazumov 

VRSTA ZAHTEVKA realizacija 
1998 T 1999   

plan 
1999 

% izp. 
plana 

indeks 
1999/98 

1 POKOJNINE 
I ! 
I I 

starostna in predčasna - prvi j 1919 i 2785 _[ __2_100_ 
starostna in predčasna - ponovni i 478 I 510 [ 470 

132,6 i 145.1 
108.5 105,7 

skupaj 2 397 3295 2 570 | 128,2 137,5 
invalidska - prvi 
invalidska - ponovni 

954 
178 

1.264 
139 

1.070 [ 
170 I 

118,1 
81,8 

132,5 
78,1 

skupaj 
družinska po zavarovancu 
družinska po upokojencu 
dužinska - ponovni 

—-H- 
1 132 1 403 1.240 113,1 

371 
102 

58" 

275 
121 

34 

J00 
110" 
60 

68,8 
110,0 
56,7 

123,9 
74,1 

118,6 
58,6 

skupaj 531 430 570 75.4 81,0 
skupaj pokojnine 4.060 i 5.128 4.380 117,1 126.3 

2 OSTALE PRAVICE 
dodatek za pomoč in postrežbo 
varstveni dodatek 

346 
319 

412 370 111,4 
261 150 74,5 

119.1 
81.8 

skupaj 665 673 720 93,5 101.2 

ISKUPAJ (1+2) 4 725 5.801 5 100 
I 

113.7 . 122 8 

Razmerje med številom rešenih in številom planiranih zahtevkov v letu 

1999 ter številom rešenih v letu 1998 v postopkih uveljavljanja pravic po 

mednarodnih sporazumih ponazarja naslednji grafični prikaz: 

7.000 

6.000 

5.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

skupaj zahtevki star.in predč.pok. invalidska pokojnina družinska pokojnina ostale pravice 

□ realizacija 99 C plan 99 □ realizacija 98 

Uveljavitev mednarodnega sporazuma o socialnem zavarovanju z R 

Hrvaško je imelo za posledico izredno povečan dotok zahtevkov v letu 

1998. Število' vloženih zahtevkov za uveljavljanje pravic po mednarodnih 

sporazumih je bilo v letu 1999 nekoliko nižje, vendar je v primerjavi s 
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preteklimi leti še vedno visoko. Zaradi sklepanj novih konvencij o socialni 

varnosti je še nadalje pričakovati dokaj visok dotok tovrstnih zahtevkov. 

Število vloženih zahtevkov za uveljavljanje pravice na podlagi 

mednarodnih sporazumov je za 13,4 % nižje od leta poprej. Plan rešenih 

zahtevkov je dosežen 113,7 %. V primerjavi z letom 1998 je bilo rešenih 

22,8 % več zahtevkov. 

Zavod je izredno kritično situacijo v zvezi z nerešenimi zahtevki po 

Sporazumu o socialnem zavarovanju med R Slovenijo in R Hrvaško 

reševal z delom izven rednega delovnega časa. Na ta način je bilo 

rešeno 4.023 zahtevkov za priznanje pravice do sorazmernega dela 

pokojnine. Posledica večje storilnosti ter uspešnosti akcije reševanja v 

delu izven rednega delovnega časa, se je število nerešenih, v primerjavi 

s stanjem v začetku leta, znižalo za 19,1 %. 

Reševanje pritožb na odločbe I. stopnje 

VRSTA ZAHTEVKA j realizacija 
| i 1998 j 1999 

plan 
1999 

% izp. j indeks 
plana j 1999/98 

;i.POKOJNINE 
I 
I 

i 
I 

: starostna in predčasna I 324 514 460 111,7 I 158.6 j 
; invalidska ! 140 176 180 97,8 | 125,7 j 
družinska ! 131 215 170 126,5 | 164,1 : 

: iz SZK I 5 12 i 10 120.0 I 240,0 . 
, skupaj \ ■ 600 917 I 820 I 111,8 ! 152,8 - 
i2.PRAVICE DELOVNIH 
i INVALIDOV 

! 
1 1 i 

t zaposlitev 3.885 3.803 3.900 | 97,5 i 97,9 
! nadomestilo plače 254 325 270 I 120,4 i 128.0 
' skupaj 4 139 4.128 4.170 i . 99,0 | 99,7 

3.POKOJNINSKA DOBA i 
• i i 

posebna doba 69 62 80 | 77,5 | 89,9 
zavarovalna doba I 33 30 30 l 100,0 | 90.9 
doba v SZK ! 32 27 30 | 90.0 84,4 
dokup let i 32 28 25 i 112.0 87.5 
skupaj I 166 147 165 | 89,1 88.6 

4 OSTALE PRAVICE 
i   :  ' ■  ' 

varstveni dodatek j 331 ■ 367 340 | 107.9 i 110,9 | 
invalidnina 587 668  650 ' 102.8  97.2 
dodatek za pomoč in postrežbo  545 *' 649 i 600 : 108.2 , • 119.1 
skupaj ! 1.563 ' 1 684 I 1 590 i 105.9 i 107,7 i 

5,INOP PRITOŽBE 191 235 220 j 105,8 j 123.0 
i 

SKUPAJ (1+2+3+4+5) 6 659 7 111 5 965 i 102.1 105.8 
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Razmerje med številom rešenih in številom planiranih zahtevkov v letu 

1999 ter številom rešenih zahtevkov v letu 1998 v postopkih varstva 

pravic ponazarja naslednji grafični prikaz: 

8.000 

7.000 

6.000 

5.000 

4.000 

3..000 

2.000 

1.000 

skupaj 
zahtevki 

pokojnine pravice pokojninska ostale pravice INOP 
del.invalidov doba 

□ realizacija 99 H plan 99 □ realizacija 98 

Število vloženih pritožb na odločbe I. stopnje je 6.967 in je za 10,7 % 

nižje od dotoka v predhodnem letu. Na nižji dotok so vplivale predvsem 

pritožbe na preverjanje varstvenega dodatka, kjer je bilo število vloženih 

zahtevkov nižje kar za 59,4 %, nekoliko nižji dotok je bil tudi pri ostalih 

vrstah zadev. 

Realizacija rešenih pritožb znaša 102,1 %, v primerjavi z letom 1998 pa 

je višja za 6,8 %. Število nerešenih ob koncu leta je bilo za 15,0 % nižje 

od stanja v začetku leta. 

Ostali zahtevki in storitve 

Ostali zahtevki in storitve so zadeve, ki se izvajajo bodisi v okviru 

postopka, se opravijo na posebno željo zavarovanca ali upokojenca ali 

pa jih je Zavod dolžan opraviti po uradni dolžnosti. Planiranje zahtevkov 

in storitev iz tovrstnega področja je precej negotovo, saj se lahko v večji 

meri pojavljajo ob spremembah predpisov, izrednih akcijah ali pa 

nastopajo le periodično. 
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OSTALI ZAHTEVKI IN STORITVE realizacija plan % izp. indeks 
1998 1999 1999 plana 1999/98 

preverjanje varstvenega dodatka 
predhodni variantni izračun 
izračun pok.dobe in ugotavlj.pog. 
potrdilo o telesni okvari 
posredovanje dokumentacije 
odmera pokojnine - poprava krivic 
odškodnina "žrtve vojnega nasilja" 
transfer pokojnin 
posredovanje za tujo pokojnino 
potrdilo o tuji delovni dobi 
pritožba na sodbo sodišča 
odgovor na tožbo, pritožbo 
uskladitev podatkov za druž. upok. 

41.942 
9439 

15.337 
1.130 
2.553 

133 
142 
49 

1.952 
2 093 

25 
907 

46.131 
8 763 

14 816 
1.272 
3.062 

106 
82 
43 

2.440 
2.368 

39 
900 

11.168 

46.570 
9790 

15.260 
1 200 
2.000 

200 
200 

40 
1.950 
2.100 

25 
910 

99 
90 
97 

106 
153 
53 
41 

108 
125 
113 
156 
99 

110 
93 
97 

113 
120 
80 
58 
88 

125 
113 
156 
99 

SKUPAJ 75.702 91.190 80.245 114 121 

V letu 1999 je bil dotok ostalih zahtevkov in storitev za 14,0 % višji od 

leta 1998. Na višji dotok je predvsem vplivalo opravljeno delo v zvezi z 

uskladitvijo podatkov za 11.168 družinskih upokojencev. 

Realizacija plana dotoka tovrstnih zahtevkov in storitev je 114,0 % in je 

za 16,3 % višja od realizacije v letu 1998. Plan rešenih zahtevkov in 

opravljenih storitev je dosežen 113,6 %, v primerjavi z letom 1998 pa je 

realizacija višja za 20,5 %. 

Rešeni zahtevki skupaj 

Zavod je v letu 1999 rešil skupno: 

IVRSTA ZAHTEVKOV IN realizacija 
ISTORITEV i 1998 I 1999 

pian 
1999 

% izp. 
plana 

indeks 
1999/98 

1.uveljavljanje pravic na 
I. stopnji 

120.144 106.907 117.530 91,0 89,0 

2.uveljavljanje pravic po 
mednarodnih sporazumih 

4.725 5.801 5.100 113,7 122.8 

3. pritožbe 6.659 7.111 6.965 102,1 106,8 

SKUPAJ (1+2+3) 131.528 119.819 129.595 92,5 91,1 
l 

4.ostali zahtevki in storitve 75.702 91.190 80.245 113,6 120,5 

SKUPAJ (1+2+3+4) 207.230 211.009 209.840 100,6 101,8 
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Realizacija letnega plana rešenih zahtevkov za uveljavljanje pravic ter 

ostalih zahtevkov in opravljenih storitev znaša 100,6 %. V primerjavi z 

letom 1998 je realizacija višja za 1,8 %. 

Realizacija rešenih zahtevkov po območnih oziroma organizacijskih 

enotah: 

območna ali 
organizacijska 

enota 

realizacija 
1998 

realizacija 
1999 

plan 
1999 

% izp. 
plana 

indeks 
1999/98 

Celje 22.758 27.561 29.160 94,5 121,1 
Koper 11.142 10.866 9.405 115,5 97,5 

Kranj 14.458 13.991 16.204 86,3 96,8 

Ljubljana 57.440 56.086 58.498 95,9 97,6 
Maribor 35.054 35.129 35.468 99,0 100,2 

M.Sobota 13.317 12.706 8.584 148,0 95,4 

N.Gorica 8.048 8.667 8.256 105,0 107,7 

Novo mesto 12.016 12.762 12.547 101,7 106,2 

Ravne 15.591 13.745 13.608 101,0 88,2 

skupaj OE 189.819 191.483 191.730 99,9 100,9 
Odd.medn.zav. 9.970 11.691 10.390 112,5 117,3 
Pokojninski odd. 2.602 2.985 2.865 104,2 114,7 
Invalidski odd. 4.839 4.850 4.855 99,9 100,2 

skupaj centrala 17.411 19.526 18.110 107,8 112,1 

skupaj služba 207.230 211.009 209.840 100,6 101,8 

Iz preglednice je razvidno, da je realizacija posameznih enot dokaj 

uspešna, odvisna pa je tako od realiziranega dotoka zadev, kakor tudi od 

predvidenega plana za posamezno območno oziroma organizacijsko 

enoto. Plan dela območnih enot temelji na predvidenem številu 
izvajalcev ter planiranemu dotoku posameznih vrst zahtevkov. 

Revizija odločb o pravicah iz pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja 

Institut revizije odločb, s katerimi so priznane pravice iz pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja, je uvedel Zakon o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju, ki je začel veljati 1.4.1992. Tudi nov oziroma 

sedaj veljavni zakon načeloma ohranja vsebinsko enako ureditev 

revizije, saj je na novo določena le revizija v postopkih iz invalidskega 

zavarovanja, natančneje pa je urejen učinek revizije. 

Zavod je postopoma začel z izvajanjem revizije od marca 1993 dalje, v 

zadnjih letih pa se revizija opravlja približno v enakem obsegu. 
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Število opravljenih revizij in vrste rešitev 

leto pozitivno 
rešeni 
zah. za 

priznanje 
pravic 

število 
opravljenih 

revizij 

odstotek 
opravljenih 

revizij 

število 
potrjenih 
odločb 

odstotek 
potrjenih 
odločb 

št.odprav., 
razveljav. 

ali 
spremenj. 

odločb 

1993 76.231 584 0,8 452 77,4 132 

1994 56.805 12.828 22,6 11.701 91,2 1.127 

1995 64.203 18.884 29,4 17.826 94,4 1.058 
1996 72.792 22.009 30,2 20.001 90,9 2.008 
1997 82.372 20.750 25,2 19.068 91,9 1.682 
1998 82.624 21.535 26,1 19.944 92,6 1.591 
1999 72.650 21.349 29,4 19.851 93,0 1.498 

Iz preglednice izhaja, da je bilo v prvem letu izvajanja revizije, 

pregledanih le manjše število pozitivnih odločb prve stopnje. Od leta 

1994 dalje je Zavod intenziviral delo na tem področju. Tako je bila leta 

1994 v reviziji pregledana petina, leta 1995 in leta 1996 slaba tretjina, 

leta 1997 in leta 1998 dobra četrtina vseh pozitivnih prvostopenjskih 

odločb. 

V letu 1999 je bilo v reviziji pregledanih 21.349 odločb prve stopnje, kar 

pomeni nekaj manj kot tretjina vseh odločb o priznanju pravic iz 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja. V primerjavi s preteklim 

letom je število opravljenih revizij približno enako, precej pa se je povečal 

odstotek vseh pregledanih pozitivnih odločb. 

V primerjavi s predhodnimi leti se je ponovno zmanjšalo število v reviziji 

odpravljenih, razveljavljenih ali spremenjenih odločb prve stopnje, kar 

potrjuje pozitiven učinek nekajletnega opravljanja revizije, obenem pa 

tudi pravilnejše in enotnejše izvajanje zakona. Iz navedenega nesporno 

izhaja, da je institut revizije potreben zaradi odprave posameznih napak 

v pozitivnih odločbah, predvsem pa zaradi pravilno vodenega postopka 

in enotne uporabe in razlage predpisov, ki so pravna podlaga za 

priznavanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Najpogostejši razlogi za odpravo, razveljavitev ali spremembo odločb se 

v primerjavi s predhodnimi leti niso bistveno spremenili. Še vedno so 

najpogostejši naslednji: upoštevanje neusklajenih podatkov o plačah 

zavarovancev, napačno ugotovljena skupna pokojninska doba, 

neupoštevanje zavarovalne dobe s povečanjem, nepravilno določanje 
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dodatnega odstotka za čas zavarovanja po dopolnitvi polne pokojninske 

dobe, napake pri preverjanju pogojev za priznanje pravice do 

varstvenega dodatka, napačna izvedenska mnenja invalidskih komisij 

prve stopnje, nepravilen izračun in valorizacija nadomestil delovnih 

invalidov, nepravilno priznane oziroma odmerjene pravice zavarovancev, 

ki so bili pretežno zavarovani za ožji obseg pravic, nepravilno 

uporabljena prehodna določba 295. člena zakona, ki pod določenimi 

pogoji omogoča pridobitev pravice do starostne ali predčasne pokojnine 

pod ugodnejšimi pogoji, neupoštevanje Sporazuma o socialnem 

zavarovanju med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško. 

Pregled in ocena dela prikazujeta, da je namen revizije v precejšnji meri 

dosežen s takšnim obsegom, kot je bil opravljen v zadnjih letih. V kolikor 

bi hoteli v bodoče bistveno povečati obseg opravljene revizije, bi bile 

potrebne dodatne zaposlitve revizorjev v izvajanju zavarovanja, kar pa je 

iz več vzrokov težko realizirati. Velja še posebej poudariti, da je za delo 

na področju revizije potrebno dobro poznavanje izvajanja pokojninskega 

in invalidskega zavarovanja, kar je mogoče pridobiti le z dolgoletnim 

delom v službi Zavoda. 

XIII. TRAJANJE POSTOPKOV ZA PRIZNANJE PRAVIC 

Analize podatkov o trajanju postopkov za priznanje pravic na I.stopnji v 

preteklem letu kažejo na boljše rezultate, kot pa smo jih beležili v letu 

1998. V dvomesečnem roku je bilo rešeno 88.412 zahtevkov ali 82,7 % 

vseh rešenih zadev, kar je za 3,4% več kot v letu 1998. Povprečni čas 

reševanja zahtevkov za uveljavljanje pravic na I. stopnji za vse zahtevke 

skupaj je za 5 dni krajši kot v letu 1998 in znaša 39 dni. 

Boljši rezultati so predvsem posledica akcije odpravljanja nerešenih 

zadev, kot tudi nižjega dotoka zahtevkov v letu 1999. Delež zadev, 

rešenih v dvomesečnem roku znaša pri starostnih in predčasnih 

pokojninah 85,3 %, invalidskih pokojninah 72,7 %, družinskih 83,2 %, 

pravicah delovnih invalidov 80,3 %, pokojninski dobi 79,4 % ter ostalih 

zahtevkih 87,3 %. V podatkih za invalidske zadeve čas reševanja na 

invalidski komisiji ni upoštevan. Delež rešenih zahtevkov v dveh mesecih 

se je pri večini zadev povečal, nekoliko nižji je le pri pokojninski dobi. Pri 

oceni IK se je delež podanih ocen v roku dveh mesecev prav tako 

povečal in je za 6,9 % višji kot v letu 1998. 
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Število vseh zadev za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja na I.stopnji, ki so ob koncu leta 1999 še v 

reševanju, je 9.690 zahtevkov.To je za 5,9 % več kot na začetku leta, 

vendar je še vedno v okviru povprečnega mesečnega dotoka v letu 

1999. Večje število nerešenih zahtevkov v obdelavi je posledica izjemno 

povišanega dotoka v mesecu decembru. 

Razmerja med skupno rešenimi zadevami in zadevami rešenimi v 

dvomesečnem roku so podana v grafičnem prikazu: 
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starostna in oreoi. invalidska aružinska pravice delovnih pokojninska ooba ostale pravice 

poKOj. pokojnina pokojnina invalidov  
□ rešeno v 2 mesecih □ rešeno skupaj 

Postopek za uveljavljanje pravic iz pokojninskega zavarovanja se začne 

na zahtevo zavarovanca, ter pri uveljavljanju pravice do družinske 

pokojnine na zahtevo družinskega člana ali zakonitega zastopnika. 

Postopek je uveden, ko Zavod prejme zahtevo za uveljavljanje pravice. 

Predpisani roki trajanja postopkov za priznanje pravice do starostne, 

predčasne ali družinske pokojnine so praviloma spoštovani. Vendar pa 

se, glede na nekatere vsebinsko dokaj zapletene primere pri določeni 

vrsti postopkov, pojavljajo tudi zadeve, pri katerih so roki reševanja 

objektivno daljši od predpisanih. V tem okviru gre omeniti predvsem 

postopke za uveljavljanje pravice do pokojnine, kjer je potrebno 

predhodno izvesti postopek za uveljavljanje pokojninske dobe ali dokup 

let. Sledijo postopki v katerih je potrebno za ugotavljanje pogojev za 

določene pravice pridobivati tudi dokazila raznih institucij z območja 

držav nastalih na območju bivše SFRJ. V takih primerih postopki 
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praviloma trajajo več mesecev. Omeniti je potrebno tudi precejšnje 

število zahtevkov z datumom vloge pred nastopom datuma prenehanja 

delovnega razmerja in jih zato ni mogoče takoj reševati. V vseh primerih, 

kjer je to mogoče, pa se zavarovancu še med trajanjem postopka prizna 

pravica do akontacije denarne dajatve. 

Postopek za uveljavljanje pravic do invalidske pokojnine ali do ene od 

pravic delovnih invalidov II. in III. kategorije, to so pravica do dela s 

skrajšanim, delovnim časom, pravica do razporeditve oziroma zaposlitve 

na drugem ustreznem delu, pravica do poklicne rehabilitacije ter pravica 

do denarnega nadomestila, je po 266. členu Zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju uveden, ko Zavod prejme zahtevo s popolno 

medicinsko dokumentacijo o zavarovančevem zdravstvenem stanju in 

njegovi delovni zmožnosti. Zato, že po zakonu za ugotavljanje časa 

trajanja postopka reševanja zadev iz naslova invalidskega zavarovanja, 

veljajo posebna merila. Potrebno je upoštevati, da po določbah zakona v 

postopku pred izdajo izvedenskega mnenja sodelujejo izvedenski organi 

Zavoda z zavarovančevim osebnim zdravnikom, službo medicine dela, 

specialistično službo oziroma z zavodi za usposabljanje invalidnih oseb 

in z delodajalci, kar pomeni, da je trajanje postopkov v veliki meri 

odvisno od zunanjih dejavnikov, na katere Zavod nima vpliva. Tako je 

bilo od skupno 35.255 ocen na invalidskih komisijah I. stopnje v 

dvomesečnem roku rešenih 19.959 zadev, kar je dobra polovica vseh 

ocen. 

Računalniško podprto pisarniško poslovanje omogoča spremljanje 

povprečnega časa trajanja postopkov in je izračunan na temelju datuma 

vložitve zadeve in datuma zaključitve zadeve z arhiviranjem in zajema 

tudi vse čase postopkov na katere Zavod ne more vplivati. 

Povprečni časi reševanja posameznih vrst zahtevkov za uveljavljanje 

pravic na I. stopnji so, v primerjavi s podatki z letom poprej, boljši. Čas 

reševanja se je razen pri pokojninski dobi, skrajšal pri vseh vrstah 

zahtevkov in znaša pri starostnih pokojninah 39 dni, pri invalidskih 

pokojninah 49 dni, pri družinskih pokojninah 44 dni, pri pravicah 

delovnih invalidov 39 dni, pri pokojninski dobi 47 dni ter pri ostalih 

pravicah 31 dni. Daljši časi reševanja zahtevkov za uveljavljanje 

pokojninske dobe so predvsem posledica pridobivanja dodatne 

dokumentacije, ki je temelj za priznanje dobe. 
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Primerjave povprečnih časov trajanja postopkov reševanja za nekatere glavne 
vrste zadev v letih 1998 in 1999 
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Pri analizi o povprečnih časih reševanja invalidskih zadev čas 

predhodnega postopka na invalidski komisiji ni vključen v povprečni čas 

reševanja zahtevka. Povprečni čas reševanja zadev za oceno invalidske 

komisije se je iz 80 skrajšal na 72 dni. 

Povprečni čas trajanja postopkov in odstotek rešenih v dvomesečnem 

roku pri zahtevkih za uveljavljanje pravic na I.stopnji po območnih enotah 

za leto 1998 in 1999: 

območna 
enota 

povprečno število dni % rešenih v dvomesečnem roku 
1998 1999 1998 1999 

Celje 44 34 78,9 84,5 
Koper 39 36 82.0 84,9 
Kranj 44 | 48 77.6 78,6 
Ljubljana 55 | 48 74.1 79,8 
Maribor 37 32 83.5 87,6 
M.Sobota 42 50 75.2 71,8 
N.Gorica 27 | 28 90,0 87,3 
Novo mesto 35 | 34 84.6 86,4 
Ravne 44 | 35 83.2 85,4 
skupaj OE 44 39 79,3 82,7 
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iz preglednice je razvidno, da se je povprečni čas reševanja zahtevkov 

skrajšal pri večini območnih enot, prav tako velja, da se je tudi delež 

rešenih zahtevkov v dvomesečnem zakonskem roku povečal pri večini 

območnih enot. Izjeme se pojavljajo predvsem pri manjših območnih 

enotah, kjer lahko že nepredviden izpad enega strokovnega delavca za 

daljše obdobje bistveno vpliva na ažurnost reševanja zahtevkov. 

Pri postopkih uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja po mednarodnih sporazumih je rešitev v dvomesečnem 

roku praktično nemogoča. Z vključitvijo tujega nosilca zavarovanja v 

postopek in s tem povezanega dopisovanja ter dokazovanja, se časi 

reševanja objektivno podaljšajo. Tako je bilo v letu 1999 rešenih 5.801 

zahtevkov za uveljavljanje pravic po mednarodnih sporazumih, povprečni 

čas reševanja se je podaljšal in znaša 219 dni. Na daljši čas trajanja 

postopkov je vplival predvsem izjemen dotok zahtevkov za priznanje 

pravice do hrvaške pokojnine v letu 1998. 

Na področju reševanja pritožb zavarovancev je veliko zadev, kjer je 

potrebno pritožbeni postopek dopolnjevati z zbiranjem dodatne 

dokumentacije iz drugih republik nekdanje SFRJ, nadalje z 

zasliševanjem prič in iskanjem dokazil pri državnih organih Republike 

Slovenije, v invalidskih postopkih pa čas trajanja podaljšuje predvsem 

dopolnitev medicinske in delovne dokumentacije za odločanje na 

invalidski komisiji. Vse navedeno seveda neposredno vpliva na trajanje 

pritožbenega postopka. V letu 1999 je bilo rešenih 7.109 pritožbenih 

zadev, povprečni čas reševanja je bil 155 dni in se je glede na leto 

poprej skrajšal za 4 dni. 

Prikazi rezultatov o trajanju postopkov za lansko leto kažejo ugodno 

sliko, saj so se rezultati skozi vse leto postopno izboljševali, kar kaže na 

ažurno delo pri reševanju zahtevkov. Ažurnejše delo na področju 

reševanja zahtevkov po mednarodnih sporazumih pa bo potrebno 

zagotoviti s povečanim številom referentov za izvajanje mednarodnega 

zavarovanja. 
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XIV. NAKAZOVANJE DAJATEV IZ POKOJNINSKEGA IN 

INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA 

Na področju nakazovanja pokojnin in drugih dajatev iz pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja je Zavod v letu 1999 nakazal in izplačal 

6.269.449 denarnih dajatev. Nakazila in izplačila so potekala mesečno, 

tedensko in ob uradnih dnevih (trikrat tedensko), kar pomeni, da so 

upravičenci zapadle pokojninske dajatve prejeli ažurno in pravočasno. 

Za ažurno in pravočasno ter kvalitetno opravljeno delo v zvezi z nakazili 

in preplačili, je oddelek za nakazovanje pokojnin 131 -krat pripravil 

finančno obdelavo podatkov, ki vsebuje vse relevantne podatke o 

posameznem nakazilu oz. izplačilu, kot npr. znesek in obdobje nakazila, 

število in namen nakazila, vrsta nakazila, obračun prispevka za osnovno 

in prostovoljno zdravstveno zavarovanje ter obračun odtegnjenih 

obrokov glede na vrsto odtegljajev. 

Tako kot v preteklih letih se je tudi v letu 1999 delež nakazil in izplačil 

preko poslovnih bank povečal, kar pomeni, da se je Zavod tudi v tem letu 

prizadeval, da stroške poštne dostave zniža. V letu 1999 je bilo 

upravičencem nakazanih na poslovne banke 82,06% vseh nakazil, po 

poštni dostavi pa 17,94%. Glede na znesek nakazanih in izplačanih 

dajatev upravičencem, pa je odstotek v korist poslovnih bank še 

ugodnejši, saj znaša 86,07% vseh sredstev, po poštni dostavi pa 

13,93%. Glede na leto 1998, v letu 1999 opažamo višji trend upadanja 

nakazil po poštni dostavi. 

a) Razmerje izraženo v odstotkih glede nakazil preko poslovnih bank in 

preko poštne dostave za obdobje od leta 1995 do leta 1999 prikazuje 

naslednji grafični prikaz: 

LETO 95 LETO 96 LETO 97 LETO 98 LETO 99 

□ BANKA 61,91 77,85 79,12 80,69 82,06 

E POŠTA 38,09 22,15 20,82 19,31 17,94 
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b.) Prikaz deleža izplačanih sredstev na poslovne banke in poštno 

dostavo za obdobje od leta 1995 do leta 1999: 
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V nadaljevanju so prikazane aktivnosti, ki so bile izvedene v letu 1999: 

V mesecu februarju so se vsem uživalcem pokojninskih in invalidskih 

dajatev, ki prebivajo na ozemlju Republike Slovenije posredovala potrdila 

o prejetih prejemkih za leto 1998. Potrdila so bila uživalcem posredovana 

zaradi vložitve napovedi za odmero dohodnine za leto 1998. V ta namen 

se je posredovalo 488.500 potrdil, naknadno pa na zahtevo 

upravičencev še 11.034 dvojnikov potrdil. 

V aprilu in oktobru se je pismeno obvestilo vse uživalce, ki pri Zavodu 

prejemajo dajatev in prebivajo v tujini, da morajo Zavodu posredovati 

izpolnjeno potrdilo o živetju, s katerim dokazujejo upravičenost do 

izplačila dajatve v tujino za obdobje enega leta. Pisno se je tako 

obvestilo 11.674 uživalcev živečih v tujini. Odziv na posredovana 

obvestila je bil 98,4%. Posredovana in pravilno izpolnjena potrdila so se 

zabeležila v posebno evidenco, ki se računalniško vodi v podatkovnih 

zbirkah nakazovanja pokojnin. 

V sredini leta so bili uživalci pokojnin in invalidskih kratkoročnih dajatev, 

uveljavljenih v letu 1999, pisno obveščeni, da morajo za izplačilo dodatka 

za rekreacijo za leto 1999, glede na sklep upravnega odbora Zavoda, 

predložiti ustrezna potrdila na podlagi katerih dokazujejo upravičenost do 

izplačila "dodatka za rekreacijo". V ta namen se je posredovalo preko 

6.100 obvestil z zaprosilom. 

Plačilni promet z državama Zvezno Republiko Jugoslavijo in Bosno in 

Hercegovino glede pokojninskih in invalidskih dajatev je ob koncu leta 

1999 še vedno prekinjen. Uživalce iz navedenih držav se je tako tudi v 

letu 1999 obveščalo, da si morajo za nemoteno izplačilo zapadlih 
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neizplačanih dajatev pri poslovnih bankah odpreti bančni račun tujca, ker 

se bodo izplačila preko posebnih nalogov pri Pošti Slovenije v bodoče 

omejila oziroma bo možno izplačilo le v izjemnih primerih. Z navedeno 

aktivnostjo se tudi znižujejo stroški za izplačila, saj so stroški za nakazilo 

pokojnine na poslovno banko mnogo nižji od stroškov na Pošti Slovenije. 

Grafični prikaz števila izplačil preko posebnih nalogov na Pošti Slovenije 
v obdobju 1995 -1999 

0 
LETO 95 LETO 96 LETO 97 LETO 98 LETO 99 

□ Št. Izplač. 5.500 5.472 4.974 3.715 2.170 

Iz grafičnega prikaza je razvidno, da je bilo v letih 1995 in 1996 

izplačanih po 5.500 dajatev na navedeni način. V letih 1997 in 1998 seje 

znižalo število izplačil na letno raven 3.715. Močno pa se je v letu 1999 

znižalo število izplačil preko posebnega naloga izplačljivega na Pošti 

Slovenije. V letu 1999 se je tako realiziralo 2.170 izplačil preko 

posebnega naloga, posledično pa so se znižali tudi stroški, ki jih ima 

Zavod v zvezi s takšnimi izplačili pri Pošti Slovenije. Z navedenimi 

aktivnosti bo Zavod nadaljeval, vendar v letu 2000 ni mogoče pričakovati 

večjega znižanja, v kolikor se ne bo za področje pokojnin vzpostavil 

plačilni promet z Zvezno Republiko Jugoslavijo in Bosno in Hercegovino. 

V nadaljevanju je prikazana realizacija dela za leto 1999, ki se nanaša 

na izvedena nakazila in izplačila: 

- mesečna redna nakazila denarnih dajatev v Republiki 6.024.450 

Sloveniji 

- tedenska redna nakazila denarnih dajatev v Republiki 70.931 

Sloveniji 

- mesečna redna nakazila v Republiko Hrvaško 71.571 
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-mesečna redna in tedenska nakazila na hrvaški Zavod 3.137 

(37.ČI. Sporazuma) 

- mesečna redna nakazila dodatkov k tuji pokojnini 23.991 

- mesečna redna nakazila akontacij po odloku vlade 5.783 

Republike Slovenije 

- mesečna redna in tedenska nakazila v tujino 67.416 

- izplačila preko posebnih nalogov na Pošti Slovenije 2.170 

Skupno je bilo v letu 1999 nakazanih in izplačanih 6.269.449 

pokojninskih in invalidskih dajatev. V letu 1999 je večje število vseh 

nakazil glede na leto 1998, ker se je povečalo število uživalcev v letu 

1999, prav tako pa je bilo potrebno uživalcem, ki so uveljavili pokojnino v 

letu 1999 do sredine tega leta prvi del dodatka za rekreacijo izplačati 

preko tedenskih nakazil. 

Razmerje med številom mesečnih rednih nakazil denarnih dajatev v 

Republiki Sloveniji v obdobju od 1995 do 1999 prikazuje naslednji 

grafični prikaz: 
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J.JUU.UUU * 
leto 95 leto 96 leto 97 leto 98 leto 99 

□ Štev.nakazil 6.140.146 5.785.810 6.307.929 5.946.964 6.024.450 

V letu 1997 je število nakazil višje zaradi posebnega nakazila razlike 

dodatka za rekreacijo (običajno je nakazilo dodatka za rekreacijo skupaj 

s pokojnino). 
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Razmerje med številom realiziranih nakazil v letih 1997,1998 in 1999 
(brez mesečnih rednih nakazil) 
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Za zagotovitev zgoraj navedenega števila nakazil oziroma izplačil v letu 

1999 je bilo potrebno predvsem pravočasno in ažurno v postopku 

nakazovanja opraviti tako redna kot tudi izredna opravila, ki se nanašajo 

na vnos relevantnih podatkov o nakazilu v zbirko nakazovanja pokojnin. 

Iz naslova rednih opravil se je obdelalo 274.216 zadev, iz naslova 

izrednih opravil pa 30.309 zadev, skupaj torej 304.201 obdelanih zadev. 

Za redna opravila je značilno, da sprememba v podatkovnih zbirkah 

nakazovanja pokojnin vpliva na nakazilo (pričetek nakazila, sprememba, 

ustavitev, obračun preplačila, sprememba za nakazilo oz. sprememba 

naslova, obdelava prepovedi po Zakonu o izvršbi in zavarovanju ipd.). 

Glavnina izrednega dela je v letu 1999 odpadla na popolnitev evidenc s 

podatki o uživalcih, npr.davčna in EMŠO številka uživalca, sprememba 

naslova, ki ne vpliva na nakazilo, prepis podatkov iz starih na nove 

izplačilne liste ter popolnitev podatkov v zbirki "pisarniško poslovanje". 

V okviru rednih opravil se je tako povprečno mesečno obdelali 22.852 

zadev, v okviru izrednih opravil pa 2.529 zadev, skupaj 25.381 zadev. 
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Grafični prikaz strukture obdelanih zadev glede na redna in izredna opravila ter 
prikaz strukture obdelanih rednih zadev 

E bančna posojila B prva nakazila 

ponovna nakazila pošta -razno 

K vračila-specifikacija C izredna opravila 

Iz navedenega grafičnega prikaza je razvidno, da se je v letu 1999 

povečal delež rednih opravil glede na leto 1998 (s 77% na 90%). Kot se 

je pričakovalo se je delež obdelanih zadev iz naslova prvih nakazil 

povečal s 7% na 9%, kakor tudi delež ponovnih nakazil (sprememba v 

višini pravice ali odpad oz. prirast družinskega člana pri družinski 

pokojnini) s 9,6% na 12%. 

Zelo se je v letu 1999 povečal delež opravil iz naslova bančnih posojil, in 

sicer iz 45% na 52%. Dejstvo je, da vse večje število uživalcev najema 

bančna posojila pri poslovnih bankah, z namenom, da s posojilom izvrši 

nakup stvari oziroma z novim posojilom poplača že koriščeno posojilo. 

Povprečno je bilo tako mesečno obdelano 13.250 bančnih posojiT (novi 

primeri in sprememba anuitete), kakor tudi mesečno realiziralo preko 

2.500 zadev iz naslova sodnih in davčnih prepovedi (izvršbe). 

V zvezi z nakazili je Zavod v letu 1999 na zahtevo upravičencev oziroma 

državnih in drugih institucij posredoval tudi: 

51.501 telefonskih informacij, informacij ob uradnih dnevih 

11.200 pisnih odgovorov, dopisov oz. pojasnil 

15.034 izdanih potrdil o višini pokojninske dajatve, dopisov oz. 

obvestil v zvezi s preplačili in terjatvami 
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Skupno je Zavod tako pripravil 36.383 dopisov, obvestil oz. potrdil, kar 

pomeni, da se je v letu 1999 opravilo za približno 8,5% več zadev kot v 

letu 1998. Povprečno se je mesečno izdelalo 3.032 dopisov, obvestil in 

potrdil. 

Poleg izvedenih nakazil je Zavod v letu 1999 od nakazanih pokojninskih 

in invalidskih dajatev odtegnil tudi 5.756.248 obrokov različnih vrst 

odtegljajev, in sicer 4.174.715 premij za prostovoljno zdravstveno 

zavarovanje, 201.795 premij iz naslova plačila občinskega in krajevnega 

samoprispevka ter 1.379.738 odtegljajev iz naslova, ki jih določa Zakon o 

izvršbi in zavarovanju in Zakon o davčnem postopku (sodne in davčne 

izterjave, preživnine, preplačila na dajatvi s pobotom in bančna posojila). 

Za zagotovitev pravilnosti in ažurnosti pri odtegovanju zgoraj navedenih 

vrst odtegljajev od zapadlih mesečnih pokojninskih in invalidskih dajatev 

je Zavod opravil sledeče aktivnosti: 

20.027 posredovanih telefonskih informacij, obdelanih zadev 

iz naslova bančnih posojil (novi primeri, sprememba 

obroka, prestavitve posojila ipd.), obdelanih zadev iz 

naslova sodne, davčne prepovedi in preživnine (novi 

primeri, sprememba anuitete, prestavitve ipd.) 

14.027 dopisov oz. obvestil in pojasnil v zvezi z izvrševanjem 

bančnih, sodnih, davčnih prepovedi, npr. obvestilo o 

prestavitvi in kasnejšem izvrševanju, zavrnitev sklepa 

o izvršbi, poizvedba na sodišče ipd. 

Število zadev iz naslova sodnih in davčnih izvršb seje v letu 1999 glede 

na leto 1998 povečalo za 26%, prav tako se je v letu 1999 glede na 

prejšnje leto iz tega naslova izdelalo za približno 3% več dopisov in 

pojasnil ter posredovalo za približno 60% več telefonskih informacij. 

XV. INFORMACIJSKI SISTEM ZAVODA 

Integrirani informacijski sistem Zavoda temelji na sodobni računalniški 

tehnologiji. Infrastrukturo informacijskega sistema predstavlja 

računalniška strojna oprema skupaj s komunikacijsko opremo, sistemska 
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in aplikativna programska oprema. Poslovni podatki in poslovni postopki 

pa so sestavni del informacijskega sistema v vsebinskem smislu. 

Večina poslovnih postopkov v Zavodu je računalniško podprtih in 

temeljijo na interaktivnem delu preko glavnega računalniškega omrežja v 

poslovni stavbi in na oddaljenih lokacijah. Del postopkov pa se izvaja 

preko osebnih računalnikov, samostojnih ali pa povezanih v lokalna 

omrežja in v glavno računalniško omrežje Zavoda. 

Podatki so urejeni in arhivirani v zbirkah podatkov. Zbirke podatkov, s 

katerimi upravlja informacijski sistem Zavoda, so v letu 1999 obsegale 

preko 115 Gbytov podatkov (cca 115 milijard znakov). 

Glavne računalniške evidence podatkov Zavoda in njihova trenutna 

velikost: 

- matična evidenca zavarovancev 57 milijonov zapisov 

o matičnih podatkih zavarovancev, 
zaposlitvah in dohodkih 

3 milijone zapisov 

o priznanjih pravic iz Zakona o pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju 

134 milijonov zapisov 

o izplačilih, odtegljajih, davkih, prispevkih, 
uskl. zneskih, naslovih, predpisih 

9 milijonov zapisov 

o poti zadeve, primopredaji, bremenitvah, 
statusih, klasifikaciji zahtevkov 

Največja zbirka podatkov so podatki matične evidence zavarovancev. 

Podatki matične evidence zavarovancev se zbirajo, kontrolirajo in 

arhivirajo za celotno obdobje zavarovanja. To velja za vse Z zakonom 

predpisane obrazce matične evidence: M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, 

M8 in M10. 

V letu 1999 je bila ena od temeljnih nalog prilagoditev - konverzija 

aplikativne in sistemske programske opreme delovanju v okviru leta 

- upokojitveni postopek 

- nakazovanje pokojnin 

- pisarniško poslovanje 
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2000 - reševanje problematike leta 2000. V procesih prilagoditve je bilo 

do zaključka leta 1999 konvertiranih 768.000 linij programske kode. 

Delovanju v datumskem okviru leta 2000 so prilagojene vse ključne 

aplikacije v IS Zavoda. 

V delovnih postopkih Zavoda (pisarniško poslovanje) se spremljajo vsi 

dogodki od vložitve zahtevka do arhiviranja odločbe o upokojitvi, z 

namenom takojšnje informacije upravičencu o stanju njegove zadeve. 

Podoben princip, vendar opremljen še s potrebno medicinsko 

informatiko, je uveden tudi za področje invalidizacije oziroma invalidskih 

postopkov. 

V letu 1999 je Zavod pričel z integracijo matičnih podatkov o osebah v 

informacijskem sistemu Zavoda (zavarovanci, upokojenci, družinski 

člani,...) in že izdelal segment, ki vsebuje podatke in postopke vodenja 

evidence naslovov, združene evidence podatkov o naslovu, ki bo skupna 

vsem poslovnim področjem Zavoda. 

Na področju matične evidence zavarovancev je bila v letu 1999 poleg 

dopolnjevanja in vzdrževanja podatkov matične evidence izdelana 

programska oprema za pregledovanje zaposlenih pri posameznem 

zavezancu za prispevek, izpis potrdil o dobi in dohodkih, izpis urgenc 

zavezancem za podatke M4/M8, v okviru aplikacije evidenca obrazcev 

M4/M8 je bila izdelana programska oprema nove revizije, v produkcijo je 

vključen nov register zavezancev za prispevek, nadaljuje se z delom na 

projektu MEZ - konverzija obstoječih podatkov ME. V zvezi s pripravo 

novega zakona o PIZje bilo rešenih več zahtevkov za podatke iz MEZ. 

Na področju upokojitve neg a postopka, ki je potekal redno in ažurno, je 

bilo potrebno izvesti dopolnitve glede sprememb zakona, valorizacij, 

vključitve količnikov, začasnih odločb, itd. V upokojitveni postopek so bile 

vključene dopolnitve v zvezi z Zakonom o policiji. 

V zvezi z novim Zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je 

bil izdelan program za ugotavljanje pogojev za upokojitev, razvoj 

programa se nadaljuje tudi v letu 2000, poleg tega pa tudi odmera 

državne pokojnine, odmera DPP in odmera TO. 

V rednih postopkih je bilo letu 1999 z računalniško podporo izdelanih 

59.218 odločb o priznanju pravice do dajatve iz pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja. V postopku preverjanja upravičenosti do 
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prejemanja varstvenega dodatka je bilo z računalniško podporo izdelanih 

45.669 odločb. 

Na področju nakazovanja pokojnin se je poleg tekočega vzdrževanja 

aplikacij, vključevanja sprememb (konvencija s Hrvaško) in izvedb rednih 

in izrednih nakazil nadaljevalo z uvajanjem spremembe delovnih 

postopkov v zvezi z zagotavljanjem zaščite podatkov pred 

neupravičenim dostopom do podatkov. S tem v zvezi so bile izvedene 

dopolnitve računalniško vodenih postopkov, ki zagotavljajo večjo varnost 

pred neupravičenim dostopom do podatkov. 

V letu 1999 je bilo izpisanih 480.000 obvestil za dohodnino in odposlanih 

prejemnikom. 

Nadaljevalo se je z akcijo pridobivanja matične številke občana in 

davčne številke za prejemnike denarnih dajatev iz pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja. 

Področje statistike, ki spremlja gibanja in napovedi na področju 

upokojevanja in pokojnin, ima na razpolago že vrsto let statistično 

informatiko, ki se dopolnjuje s spremembami zakonodaje in 

spremenjenimi zahtevki koristnikov informacijskega sistema Zavoda. 

Izračuni obvez Republike so bili izvedeni v skladu z zahtevanimi 

dopolnitvami zaradi sprememb zakonodaje. 

Redno so bila izvajana mesečna nakazila z valorizacijami. Z 

računalniško vodenim postopkom izrednega nakazila je bil dopolnjen 

projekt (KID). 

Izvedeno je bilo 6.269.449 nakazil (rednih in izrednih) in sprotno 

odtegovanje obrokov različnih vrst odtegljajev. 

Na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja so se izvajale redne 

dnevne, tedenske, mesečne obdelave v zvezi z nastavitvami terjatev, 

knjiženjem vplačil, statistiko in redno izvajanje ON-LINE sklepanja 

pogodb in dodatkov k pogodbam. 

Izvedena je bila dopolnitev programske opreme za dodatno pokojninsko 

zavarovanje v zvezi z uvedbo DDV. 

V letu 1999 seje nadaljevalo s prenovo operacijskega sistema VM/VSE, 

ki se nadaljuje tudi v letu 2000. Enako velja za projekt printanja. 
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Z uporabo nove sistemske programske opreme je bila zagotovljena 

stabilnost sistema, možnost aktiviranja dodatnih funkcij prenovljenega 

sistema in ustreznost odzivnih časov pri izvajanju računalniško vodenih 

postopkov. 

Frekvenca dela vseh delovnih postaj pri polni obremenitvi presega 

240.000 vhodno-izhodnih operacij dnevno, povprečna obremenitev v letu 

1999 je bila 160.000, minimalna obremenitev pa 100.000 vhodno- 

izhodnih operacij dnevno. 

Z aktivnostmi v okviru projekta leto 2000 je bilo potrebno zagotavljanje 

razvojnega in testnega okolja za konverzijo programov. 

Računalniška mreža Zavoda, preko katere potekajo postopki, vsebuje 

delovne postaje oziroma terminale ali osebne računalnike in mrežne 

tiskalnike, ki so locirani ali v poslovni stavbi centrale ali po Sloveniji na 13 

lokacijah (območne enote ali izpostave in informacijske pisarne). Za 

območno enoto Novo mesto je bila z informacijsko infrastrukturo in 

računalniško opremo opremljena nova pisarna v Črnomlju. 

V letu 1999 se je nadaljevalo s širjenjem ponudbe na INTERNETU. 

Domača stran Zavoda je bila tekoče vzdrževana in dopolnjena z obrazci 

za vložitev zahtevka in posredovanje podatkov, izdelan pa je bil tudi 

program za informativni izračun pogojev upokojitve, tako da je od sredine 

februarja 2000 vsakemu uporabniku interneta omogočen izračun. 

Zagotovljeno je bilo optimalno vzdrževanje računalniške strojne opreme, 

enako velja tudi za sistemsko in aplikativno programsko opremo. Napake 

delovanja sistema so bile odpravljene v najkrajšem možnem času. 
* i 

Na področju vzdrževanja sistema, sistemske programske podpore in 

delovanja računalniške mreže Zavoda je bila dosežena visoka 

razpoložljivost delovanja mreže v okvirnem delovnem času, kar pomeni v 

povprečju 11 ur na dan. 

V tem segmentu je pomembno tudi vključevanje nove računalniške 

opreme v direktno uporabo (magnetni pomnilniki, delovne postaje, 

komunikacijska oprema) in sodelovanje s Telekomom Slovenije na 

povečevanju hitrosti prenosa podatkov po SIPAX mreži. 

V letu 1999 se je v postopkih opremljanja organizacijskih enot z 

računalniško opremo konfiguriralo in pri uporabnikih na območnih enotah 

in organizacijskih enotah na sedežu izvajalo namestitve novih osebnih 
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računalnikov, prenovo-nadgradnjo starih osebnih računalnikov in 

zamenjavo terminalov IBM 3191 z IBM 3483. 

Poleg zamenjave računalniške strojne opreme je bila izvedena tudi 

zamenjava mrežnega operacijskega sistema za lokalno mrežo, 

zamenjava operacijskega sistema na delovnih postajah (Win NT Wst.) in 

zamenjava LOTUS aplikacij z Microsoft OFFICE. V zvezi z zamenjavo 

opreme je bila izvedena tudi inštruktaža za uporabnike. 

Delo v računalniški operativi je potekalo v dveh izmenah. Občasno je bilo 

zaradi potreb dela Zavoda potrebno organizirati tudi delo izven rednega 

delovnega časa (tudi sobote in nedelje). 

Obdelanih je bilo 4.016 magnetnih trakov oziroma disket s podatki 

zunanjih dajalcev podatkov. 

Na računalniške medije je bilo prenešenih 1.251.813 stavkov, od tega 

306.025 v lastni režiji, 427.170 zunanji izvajalci in 518.618 ZZZS, ki nam 

posreduje podatke M1, M2 in M3 na magnetnih medijih. 

V procesih mikrofilmanja se je tekoče obvladoval dotok obrazcev v 

snemanje. Snemali so se predvsem obrazci matične evidence in pasivna 

dokumentacija. 

V letu 1999 je bilo posnetih 377 mikrofilmov, s približno 2.000.000 

posnetimi dokumenti. Na 379 filmih je bila opravljena kontrola. Za 

potrebe uporabnikov je bilo izdelano 3.204 izpisov z mikrofilmskih 

posnetkov, izdanih 5.667 potrdil o delovni dobi in izpisov z mikrofilmskih 

posnetkov za potrebe oddelka za mednarodno sodelovanje. 

XVI. PRAVNA DEJAVNOST 

Zavod nastopa kot potencialni upnik v vseh primerih prisilnih poravnav, 

stečajev in likvidacij. Pravna služba ob terjatvah, za katere izve s 

poizvedovanjem pri DURS-u oz. pri Agenciji za plačilni promet, priglaša 

tudi pogojne terjatve ter uveljavlja, če je mogoče, poplačilo prispevkov za 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje v nezmanjšani višini. Pri tem 

ugotavlja, da bi bile terjatve Zavoda neustrezno obravnavane, če ne bi bil 

Zavod zastopan na obravnavah in zlasti, če ne bi vodil dodatnih 

pritožbenih postopkov za uveljavljanje svojih terjatev. 
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Zaradi stečajev, prisilnih poravnav in likvidacij je bilo v delu 907 zadev, 

od tega 655 iz prejšnjih let, v 203 primerih pa so bili postopki zaključeni 

in je bilo na podlagi sklepov sodišč plačanih za 249.088.915,85 SIT 

prispevkov. 

Po številu zadev je obsežno tudi področje izterjave nastalih preplačil 

pokojninskih in invalidskih dajatev. Poleg 2903 zadev, prenešenih iz 

predhodnega leta, je služba prejela v delo 642 novih zadev in dokončno 

rešila 845 zadev, kar je pomenilo vračilo 54.987.732,58 SIT (vključno z 

obrestmi in stroški). Zaradi slabše plačilne sposobnosti je tudi v primeru 

preplačil pogosteje potrebna izterjava preko sodišča. Služba si prizadeva 

z ustnimi in pisnimi nasveti na podlagi prakse pred sodišči zmanjšati 

število preplačil oz. izboljšati izterjavo. 

Količinsko je precejšen obseg dela namenjen reševanju regresnih 

zahtevkov zaradi izplačevanja invalidskih in pokojninskih dajatev v 

primerih, ko obstoji za tak zahtevek zakonska podlaga. V vedno več 

primerih je potrebno ugotavljanje temelja po sodni poti, zaradi 

poslabšanih finančnih razmer pa se povečuje tudi število zadev, ko je 

poplačilo terjatve mogoče doseči šele s pomočjo izvršbe. Obravnavanih 

je bilo 50 novih zadev poleg 513 zadev iz preteklih let. Dokončno rešenih 

je bilo 162 zadev. V regresnih zadevah je bilo prejeto za 91.515.854,78 

SIT piačil. 

Pravna služba je nadaljevala zastopanje Zavoda v postopkih vračanja 

premoženja (denacionalizacija) v korist Kapitalskega sklada. Ob koncu 

leta je bilo nerešenih še vedno 32 zadev. Zaključeni so bili postopki, v 

katerih bi po prvotnih predpisih iz leta 1992 Zavod bil upravičen do 

odškodnine, o zahtevah pa je bilo na prvi stopnji odločeno šele po 

spremembi Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v letu 

1996. 

V pravdnih postopkih je pravna služba zastopala Stanovanjski sklad PIZ 

in Zavod glede lastninjenja v 40 zadevah iz preteklih let, ki se vodjio 

zlasti glede lastninjenja stanovanj in stanovanjskih hiš. Zaključenih je bilo 

10 zadev. V stanovanjskih zadevah glede stanovanj strokovne službe je 

potrebno zastopanje v 6 postopkih. 

Sodelovanje pravne službe je bilo potrebno v 1 disciplinski zadevi, v 2 

primerih varstva pravic zaposlenih pred delovnimi sodišči ter v 2 primerih 

odškodninske odgovornosti, v teku pa je tudi več sporov o odgovornosti 

Zavoda za škodo, povzročeno zavarovancem. 
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Pravna služba zastopa Zavod tudi v zadevah, ko se zahteva vračanje 

prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. V največ primerih 

se zahteva vračilo prispevkov od delnic in obveznic, za katere velja 

stališče, da se ne vštevajo v pokojninsko osnovo. Poleg tega je nekaj 

zahtevkov zaradi novih podatkov o plačah delavcev, kjer so spremembe 

posledica opravljene revizije lastninskega preoblikovanja, nekateri pa so 

posledica ugotovitev revizije s strani Zavoda aii pa gre za plačilo 

prispevkov za beneficirano delovno dobo, kjer za to ni bilo potrebnih 

osnov. Od postopkov, ki so jih podjetja in tudi zavarovanci sprožili pred 

sodiščem še ni noben zaključen in v tem letu niso bile opravljene 

obravnave. Do vračanja prispevkov tudi na podlagi ugotovitev Zavoda še 

ni prišlo ter niso bili ugotovljeni predpisani pogoji. Pri reševanju zadev pa 

je poleg pravne službe potrebno sodelovanje drugih služb Zavoda. 

Pravna služba pripravlja predloge pogodb v zvezi s poslovanjem službe 

Zavoda oziroma daje mnenja o predloženih pogodbah, vključena pa je 

bila tudi v postopke javnih razpisov za pridobitev izvajalcev investicij in 

investicijsko vzdrževalnih del oz. nabavo osnovnih sredstev. 

XVII. KADRI 

Zaradi zagotovitve ustreznega števila delavcev na področju osnovne 

dejavnosti - izvajanju zavarovanja, je povprečno število zaposlenih 

delavcev v zadnjih letih poraslo, s tem pa je bil zaustavljen trend 

zmanjševanja števila zaposlenih, ki je bil značilen za obdobje 1989-1995. 

Politika zaposlovanja v Zavodu je bila v vseh preteklih letih restriktivna, 

realizirane so bile le najnujnejše zaposlitve. Iz leta v leto večji obseg dela 

je Zavod opravil z optimalnim številom delavcev, ob večji produktivnosti 

in postopnem uvajanju računalniške podpore na različnih področjih 

poslovanja. Tako je bilo na primer v letu 1980, ob bistveno manjšem 

številu upokojencev (224.185) in bistveno manjšem številu rešenih 

zahtevkov (82.374), zaposlenih 712 delavcev in v letu 1988 731 

zaposlenih delavcev. 

V planu kadrov Zavoda za leto 1999 je bilo predvsem zaradi krepitve 

področja matične evidence predvideno povečanje števila zaposlenih na 

719 delavcev. Planirano število delavcev ni bilo doseženo v celoti, saj je 

ob koncu leta zaposlenih 710 delavcev. Povprečno je bilo v letu 1999 v 
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Zavodu zaposlenih 702 delavcev oziroma 12 več kot v letu prej (indeks 

101,7). 

Med zaposlenimi je bilo 17 oz. 2,4% delavcev v delovnem razmerju za 

določen čas, zlasti zaradi nadomeščanja dalj časa odsotnih. Fluktuacija 

je znašala 4,7%. 

Povprečno število zaposlenih v letu 1999 po enotah v primerjavi s 

preteklimi leti kaže naslednja preglednica: 

enota 
povprečno število delavcev indeks 

1992 1995 1998 1999 99/92 99/98 

Celje 46 44 48 

y<- v 
I 

oo 

v 104,3 100,0 

Koper 24 27 25 26 108,3 | 104,0 

Kranj 35 32 31 32 91,4 103,2 

Ljubljana 86 74 77 

'"'[i 
O

 
oo 93,0 103,9 

Maribor 56 52 58 • 61 108,9 105,2 

Murska Sobota 24 20 20 ' 19 79,2 95,0 

Nova Gorica 21 17 20 19 90,5 95,0 

Novo mesto 24 21 22 24 100,0 109,1 

Ravne na 

Koroškem 
26 27 28 28 ■ . % •• ; ." >\S 107,7 100,0 

skupaj OE 342 314 329 98,2 102,1 

Sektor za 

izvajanje 
66 83 92 

. . c >v 
.97 147,0 105,4 

Finančni sektor 32 28 29 28 87,5 96,6 

Sektor inf. 

tehnologij 
152 150 147 150 98,7 102,0 

Spi. sektor + 

vodstvo 102 
69 74 72 

98,2 
97,3 

Sektor za PKO 19 19 19 100,0 

skupaj centrala 352 349 361 366 « j 104,0 101,4 

skupaj zavod 694 663 690 702 101,2 101,7 

od tega na izpostavi 

Jesenice 6 ; 6 4 4 i 66,7 i 100,0 

Trbovlje 4 | 4 4 4 ! 100,0 100,0 

Velenje 5 5 5 I 5 i 100,0 100,0 
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Izobrazbeno strukturo zaposlenih v odstotkih prikazuje naslednja 

preglednica: 

stopnja 

dejanske 

strokovne 

izobrazbe 

1985 1989 1993 1996 1999 indeks 

99/85 

VII - visoka 11,7 14,4 16,9 20,8 22,3 190,6 

VI - višja 30,7 29,9 30,2 29,6 29,6 96,4 

V - srednja 20,0 20,6 23,0 23,9 25,3 126,5 

IV, III, II, I 37,6 35,0 29,9 25,7 22,8 60,6 

skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - 

Struktura zaposlenih po stopnjah strokovne izobrazbe v letu 1999 je 

razvidna iz naslednjega grafičnega prikaza: 

Izobrazbena struktura zaposlenih se postopoma izboljšuje, kar je 

posledica zaposlovanja mlajših delavcev z ustrezno strokovno izobrazbo, 

izobraževanja zaposlenih ob delu in upokojitev starejših delavcev. Tako 

je v letu 1999 več kot polovica vseh zaposlenih delavcev (52%) z visoko 

in višjo izobrazbo. Poseben poudarek je dan stalnemu strokovnemu 

izpopolnjevanju delavcev. 
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Iz naslednjega grafikona je razvidno izboljševanje izobrazbene strukture 

v obdobju od 1985 dalje: 

40 

0  

1985 1989 1993 1996 1999 
;P 

leto 

—♦—VII - visoka —k— VI - višja —t—V-srednja —■ — IV.III.II.I 

XVIII. IZDAJANJE GLASILA VZAJEMNOST 

Glasilo Zavoda je Vzajemnost, ki ga skupno že 25 let izdajata ZPIZ in 

ZDUS. 

Po 25. letih izhajanja glasila Vzajemnost je bilo v letu 1999 to glasilo 

resno ogroženo. Podjetje Bistra d.o.o., ki je na podlagi predhodnega 

postopka izbire najboljšega ponudnika sedem let po pogodbi opravljalo 

tehnična in finančna opravila ter vodilo naročniško datoteko, je v začetku 

julija 1999 po odpovedi pogodbe začelo izdajati svojo revijo z istim 

imenom in jo pošiljati na naslove naročnikov zavodove Vzajemnosti. 

Direktor Bistre je pri Uradu za intelektualno lastnino registriral 

Vzajemnost kot svojo znamko in znak. To je storil še v času, ko je veljala 

pogodba o tehnični pripravi, tisku in distribuciji glasila Vzajemnost. 

Izdajatelja sta to izvedela šele, ko se je med naročniki pojavila Bistrina 

Vzajemnost. 
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Zavod je takoj sprožil vse potrebne sodne postopke in v skladu s stališči 

sveta izdajateljev glasila nadaljeval z izdajanjem glasila Vzajemnost. 

Organizacijska enota Zavoda, uredništvo Vzajemnosti, je zagotovila 

vzpostavitev in vodenje naročniške datoteke in finančne operative, z 

zunanjimi izvajalci pa tehnično pripravo, tisk in distribucijo Vzajemnosti. 

Tako je tudi v letu 1999 kljub problemom, ki jih je povzročila Bistra d.o.o., 

kot bivši pogodbeni partner zaradi predčasne odpovedi pogodbe in 

izdajanja revije z istim imenom, izšlo 11 številk »naše« Vzajemnosti, s 

tem, da je bila kot običajno, julijska številka dvojna. 

Žal pa se je zaradi zmede, ki jo je povzročilo izhajanje Bistrine 

Vzajemnosti število naročnikov bistveno zmanjšalo. Do konca leta 1999 

je plačalo naročnino okoli 24.000 naročnikov, v 1. polletju 1999 pa jih je 

bilo okoli 42.000. Finančnih podatkov o poslovanju Vzajemnosti v 1. 

polletju 1999 Bistra d.o.o. kljub opozorilu ni poslala. 

Finančna sredstva (naročnina, prodaja oglasnega prostora) se od 

1.7.1999 po sklepu sveta izdajateljev zbirajo na posebnem podračunu 

ZDUS. Edini podpisnik za finančne transakcije s tega podračuna je 

glavna in odgovorna urednica. Finančno poslovanje v 2. polletju 1999 je 

bilo pozitivno, kar pomeni, da so se s sredstvi, zbranimi z naročnino in 

prodajo oglasnega prostora pokrili vsi stroški izdajanja glasila, razen 

plače in stroškov povezanih z delovnim mestom glavne in odgovorne 

urednice, glede na to, da je ta zaposlitev v okviru Zavoda za pokojninsko 

in invalidsko zavarovanje. 

V 1. polletju 1999 je skupščina Zavoda sprejela dopolnitve in spremembe 

Pravilnika o izdajanju in urejanju glasila Vzajemnost. V skladu s temi 

spremembami ima glasilo nov organ - svet izdajateljev, ki ga je v sedanji 

sestavi imenovala skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje na seji dne 15.7.1999. 

Svet je imel v letu 1999 osem sej, na katerih je konstruktivno odločal o 

vseh zadevah, povezanih z zagotavljanjem nemotenega in rednega 

izhajanja glasila, ter o drugih zadevah iz pristojnosti, ki mu jih daje 

pravilnik. V 2. polletju 1999 se je začel tudi postopek javnega razpisa v 

skladu z zakonom o javnih naročilih za izbiro najugodnejšega ponudnika 

za tehnično pripravo, tisk in distribucijo Vzajemnosti. Postopek do konca 

leta 1999 ni bil zaključen, ker je bil prvi razpis neuspešen. Do konca leta 

1999 tudi še ni bilo sodnih odločitev v zvezi z glasilom Vzajemnost, 

razen začasne odredbe, s katero je okrožno sodišče prepovedalo Bistri 

d.o.o. uporabo imena Vzajemnost za poimenovanje kakršnegakoli 
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javnega glasila in ji naložilo, da mora Zavodu vrniti evidenco naročnikov. 

Bistra tega ni upoštevala in je vložila pritožbo. . 

Uspešen zaključek postopka ponovnega javnega razpisa v mesecu 

februarju leta 2000 in izbira najugodnejšega ponudnika za tehnično 

pripravo, tisk in distribucijo glasila Vzajemnost, ob strokovnem delu sveta 

izdajateljev in podpori soizdajateljev, zagotavljata izhajanje glasila tudi v 

prihodnje. 

XIX. ZAKLJUČEK 

Poslovno poročilo Zavoda za leto 1999 pregledno in podrobno prikazuje 

ter razčlenjuje vse pomembnejše statistične in druge kazalce o izvajanju 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o poslovanju Zavoda in 

njegove službe. Uvodni del podaja nekatere temeljne značilnosti 

poslovanja v preteklem letu, v nadaljevanju pa primerjalno in analitično 

prikazuje dejanske podatke za posamezno področje dejavnosti. 

Podatki kažejo, da je bil finančni položaj Zavoda, kljub objektivno 

pogojenim težavam in primankljaju, ki je zlasti posledica zavestne 

makroekonomske politike države, v letu 1999 zadovoljivo likviden in še 

dokaj stabilen, saj ob sodelovanju sredstev proračuna in tudi zaradi 

zadolževanja pri poslovnih bankah konec leta, izvajanje temeljne 

dejavnosti Zavoda ter izplačevanje dajatev, v nobenem trenutku ni bilo 

ogroženo. Zmanjševanje izvirnih prihodkov Zavoda, ki so ga povzročili 

ukrepi države z dvakratnim znižanjem prispevne stopnje v letu 1996, 

neobstoj obveznega rezervnega sklada ter prenos odgovornosti za del 

financiranja na državni proračun, so bile bistvene značilnosti finančnega 

poslovanja tudi v letu 1999, začetek takega načina poslovanja pa sega 

že v leto 1995, ko je bila dokončno uveljavljena državna politika 

restriktivnega zagotavljanja sredstev za to zavarovanje. 

Zavod je svoje delo v letu 1999 opravil uspešno, kar izhaja iz podrobnih 

podatkov o izvajanju nalog, ki jih Zavodu nalagajo zakon in drugi predpisi 

in ki kažejo na to, da je, kljub oteženim finančnim razmeram, izvajanje 

potekalo nemoteno, izplačevanje prejemkov, njihovo usklajevanje in 

uresničevanje drugih pravic upravičencem pa je Zavod izvajal sproti,' 

ažurno in kvalitetno. 
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Upravni odbor je na 9. seji, dne 29. 2. 2000 v skladu s postopkom 

določenim v statutu, obravnaval osnutek poslovnega poročila, ga 

spremenil v predlog in posredoval Skupščini Zavoda v obravnavo. 

Skupščina Zavoda je na 3. seji, dne 16. 3. 2000 poslovno poročilo za leto 

1999 obravnavala in sprejela. 
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I Davčna številka:     

| NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

i Datum:   . —  

I Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:  —— 

' Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
I ŠUBIČEVA4; TEL.: 061/1761-215; FAX: 061/12-58-173 

I Cena izvoda Poročevalca je 320 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece, 
i i 
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