DRŽAVNI ZBOR REPUBUKfc ijjLUMjsNIJS

DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana 20. junij 2001

Letnik XXVII

DOPOLNITEV
programa ukrepov in investicij, ki bodo sofinancirani na lokalni ravni iz sredstev proračuna
Republike Slovenije za leto 2001
- EPA 132 - III
ANALIZA
izvajanja zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
- EPA 235 - III
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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
davčna številka
račun
:

:

5022924
21881677
50100-845-50204

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

Uredništvo Poročevalca

Dopolnitev

PROGRAMA

KI

RODO

RAVNI

IZ

UKREPOV

IN

SOFINANCIRANI

SREOSTEV

REPUBLIKE

INVESTICIJ,

NA

LOKALNI

PRORAČUNA

SLOVENIJE

ZA

LETO

2001

■ EPA 132 - III
- Dopolnitev programa ukrepov in investicij, ki bodo sofinancirani
na lokalni ravni iz sredstev proračuna Republike Slovenije za
leto 2001,

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 405-13/2001-1
Ljubljana, 11.06.2001

ki jih je sprejela na 47. korespondenčni seji dne 11.6.2001.

Vlada Republike Slovenije pošilja v prilogi

20. junij 2001

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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VLADA
REPUBLIKE SLOVENIJE

11.6. 2001

DOPOLNITEV PROGRAMA UKREPOV IN INVESTICIJ, KI BODO SOFINANCIRANI
NA LOKALNI RAVNI IZ SREDSTEV PRORAČUNA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA
LETO 2001
Vlada Republike Slovenije je na seji dne 19. 4 2001 sprejela program ukrepov in investicij, ki bodo
sofinancirani na lokalni ravni iz sredstev državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2001.
Gradivo je vsebovalo podatke o investicijskih transferih lokalnim skupnostim iz dopolnjenega predloga
državnega proračuna za leto 2001, ki je bil v parlamentarni razpravi. Medtem je Državni zbor
Republike Slovenije sprejel proračun za leto 2001, v katerem pa so bila sredstva za investicijske
transfere lokalnim skupnostim za področje osnovnega šolstva pri Ministrstvu za finance na podlagi
sprejetih amandmajev zmanjšana. Prav tako so bile zaradi amandmajev spremenjene posamezne
določbe zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2001. Na podlagi izglasovanih
amandmajev so bile spremenjene določbe o skupnb prevzetih obveznostih neposrednega uporabnika
(predobremenitve), ki jih le-ti lahko sprejemajo za investicijske transfere v naslednjih letih in sicer na
40 % v letu 2002 in 30 % v naslednjih letih ter za investicijske transfere na področju osnovnega šolstva
na 70 % v letu 2002 in 30 % v naslednjih letih.
Na podlagi sprejetega proračuna Republike Slovenije za leto 2001 in zakona o izvrševanju proračuna
Republike Slovenije za leto 2001 je bilo zato potrebno dopolniti že sprejeti program ukrepov in
investicij, ki bodo sofinancirani na lokalni ravni iz sredstev državnega proračuna Republike Slovenije
za leto 2001. Tako se spreminjata tabeli 2 in 3, v katerih so opredeljeni investicijski transferi lokalnim
skupnostim iz državnega proračuna, in sicer se spreminja obseg razpoložljivih sredstev pri Ministrstvu
za finance. Sredstva pri Ministrstvu za finance so na proračunski postavki 2475 - »Dopolnilna sredstva
občinam - sredstva za investicije« zmanjšana za 100 milijonov tolarjev za področje osnovnega šolstva.
Spreminjajo pa se tudi tabele 4, 4A, 5 in 5A zaradi sprememb pri naslednjih ministrstvih:
Ministrstvo za finance,
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport in
Ministrstvo za okolje in prostor.
Pri Ministrstvu za finance se spreminja razdelilnik sredstev za investicijske transfere na področju
zdravstva, športa, predšolske vzgoje in osnovnega šolstva. Na področju zdravstva, predšolske vzgoje
in šolstva se spreminjajo tudi predobremenitve za leto 2002 in naslednja leta. Pri Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport se spreminja razdelilnik za investicijske transfere na proračunski postavki 6324 "Investicije v osnovne šole na demografsko ogroženih območjih". Pri Ministrstvu za okolje in prostor
pa se spreminja razdelilnik in predobremenitve za leto 2002 na proračunskih postavkah 1366 »Sofinanciranje okoljske infrastrukture« in predobremenitve na proračunski postavki 5739 - »Lastna
udeležba ISPA - realizacija v komunalni infrastrukturi v skladu z Državnim programom za prevzem
pravnega reda EU«. Vse te spremembe so zajete v dopolnitvah, ki so sestavni del tega gradiva.
Pri razdelilniku investicijskih transferov lokalnim skupnostim iz državnega proračuna pri vseh ostalih
ministrstvih in vladni službi glede na sprejeti državni proračun za leto 2001 in zakon o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2001 ni sprememb.
Usklajevanje dopolnjenega programa ukrepov in investicij, ki bodo sofinancirani na lokalni ravni iz
sredstev državnega proračuna Republike Slovenije za leto 2001 je potekalo v okviru strokovnih služb
pristojnih ministrstev relativno dolgo. Ker so spremembe programa vsebinsko posegle samo na
področje predhodno navedenih ministrstev, Ministrstvo za finance ocenjuje, da ga Vlada Republike
Slovenije sprejme in zadolži Ministrstvo za finance, da ga pošlje občinam, da bodo le-te lahko skladno
/. veljavno sistemsko zakonodajo pred začetkom investicije zaprosile za soglasje.
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TABELA 2

RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA RESORNIH MINISTRSTEV ZA
INVESTICIJSKE TRANSFERE OBČINAM - PRORAČUNSKO LETO
.
2001
v tisoč SIT
MIN/PP/K4
A. Bilanca odhodkov
16
MINISTRSTVO ZA FINANCE
2-475 Dopolnilna sredstva občinam - sredstva za investicije
4300 Investicijski transferi drugim ravnem drtnve
21
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO
1303 Lastna udeležba - EU projekti
4300 Investicijski transferi drugnn ravnem države
1733 Tuja tehnična pomoč - lastna udeležba
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
1772 Lokalna infrastruktura
4300 Investicijski transferi daigim ravnem države
1814 Regionalna infrastruktura
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
1834 Ublažitev gospodarskih posledic spremembe mejnih režimov zaradi pristopa k EU
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
1980 PHARE CKCU - Turistično obmejno območje 96
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
1982 PHARE CFCU-TehnoloSkaosMB-GZ96-SL9608
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
1993 P1IARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Italijo za leto 1996 - SL 9701
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
1998 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1997 - SL 9702
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
2009 PHARE CFCU - Prekomejno sodelovanje z Italijo za leto 1998 - SL 9802
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
6521 Razvojno prestrukturiranje Zasavske regije po ZPZRTH
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
23
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO
1326 PHARE: SPP - Pilotni projekt Pomurje
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
1346 SAPARD - tuja donncija
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
1347 SAPARD - lastna udeležba
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
1458 Ukrepi prostorskega urejanja - Obnova vasi
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
1497 Akumulacije
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
2429 Inovativni programi za razvoj podeželskih ekonomij
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
2431 Podeželje in agrarne operacije: Izdelava predhodnih analiz in investicijske tehnične
dokumentacije ter promocije
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
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10.337.419
3.705.200
3.705.200
3.705 200
2.579.785
474
474
38.540
38.540
1.000.000
1.000.000
792.000
792.000
39.164
39.164
6.465
6.465
2.025
2.025
12.941
12.941
23.798
23.798
64.378
64.378
600.000
600.000
616.244
34.720
34.720
67.263
67.263
32.474
32.474
61.257
61.257
1.736
1.736
74.868
74.868
794
794
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v tisoč S/T
MIN/PP/K4
2470

Podpore ekonomski diverzifikaciji podeželja - alternativni dohodkovni viri
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
3804 Ukrepi prostoi-skega urejanja - Razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva
4300 Investicijski transteri drugim ravnem države
5547 Gradnja in rekonstrukcija gozdnih cest
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
25
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
1366 Sofinanciranje okoljske komunalne infrastrukture
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
2136 Komunalna infrastruktura, javne službe in varstvo okolja
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
2137 Lastna udeležba - PHARE - CBC
4300 Investicijski transteri drugim ravnem države
5735 Lastna udeležba 1SPA - Tehnična pomoč za realizacijo investicij v komunalni
infrastrukturi v skladu z Državnim programom za prevzem pravnega reda El)
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
5739 Lastna udeležba 1SPA - realizacija investicij v komunalni infrastrukturi v skladu z
Državnim programom za prevzem pravnega reda El)
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
8511 PHARE CFCU - Prckomejno sodelovanje z Italijo za leto 1998 - SL 9802
4300 Investicijski transteri drugim ravnem države
8513 PHARE CFCU - Program velikih infrastrukturnih projektov za leto 1999 - LSIF 99 - SL
9901
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
9708 Lastna udeležba - Phare - nacionalni program
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
26
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCLVLNE ZADEVE
8519 PHARE CFCU - Program prekomejnega sodelovanja z Avstrijo za leto 1998 - SL 9807
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
27
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
7184 Zdravstvo-demografsko ogrožena območja
4300 Investicijski trnnsleri drugim ravnem države
33
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT
2220 Investicije v Športno infrastrukturo
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
4827 Investicije v izobraževalne zavode in centi*
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
6324 Investicije v OŠ na demografsko ogroženih območjih
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
9132 Mladinska prenočišča
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
35
MINISTRSTVO ZA KULTURO
1533 Odkupi premične kulturne dediščine
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
1974 Nujni posegi - intervencije
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
1976 Lesena plastika in restavratorstvo
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
2477 Druge investicije v kulturi
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
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4-4.6-40
44,640
294.524
294.524
3.968
3 968
2.366.J44
688.278
688 278
330.060
330.060
59.520
59.520
49.600
49.600
600.000
600.000 '
11.506
11.506
581.740
581.740
45.440
45.440
28.969
28.969
28.969
2.000
2.000
2.000
494.522
146.691
146.691
2.687
2.687
337.932
337.932
7.212
7.212
544.555
2.111
2.111
7.007
7.007
10.118
10.118
6.202
6.202
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v moč Sil
MEN/PP/K4
2495

Projekt Sknnsen
4300 Investicijski (ransferi drugim ravnem države
4590 Obnova Manziolijeve palače v Izoli
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
5666 Kulturni tolar -javni zavodi
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
5672 Kulturni tolar - spomeniki
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
6381 Kulturna krajina
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
7104 Vizualne umetnosti
4300 Investicijski iransferi drugim ravnem države
7115 Nepredvidene akcije
•
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
8594 Spomeniki
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države
8596 Investicijsko vzdrževanje in oprema organizacij s področja kulture
4300 Investicijski transferi drugim ravnem države

10.005
10.005
50.330
50.330
27.620
27.620
281.619
281.619
7.35!)
7.359
984
984
493
493
122.016
122.016
18.691
18.691

Skupaj:

10.337.419
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TABELA 3

PREGLED INVESTICIJSKIH TRANSFEROV
DRUGIM RAVNEM DRŽAVE PRI MINISTRSTVU ZA FINANCE
- v 000 SIT
Proračun
za leto 2001
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT

3.034.600

- osnovno šolstvo

2.569.300

- predšolska vzgoja

197.000

- šport

268.300

MINISTRSTVO ZA KULTURO

182.600

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE

227.800

URAD ZA NARODNOSTI

230.200

MINISTRSTVO ZA FINANCE
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TABELA 4
PROGRAM INVESTICIJSKIH TRANSFEROV IN UKREPOV DRUGIM RAVNEM DRŽAVE ZA LETO 2001
SREDSTVA PRI MINISTRSTVU ZA FINANCE (KONTO 4300)

O II Č 1 > A
l AJDOVŠČINA
■> BELTINCI
3 BLED
4 novF.c
< BREZOVICA
6 BREŽICE
7 CELJE (NI J
S CERt^VENJAK
9 ČRNOMELJ
10 DESTRNIK
11 DIVAČA
12 DOBREPOUE
13 DOOROVNIK
14 DOMŽALE
IS dornava
16 DRAVOGRAD
17 duplek
18 GORENJA VAS-POLJANE
19 GORIŠNICA
20 GORNJA RADGONA
21 GORNJI GRAD
22 GORNJI PETROVO
23 HOČE • SLIVNICA
24 HODOŠ
25 IG
26 ILIRSKA BISTRICA
27 IVANČNA GORICA
28 IZOLA
29 JEZERSKO
30 JURŠINO
31 KAMNIK
32 KANAL
33 KIDRIČEVO
34 KOBARID
35 KOČEVJE
36 KOMEN
37 KOPER (M)
38 KRANJ (M)
39 KR1ŽEVCI
40 KRŠKO
41 KUZMA
42 LAŠKO
43 LENART
44 LENDAVA
45 UTlJA
46 LJUBNO
47 LJUTOMER
48 LOGATEC
49 LOŠKA DOLINA
50 LOŠKI POTOK
51 LUKOVICA
52 MAKI BOR (M)
53 MARKOVCl
54 METLIKA
55 MORAVSKE TOPLICE
56 MUTA
57 NAZARJE
58 NOVO MESTO fM^
59 OPLOTN1CA
60 PESNICA
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MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO. ZNANOST IN ŠPORT MINISTRSTVO MINISTRSTVO
URAD
OSNOVNO PREDŠOLSKA
ŠPORT
ZA
ZA
ZA
ŠOLSTVO
VZGOJA
ZDRAVJE
KULTURO NARODNOSTI
i
X
j
4
s
i
30.000
11.000
2.814
7.000
16.600
17 350
1.900
36645
17.000
24.000
7.700
12.000
14.000
2.400
1 041
6 000
8000
1.711
19.000
10.000
179.150
40.830
3.500
3.000
3.000
50 000
15.000
1.280
30.000
108.191
11.200
14.481
3.300
3.500
8.000
19.857
2.000
4.400
10.000
3.246
50.000
1.900
30.000
6.000
33.120
10.000
10.000
5.000
2.500
1.720
8.350
120.000
9.000
30.000
1.500
10.391
13.000
43.000
6.413
13.000
2.556
12.500
15.000
128.000
6.658
2.000
2.150
42.000
27.000
70.000
8.745
800
116.639
10.000
2.660
18.000
7000
25.000
6.000
8000
32.658
7 000
20 000
6.500
10.000
42.669
20.000
263.690
47.000
560
15.000
725
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TABELA •»
PROGRAM INVESTICIJSKIH TRANSFEROV IN UKREPOV DRUGIM RAVNEM DR/AVE ZA LETO 2001
SREDSTVA PRI MINISTRSTVU ZA FINANCE (KONTO 4300)

OnČINA
61 PIRAN
62 PIVKA
63 PREVALJF.
64 PTUJ (M)
65 RAČE • FRAM
66 RADENCI
67 RADOVLJICA
68 RAVNE NA KOROŠKEM
69 razkrižje
70 RIBNICA
71 RIBNICA NA POHORJU
72 ROGAŠKA SLATINA
73 ROGAŠOVC1
74 ROGATEC
75 SEMlC
76 SEVNICA
77 SEŽANA
78 SLOVENJ GRADEC (M)
79 SLOVENSKA BISTRICA
80 SLOVENSKE KONJICE
81 STARŠE
82 ŠALOVCI
83 ŠENČUR
84 ŠENTILJ
85 ŠENTJUR PRI CELJU
86 ŠMARJE PRI JELŠAH
87 ŠOŠTANJ
88 TABOR
89 TIŠINA
90 TOLMIN
91 TRBOVLJE
92 TREBNJE
93 TRZIN
94 TRŽIČ
95 VELIKE LAŠČE
96 VIDEM
97 VIPAVA
98 VRHNIKA
99 ZAGORJE OB SAVI
100 ZREČE
101 ŽALEC
102 Železniki
103 ŽETALE
104 Žirovnica
105 Žužemberk
SKUPAJ
INTERVENCIJA
SKUPAJ
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■ * U«W tolarjih
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT MINISTRSTVO MINISTRSTVO
IJRAD
OSNOVNO PREDŠOLSKA
ŠPORT
ZA
ZA
ZA
ŠOLSTVO
VZGOJA
ZDRAVJE
KULTURO NARODNOSTI
i
2
3
4
s
t
29.322
40.200
510
890
6.450
30.000
42.627
10000
21.756
380
6.000
15.000
1.144
17.000
15.000
1.000
2.800
70 000
5.000
14.000
15.470
11.000
17.986
20.000
10.000
2.000
710
5.400
93.606
27.234
2.000
45.000
5.000
10.000
8.000
15.000
5.000
1.200
16.028
1.025
78.166
21.814
1.000
1.200
3.000
17.973
25.360
800
18.600
3.800
70.000
200
140.000
1.500
20.123
4.000
20.000
10.000
2.000
11.303
54.848
9.460
29.970
31.073
20.000
5.798
1.800
24.990
700
2.146
130.083
2.000
2.440.045
197.000
268.300
227.800
182.600
230.200
129 255
2.569.300
197.000
268.300
227.800
182.600
230.200
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TADELA 4 A
PROGRAM INVESTICIJSKIH TRANSFEROV IN UKREPOV DRUGIM RAVNEM DRŽAVE ZA LETO 2001
SREDSTVA PRI MINISTRSTVU ZA FINANCE (KONTO 4300)
( PREDOBREMENITVE ZA LETO 2002)
• » tl«»* »barjih
MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO. ZNANOST IN ŠPORT MINISTRSTVO MINISTRSTVO
OSNOVNO PREDŠOLSKA
ŠPORT
ZA
ZA
ŠOLSTVO
VZGOJA
J 1! Č 1 » A
ZDRAVJE
KULTURO
•
l
2
J
4
s
71.000
9.000
l \JDOVŠČINA
2.000
10.000
2 BLED
60.000
3 3RKŽJCE
4 JELJE (M)
50.000
25.300
5 ČRNOMELJ
4000
6 DOBROVNIK.
10.000
7 DOMŽALE
32.355
S DRAVOGRAD
23.167
9 gorišnica
120.000
10 GORNJA RADGONA
3.600
M GORNJI GRAD
18.000
12 HOČE • SLIVNICA
45.351
13 LIRSKA BISTRICA
5.000
14 IVAKČNA GORICA
121.700
15 IZOLA
6.620
16 JURŠINC1
68.773
17 KAMNIK
59.870
18 KIDRIČEVO
52.525
5.000
19 KOBARID
7.000
20 KOČEVJE
7.736
21 KRANJ (M)
10.000
22 KRŠKO
87.000
23 LAŠKO
100.000
24 LENART
7.200
25 LITIJA
60.500
26 LJUBNO
87.800
27 LOŠKI POTOK
60.000
5.200
28 LUKOV ICA
21.166
29 MARIBOR (M)
11.086
20.000
34.500
30 MARKOVCJ
3.000
31 METLIKA
28.070
32 OPLOTNICA
1.100
33 PESNICA
27.257
1.200
34 PIVKA
700
35 PREVALJE
1.860
36 PTUJ (M)
80.000
37 RADENCI
1.000
38 RIBNICA
60.000
5.000
39 ROGAŠKA SLATINA
59.193
20.000
40 ROGATEC
3.746
41 SEMIČ
35.277
42 SEVNICA
5.000
43 SEŽANA
33.000
44 SLOVENSKA BISTRICA
8.429
6.640
45 SLOVENSKE KONJICE
15.000
46 ŠENČUR
42.000
10 000
47 ŠENTILJ
20.000
48 ŠENTJUR PRI CELJU
2.200
49 ŠMARJE PRI JELŠAH
9.248
3.700
23.920
50 ŠOŠTANJ
4 500
51 TOLMIN
2.600
52 TREBNJE
56.599
53 TRŽJČ
42.695
54 VIDEM
80000
55 VIPAVA
58.944
1.500
56 ŽALEC
35.500
51 ŽETALE
1.300
5« ŽIROVNICA
6.1 OS
55 ŽUŽEMBERK
19.172
1.50C
SKUPAJ
1.798.46!
78.90C
107.30C
91.12C
63.920
20. junij 2001
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TAUELA5
PROGRAM INVESTICIJSKIH TRANSFEROV DRUGIM RAVNEM DRŽAVE ZA LETO 2001
KONTO 4300, proračunske postavke pristojnih ministrstev

O II C 1 N A
l AJDOVŠČINA
t BELTINCI
; BENEDIKT
4 BOVF.C
5 BKASLOVČE
6 BRDA
1 BREŽICE
3 CELJE (M)
9 CERKNICA
1« CERKNO
n CERKVENJAK
12 črenSovci
13 ČRNOMELJ
14 DESTRNIK
15 DOLENJSKE TOPLICE
16 DOMŽALE
17 GORENJA VAS - POLJANE
18 GORNJA RADGONA
19 GROSUPLJE
20 HAJDINA
21 HRASTNIK
22 IDRIJA
23 ILIRSKA BISTRICA
24 IVANČNA GORICA
25 IZOLA
26 JESENICE
27 JURSlNCI
28 KAMNIK
29 KOBARID
30 KOBILJE
31 KOČEVJE
32 KOMEN
33 KOPER (M)
34 KOSTEL
35 KRANJSKA GORA
36 KRŠKO
37 LAŠKO
38 LENART
39 LENDAVA
40 LITIJA
41 LJUBLJANA (Ml
42 LJUTOMER
43 LOGATEC
44 LOŠKA DOLINA
45 LOŠKI POTOK
46 LUKOVICA
47 MAJŠPERK
48 MARIBOR (M)
49 MEDVODE
50 METLIKA
51 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
<•* MIREN • KOSTANJEVICA
53 MORAVSKE TOPLICI:
54 MURSKA SOBOTA »M*
55 NOVO MESTO fM)
56 ORMOŽ
57 OSILNICA
58 PIRAN
59 PIVKA
60 POLZELA
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MINISTRSTVO MINISTRSTVO MINISTRSTVO MINISTRSTVO
ZA OKOLJE ZA DELO. DRUŽINO ZA ŠOLSTVO,
ZA
IN PROSTOR
IN SOCIALNE
ZNANOST
KULTURO
Zadeve
•
in Šport
l
2
3
4
50.000
2.338
19.027
5.000
8,800
17017
3000
2.000
7.257
15.503
4.762
654
185.060
8.000
65.589
1.352
38 595
51 654
38 228
1.000
21.000
13.519
876
79.987
7.035
60.000
35.042
7.007
28.998
12.000
1.000
3.948
71.026
4.000
1.000
50.330
16.716
3.000
12.946
23.555
22.000
6.193
10.000
11.143
15.644
20.151
25.403
4 997
1.170
6.748
5.000
11.672
8.783
3.251
24.000
50.000
4.095
22.066
1.000
43.500
16038
3.500
33.209
6.989
4.021
5.052
9.021
19.927
504.948
28.969
10.000
38.325
45.477
5.539
219 995
20.000
17.337
27.087
3.620
i
110.025
31.349
3.986
8.400
17.370
6.474
2.000
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TABELA 5
PROGRAM INVESTICIJSKIH TRANSFEROV DRUGIM RAVNEM DRŽAVE Z/V LETO 2001
KONTO 4300, proračunske postavk* pristojnih ministrstev

O UČINA
frl
62 PUCONC1
63 RAČE - FRAKI
64 RADOVLJICA
65 RIONICA
66 ROGA$KA SLATINA
67 rooaJovct
68 ROGATEC
69 SEMIČ
70 SEVNICA
71 SEŽANA
72 SLOVENJ GRADEC IMI
7? SLOVENSKA BISTRICA
74 SLOVENSKE KONJICE
75 SODRAŽJCA
76 SOLČAVA
77 SVETI ANDRAŽ V SLOV. GORICAH
78 Salovci
79 škofja loka
80 TIŠINA
81 TOLMIN
82 TRBOVLJE
83 TREBNJE
84 TRŽIČ
85 VELENJE fM)
86 VELIKE LA$ČE
87 VIPAVA
88 VITANJE
89 VOJN1K
90 VRHNIKA
91 ZREČE
92 ŽALEC
93 ŽELEZNIKI
94 ŽIROVNICA
95 ŽUŽEMBERK
SKUPAJ

20. junij 2001

• rlliW l»l»rjlh
MINISTRSTVO MINISTRSTVO MINISTRSTVO MINISTRSTVO
ZA OKOLJE ZA DELO, DRUŽINO ZA ŠOLSTVO.
ZA
IN PROSTOR
ZNANOST
IN SOCIALNE
KULTURO
IN ŠPORT
ZADEVE
4
}
2
l
9.888
1.000
4.500
5.889
2.400
2.188
171.308
30.692
1.183
6.708
20.743
24.442
714
23.829
50 000
2.000
50.000
44.947
63.269
1.206
721
4.306
2.000
6.300
59.649
1.786
3.968
7.000
1.000
13.284
1.000
624
50.000
4.829
6000
19.200
8.000
22.796
25.000
15.000
1.000
4.000
31.184
2.902
464.9?:
521.717
1315.99(5
28.965
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TABELA 5A
PROGRAM INVESTICIJSKIH TRANSFEROV DRUGIM RAVNEM DRŽAVE ZA LETO 2001
KONTO 4300, proračunske postavke pristojnih ministrstev
(PREDOBREM ENIT VE ZA LETO 2002)

O 11 Č 1 N A

MINISTRSTVO
ZA OKOLJE
IN PROSTOR
i

I BRDA
2 CERKVENJAK
3 ČRENŠOVCI
4 ČRNOMELJ
5 DOLENJSKE TOPLICE
6 DOMŽALE
7 GORNJA RADGONA
8 GROSUPLJE
9 HRASTNIK
10 KAMNIK
11 KOBILJE
12 KOČEVJE
13 KOPER (M)
14 KRŠKO
15 LAŠKO
16 LENART
17 LITIJA
18 LOGATEC
19 LOŠKA DOLINA
20 LOŠKI POTOK
21 LUKOV1CA
22 MAJŠPERK
23 MARIBOR (M)
24 MEDVODE
25 METLIKA
26 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
27 MORAVSKE TOPLICE
28 MURSKA SOBOTA (M)
29 NOVO MESTO (M)
30 PIVKA
31 ROGAŠOVCI
32 ROGATEC
33 SEMIČ
34 SEVNICA
35 SLOVENSKE KONJICE
36 SVETI ANDRAŽ V SLOV GORICAH
37 TIŠINA
38 TREBNJE
39 VRHNIKA
40 ŽUŽEMBERK

2.S96
15.405
20.617
6.787
5.396
31.926
176.736
1.697
4.226
5.167
2.472
3.654
8.043
2.693
3.506
1.298
1.163
13.256
2.789
1.605
2.016
7.954
7.684
15.297
18.152
3.778
6.920
4.852
4.002
2.584
129.786
472
1.973
1.454
25.253
1.719
23.808
1.949
9.099
1.158

SKUPAJ
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• v tisoč tolirjih
MINISTRSTVO
ZA ŠOLSTVO.
ZNANOST
IN ŠPORT
2

274.720

14

306.522

20. junij 2001

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Popravljen predlog Programa investicijskih transferov za leto 2001 za proračunski
postavki 1366 in 5739
Do popravkov je prišlo zaradi spremenjenih določil v 12. členu Zakona o izvrševanju
proračuna RS za leto 2001.
Po Zakonu o izvrševanju proračuna RS za leto 2000 je bilo možno prevzeti obveznosti za
investicijske transfere, ki zapadejo v plačilo v naslednjih letih v višini 75% teh pravic porabe
v sprejetem finančnem načrtu. To določilo pa je bilo v ZIPRS za leto 2001 spremenjeno in
sicer, daje možna predobremenitev v letu 2002 v višini 40%, v ostalih prihodnjih letih pa 30
% pravic porabe. Zato smo morali temu ustrezno tudi popraviti predobremenitve v naslednjih
letih.

20. junij 2001
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TABELA 2
PROGRAM INVESTICIJSKIH TRANSFEROV - LETO 2001
KONTO 4300 - POSTAVKA: 1366

OBČINA

I BRDA
2 CERKVEN JAK
3 ČRENŠOVCI
4 ČRNOMELJ
5 DOLENJSKE TOPLICE
6 DOMŽALE
7 GROSUPLJE
8 HRASTNIK
9 KAMNIK
10 KOBILJE
II KOČEVJE
12 KOPER (M)
13 KRŠKO
14 LAŠKO
15 LENART
16 LITIJA
17 LOGATEC
18 LOŠKA DOLINA
19 LOŠKI POTOK
20 LUKOVICA
21 MAJŠPERK
22 MARIBOR (M)
23 MEDVODE
24 METLIKA'
25 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU
26 MORAVSKE TOPLICE
27 MURSKA SOBOTA (M)
28 NOVO MESTO (M)
29 PIVKA
30 ROGATEC
31 SEMIČ
32 SEVNICA
33 SLOVENSKE KONJICE
34 SVETI ANDRAŽ V SLOV. GORICAH
35 TIŠINA
36 TREBNJE
37 VRHNIKA
38 ŽUŽEMBERK
SKUPAJ:
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Ddci
sredstev po
26. flenu
ZFO (v%)
1
30%
70%
60%
40%
30%
10%
10%
30%
20%
60%
40%
10%
30%
30%
50%
30%
20%
30%
60%
40%
60%
20%
10%
40%
40%
60%
10%
10%
40%
50%
50%
40%
40%
70%
50%
40%
10%
60%

Obseg
investicije (po
podatkih občine)
(v 000 SIT)
2

16

Pripadajoči
znesek
po ZFO
(v 000 SIT)
3-1 "2

Odobren
1'rcdobreznesek
menitev
za leto 2001
za L 2002
(v 000 SIT) (v 000 SIT)
4
S
7257
2.896
38.595
15.405
51.654
20.617
6.787
17.003
13.519
5.396
79.987
31.926
4.250
1.697
10.589
4.226
12.946
5.167
6.193
2.472
9.155
3.654
20.151
8.043
6.748
2.693
8.783
3.506
3.251
1.298
2.915
1.163
33.209
13.256
6.989
2.789
4.021
1.605
5.052
2.016
19.927
7954
19.252
7.684
38.325
15.297
45.477
18.152
9.464
3.778
17.337
6.920
12.154
4.852
10.025
4.002
6.474
2.584
1.183
472
4.943
1.973
3.644
1 454
63.269
25.253
4.306
1.719
59.649
23.808
4.884
1.949
22.796
9.099
2.902
1.158
688.278
274.720
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TABELA 2

PROGRAM INVESTICIJSKIH TRANSFEROV - LETO 2001
KONTO 4300 - POSTAVKA: 5739
Delež
sredstev po
26. členu
ZFO (v%)
1
30%
1 AJDOVŠČINA
20%
2 CELJE (M)
40%
3 LENDAVA
4 MIKLAVŽ NA DRAVSKEM
40%
5 NOVO MESTO (M)
10%
6 SLOVENJ GRADEC (M)
20%
7 SLOVENSKA BISTRICA
40%
8 VELENJE (M)
10%
SKUPAJ:
OBČIN A
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Obseg
investicije (po
podatkih občine)
(v 000 SIT)
2

17

Pripadajoči
znesek
po ZFO
(v 000 SIT)
3=1*2

Odobren
Prcdobreznesek
menitev
za leto 2001 za 1. 2002
(v 000 SIT) (v 000 SIT)
4
5
50.000
150.000
50.000
100.000
100.000
50.000
50.000
50.000
600.000
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MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
Glede na to, da je Državni zbor sprejel zakon o izvrševanju proračuna za leto 2001, s katerim
je na novo opredeljen največji dovoljeni obseg predobremenitev za leto 2002 in naslednja
leta, je moralo Ministrstvo za zdravje korigirati že sprejeti razdelilnik za leto 2001. S tem se je
zmanjšal obseg predobremenitev za leto 2002 s prvotnih 70% na predpisanih 40% letošnjih
sredstev, razlika 30% pa je skladno z ZIPRS2001 opredeljena kot predobremenitev za leto
2003.

poročevalec, št. 53
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TABELA 1
PROGRAM INVESTICIJSKIH TRANSFEROV IN UKREPOV - LETO 2001
SREDSTVA PRI MINISTRSTVU ZA FINANCE (KONTO 4300)

OBČINA

1 AJDOVŠČINA
2 BELTINCI
3 BLED
4 BOVEC
S BRDA
6 BREŽICE
7 CERKVENJAK
8 ČRENŠOVCI
9 ČRNA NA KOROŠKEM
10 ČRNOMELJ
11 DESTRNIK
12 DOBREPOLJE
13 DOBROVNIK
14 DOMŽALE
15 DRAVOGRAD
16 GORNJA RADGONA
17 GORNJI GRAD
18 HRASTNIK
19 ILIRSKA BISTRICA
20 IZOLA
21 JESENICE
22 KOBAJUD
23 KOBILJE
24 KOČEVJE
25 KOMEN
26 KOPER(M)
27 KOZJE
28 KRANJSKA GORA
29 KRIŽEVCI
30 KRŠKO
31 KUNGOTA
32 KUZMA
33 LENART
34 LENDAVA
35 LITIJA
36 LJUBLJANA (M)
37 LJUTOMER
38 LOŠKI POTOK
39 LOVRENC NA POHORJU
40 LUKOVICA
41 MAJŠPERK
42 MARIBOR (M)
43 MENGEŠ
44 METLIKA
45 MIREN - KOSTANJEVICA
46 MIRNA PEČ
47 MORAVČE
48 MORAVSKE TOPLICE
49 MOZIRJE
50 MURSKA SOBOTA(M)
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Delež .
ZDRAVSTVO
sredstev po
Obseg
Pripadajoči
Odobren
26. illenu
investicije
znesek
znesek
za leto 2001
Z F O (V/. (pod. občine)
po ZFO
1
4
2
>1*2
30%
35.126
10.538
50%
24.791
12.396
10%
27.000
2.700
40%
6.267
15.666
30%
36.500
10.950
40%
30.000
12.000
70%
12.629
8.840
60%
3.689
2.214
40%
71 800
28.720
40%
40.000
16.000
60%
12.000
7.200
2.400
50%
4 906
2.453
60%
14.500
8.700
1 711
10%
14.375
1.438
40%
11.150
4.460
3.500
50%
51.774
25.887
1.280
60%
7.384
12.306
30%
3.649
12.163
40%
16.400
4.400
41.000
10%
3.246
373.000
37.300
50%
15.000
7.500
40%
113.023
45.209
1.720
60%
524
315
40%
31.000
12.400
30%
39.600
11.880
10%
235.000
23.500
60%
12.108
7.265
10%
93.728
9.373
50%
10.478
5.239
2.556
30%
469.000
140.700
128.000
50%
6.720
3.360
70%
45.000
31.500
50%
184.670
92.335
2.150
40%
10.017
4.007
30%
30.000
9.000
10%
230.000
23.000
50%
35.838
17.919
8.745
60%
59.090
35.454
2.660
50%
4.000
2.000
40%
6.672
2.669
60%
5.680
3.408
20%
403.377
80.675
6.000
10%
3.584
358
40%
13.500
5.400
30%
43.000
12.900
50%
38.000
19 000
40%
3.072
1.229
60%
26.500
15.900
40%
6.514
2.605
10%
10.059
1.006

19

• v tisoč tolarjih
Predobremenilev u
leto 2002
S

Predobremenitev za
leto 2003
6

3.600

1.850

6.620

3 190

7.000

3.800

7.200

3.900

5 200

2.750

34 500

38.000
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TABELA 1

PROGRAM INVESTICIJSKIH TRANSFEROV IN UKREPOV - LETO 2001
SREDSTVA PRI MINISTRSTVU ZA FINANCE (KONTO 4300)

O II C. 1 N A
1
51 MUTA
52 NOVO MESTO (M)
53 ODRANC1
54 OPLOTNICA
55 ORMOŽ
56 OSILNICA
57 PESNICA
58 PIVKA
59 PODLEHNIK
60 POSTOJNA
61 PREVALJE
62 PTUJ (M)
63 RACE -FRAM
64 RADEČE
65 RADENCI
66 RADUE OB DRAVI
67 RADOVLJICA
68 RAZKR1ŽJE
69 RIBNICA
70 ROGAŠOVC1
71 RUŠE
72 SEVNICA
73 SEŽANA
74 SLOVENSKA BISTRICA
75 SLOVENSKE KONJICE
76 STARŠE
77 ŠENTILJ
78 ŠENTJUR PRI CELJU
79 ŠKOFJA LOKA
80 ŠMARJE PRI JELŠAH
81 ŠMARTNO OB PAKI
82 ŠOŠTANJ
83 TOLMIN
84 TRBOVLJE
85 TRNOVSKA VAS
86 TRZIN
87 TURNIŠČE
88 VELENJE (M)
89 VELIKA POLANA
90 VERŽEJ
91 VIPAVA
92 VITANJE
93 ZAGORJF, OB SAVI
94 ZREČE
95 ŽALEC
96 ŽELEZNIKI
97 žetai.e
98 ŽUŽEMBERK
SKUPAJ:
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Delež
sredstev po
Obseg
26. flenu
Investicije
Z F O (v"/o (pod. občine)
2
1
50%
26.000
10%
273 000
70%
31.253
50%
19.650
50%
22.000
60%
1.250
50%
16.085
40%
10.584
70%
9.000
20%
25.416
30%
33 988
30%
130.000
40%
75.000
30%
19.128
30%
22.000
40%
18.265
20%
77.949
60%
3.908
40%
3.300
70%
1.500
40%
49.600
40%
80.000
10%
108.000
40%
148.094
40%
21.534
50%
124.000
50%
13.000
50%
52.934
10%
154.741
50%
48 000
30%
10.000
40%
74.135
40%
55.064
20%
138000
70%
21.019
10%
1.497
60%
2.997
10%
108.155
60%
1.316
50%
4.071
40%
11.074
60%
1.048
30%
17 213
50%
2.616
30%
24.000
30%
28 300
70%
15.195
60%
5.000
5.169.008

20

x

- v tisoč tolarjih
ZDRAVSTVO
Pripadajoči
Odobren
znesek
znesek
po ZFO
za leto 2001
3-1 "2
4
13.000
6.500
27.300
21.877
9.825
560
11.000
750
8.043
725
4.234
510
6.300
5.083
10.196
890
39.000
30.000
10.000
5.738
6.600
380
7.306
15.590
2.345
1.144
1.320
1.000
1.050
19.840
32.000
10.800
5.400
59.238
2.000
8.614
62.000
6.500
1.200
26.467
1.025
15.474
24.000
1.000
3.000
29.654
1.200
22.026
800
27.600
18.600
14.713
150
1.798
10815
790
2.036
4 430
629
5 164
1 308
7.200
8490
5.798
10637
700
3.000
1.497.532
227.800

Predobremenitev za
leto 2002
5

Predobremenitev za
leto 2003

1.100

650

1.200
700

750
400

1.860

950

1.000

550

6.640

3.600

2.200

1.200

3.700

2.000

4.500
2.600

2.450
1.400

1.500

900

91.120

68.340
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MINISTRSTVO ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT
1. Obrazložitev investicijskih transferov in ukrepov - leto 2001 - investicije v športno
infrastrukturo
Kratkoročne usmeritve pn gradnji športnih objektov po sprejetem nacionalnem programu športa
so
- povečati dinamiko gradnje športnih objektov za 10%,
- izdelati mrežo športnih objektov in upoštevati standarde mednarodnih in nacionalnih panožnih
zvez;
revitalizirati športne objekte.
Po srednjeročnih usmeritvah naj bi vsako leto zgradili 25 000 m2 pokritih športnih površin letno,
s tem pa bi lahko uresničili dolgoročne usmeritve nacionalnega programa športa do leta 2010, ki
predvideva zagotavljanje 0,5 m2 pokritega in 3 m2 nepokritega prostora, namenjenega športni
dejavnosti na prebivalca.
Analize obstoječega stanja kažejo, da je primanjkuje predvsem pokritih površin, ki bi bile
namenjene vsem kategorijam prebivalstva. Nujne pa so tudi tehnološke posodobitve, tako s strani
razvoja športne dejavnosti, kot varčevalnih ukrepov uporabe in vzdrževanja.
Več kot 40% investicij je povezanih s šolstvom in procesom vzgoje in izobraževanja. Tako
zagotavljamo z vsako tovrstno investicijo istočasno tudi minimalne pogoje za športno dejavnost.
Iz naslova »šport« se sofinancira samo povečana normativna površina šolskega prostora do
zadostitve minimalnega standarda športa (0,3 m2/občana pokrite vadbene površine).
Tako država Slovenija kot nekateri organizatorji so kandidirali in pridobili kandidature za velike
mednarodne športne prireditve (Letne mladinske igre Alpe Jadran - 2002, Šahovska olimpijada
- 2002, EYOD - 2003, Univerziada - 2003, Svetovne letalske igre 2005). Zagotavljanje
sofinanciranja v športno infrastrukturo omogoča ob reševanju prostora, ki je namenjen vzgoji in
izobraževanju v šolah, športu otrok in mladine, vrhunskemu športu, športni rekreaciji in športu
invalidov, tudi pripravo in izgradnjo potrebne športne infrastrukture za omenjene velike
mednarodne športne prireditve.
Plan sofinanciranja športnih objektov je bil narejen na osnovi prijav na javni razpis za
sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture v letih 2000 in 2001
in prilagojen sredstvom, ki so na razpolago.
Predobremenitve za leto 2001 iz predloga proračuna za leto 2000 so se morale spremeniti zaradi
nerealiziranih projektov. Sprememba plana je bila potrjena na 235. korespondenčni seji Vlade RS
dne 24.5.2000. Občine namreč zaradi pomanjkanja sredstev (Bled, Ilirska Bistrica, Kočevje, Litija,
Ruše) ali zato, ker niso prejele ustreznega sklepa o sofinanciranju normativnega šolskega dela
investicije (Ribnica, Rogaška Slatina, Rogatec, Žalec) niso realizirale in se bodo investicije izvajale
začele izvajati šele v letu 2001 ali kasneje. Investicije so prenešene na kasnejše obdobje, v
nekaterih primerih pa je investicijska vrednost zmanjšana v skladu s finančnimi možnostmi.
V prilogi so navedene posamezne investicije po občinah z investicijsko vrednostjo in predlaganim
deležem sofinanciranja po letih. Investicije so glede na potrebno dokumentacijo razdeljene v tri
skupine:
B - investicije, ki so se pričele pred letom 1999 in ne potrebujejo predhodnega soglasja
Ministrstva za finance,
C - investicije, ki so v teku in že imajo predhodno soglasje Ministrstva za finance
D - investicije, katerih gradnja se bo pričela v letu 2001 in potrebujejo soglasje Ministrstva za
finance.
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Skupina B
Investicije v Telovadnico OŠ Sv. Jurij (O Rogašovci), Letni bazen Žusterna (MO Koper) in
Telovadnico OŠ Nazarje (O Nazarje) potekajo že več let in ne potrebujejo soglasja Ministrstva
za finance. S sofinancerskim deležem RS bodo v letu 2001 investicije zaključene, kar je bil tudi
pogoj pri razvrstitvi glede na razpisne pogoje.
Skupina C
Investicije v Športno-rekreacijski center Loka (O Črnomelj) in Športna dvorana OŠ Železniki (O
Železniki) že imata sklep Ministrstva za šolstvo in šport o sofinancerskem deležu iz naslova športa
in predhodno soglasje Ministrstva za finance in se realizirata. Prav tako se s predhodnim soglasjem
Ministrstva za finance izvajajo investicije Športna dvorana Apače (O Gornja Radgona),
Telovadnica OŠ Juršinci (O Juršinci), Telovadnica OŠ Podnanos (O Vipava) in Telovadnica OŠ
Prevole (O Žužemberk), vendar brez sklepa ministrstva, pristojnega za šport. Pri teh investicijah
v prvi fazi izgradnje ni bil vključen športni prostor in tako investicija ni mogla pridobiti ustreznega
sklepa že v letu 2000.
Skupina D
Z investicijami v Telovadnico OŠ Col (O Ajdovščina), Telovadnico OŠ Hudinja (MO Celje),
Telovadnico OŠ Slivnica (O Hoče-Slivnica), Večnamensko dvorano Cirkovce (O Kidričevo),
športni center Ribnica (O Ribnica), Športno dvorano Šenčur (O Šenčur) in Telovadnico OŠ
Leskovec (O Videm) se istočasno s potrebami šole zagotavlja tudi minimalni športni standard v
lokalni skupnosti in so vezane na sofinanciranje osnovnošolskega prostora. Ostale investicije so
v predlog vključene glede na prioritete po razpisu in stopnjo pripravljenosti dokumentacije tako,
da bo začetek del mogoč v letošnjem letu.
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PROGRAM INVESTICIJSKIH TRANSFEROV IN UKREPOV - LETO 2001
SREDSTVA PRI MINISTRSTVU ZA FINANCE (KONTO 4300)
ŠPORTNA INFRASTRUKTURA
Naziv investicije
lnvest. vrednost \
Občina
I35.000.000j
Telovadnica OŠ Col
AJDOVŠČINA
111.600.0001
Mestni stadion Ajdovidina
AJDOVŠČINA
490.000 000)
Športna dvorana Bled
BLED
9 500.000l
Telovadnica OŠ Brezovica - oprema
BREZOVICA
624.995.000;
Šporini park pod Golovcem
CELJE
73.343.000:
Športna dvorana Golovec
CELJE
193.317.7501
Telovadnica OŠ Hudinja
CELJE
171 815.568!
ČRNOMELJ
ŠRC Loka
207.134.000
GORNJA RADGONA Telovadnica Apače
Telovadnica OŠ Slivnica
j
88.967.556
HOČE SLIVNICA
ILIRSKA BISTRICA Rekonstrukcija Sokolskega doma
61.196.080
JURŠINCI
športna dvorana Juriinci
|
287.728.000
Večnamenska dvorana Cirkovce
327.865.000
KIDRIČEVO
KOBARID
Telovadnica OŠ Koband
22.490.000
KOČEVJE
Stadion Gaj - atletska steza
17.000.000
Posodobitev nogometnega ignida Komen
22.580.000
KOMEN
Športna igrišča pri OŠ Duiana Bordona
KOPER
30.029.000
Letni Bazen Ž ostema
250.0000001
KOPER
Smučarska skakalnica K100
385.000.000i
KRANJ
4.000 0001
Smučarska skakalnica - umetna preplastitev
LOGATEC
1.367.899.000!
Kopališče Pristan
MARIBOR
Telovadnica pri OŠ Nazarje
NAZARJE
342.875.000
Rekonstrukcija bazena Kiopa
RADOVLJICA
63.739.866
Športni center Ribnica z bazenom
496.965.280
RIBNICA
ROGAŠKA SLATINA Telovadnica OŠ Kostrivnica
110.478.000
Športno igriiče OŠ Sv. Jurij
ROGAŠGVCI
16.200.000
ROGAŠOVCI
Telovadnica OŠ Sv. Jurij
140.000.000
SEVNICA
TVD Partizan Sevnica
231.127.080l
ŠENČUR
športna dvorana Šenčur
457.906.160|
TABOR
Športno igriiče
10.018.913l
TRZIN
Športni park OŠ Trzin
2.053.000!
VELIKE LAŠČE
Športno igriiče OŠ Primoža Trubarja Velike Laide
10.857.0001
Telovadnica OŠ Lcskovec
VIDEM
94.406.0001
V (PAVA
Telovadnica OŠ Podnanos
79.800.000l
Železniki
Športna dvorana
516.761.000 )
ŽUŽEMBERK
Telovadnica OŠ Prcvole
305.000.000|
ŠPORTNA INFRASTRUKTURA - SKUPAJ
|
7.759.647.2531
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2001
1.000.000
i 0.000.000
16.600.000
1.900.000
20 000 000
3.500.000
500000
14.000.000
15.000.000
3.300.000
2.000.000
6.000.000
5.000.000
2.500.000
9.000.000
1.500.000
5.000.000
8.000.000
13.000.000
800.000
25.000.000
20.000.000
6.000.000
15.000.000
5.000.000
1.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000
3.000.000
200.000
1.500.000
4.000.000
2.000.000
20.000.000
2.000.000
268.300 000

2002
4.000.000
5.000.000
10.000.000

2003

20.000.000
4.300 000
1.000.000

20.000.000

5.000.000

- 3.000.000

5.000.000

5 000.000

D | C

✓
✓
✓

30.000.000

5.000.000

5.000.000

5.000.000
10.000.000

5.000.000
12.000.000

✓

1.500.000
107.300.000

✓
✓
✓
80 000.000 3

✓
✓
✓
✓

✓
✓
•/
✓

✓

1.500.000

✓
✓

✓
✓
✓
✓

s
10.000.000
20.000.000

D
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

6

✓
✓
✓
✓
✓
✓
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Obrazložitev spremembe plana investicijskih transferov in ukrepov - leto 2001 investicije v športno infrastrukturo
Potrebno je bilo spremeniti plan sofinanciranja, saj se dva investitorja Občina Litija in Občina
Tolmin za planirani investiciji nista prijavili na Javni razpis zbiranja predlogov za
sofinanciranje investicij v novogradnje in posodabljanje športne infrastrukture v letih 2001 in
2002. Rok za oddajo vlog je potekel 23.4 2001.
Vrednost zgoraj navedenih investicij je prenešena na projekt Telovadnica OŠ Sv. Jurij (O
Rogašovci).
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TABgLA1
PROGRAM INVESTICIJSKIH TRANSFEROV IN UKREPOV - LETO 2001
SREDSTVA PRI MINISTRSTVU ZA FINANCE (KONTO 4300)
- v tisoč tolarjih
OBČI N A

l AJDOVŠČINA
2 BLED
3 BREZOVICA
4 CELJE (M)
5 ČRNOMELJ
6 GORNJA RADGONA
7 HOČE - SLIVNICA
8 ILIRSKA BISTRICA
9 JURŠINCI
10 KIDRIČEVO
II KOBARID
12 KOČEVJE
13 KOMEN
14 KOPER(M)
15 KRANJ (M)
16 LOGATEC
17 MARIBOR (M)
18 NAZARJE
19 RADOVLJICA
20 RIBNICA
21 ROGAŠKA SLATINA
22 rogašovci
23 SEVNICA
24 ŠENČUR
25 TABOR
26 TRZIN
27 VELIKE LAŠČE
28 VIDEM
29 VIPAVA
30 ŽELEZNIKI
31 ŽUŽEMBERK
SKUPAJ:
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Delež
sredstev po
26. členu
Z F O (v%)
1
30%
10%
20%
20%
40%
50%
40%
40%
70%
50%
40%
40%
30%
10%
10%
20%
20%
50%
20%
40%
40%
70%
40%
20%
60%
10%
30%
60%
40%
30%
60%

ŠPORT
Obseg
investicije
(pod. občine)
2
246.600
490.000
9.500
891 616
171.816
207.134
88.968
61.196
287.728
327.865
22.490
23.331
22.580
280.029
385.000
4.000
1.367.899
342.875
63.740
496.965
110.478
156.200
231.127
457.906
10.019
2.053
10.857
94.406
79.800
516.761
305.000
7.765.939

25

Pripadajoči
/.nese k
po ZFO
3=1*2
73.980
49.000
1.900
178.323
68.726
103.567
35.587
24.478
201.410
163.933
8.996
9.332
6.774
28.003
38.500
800
- 273.580
171.438
12.748
198.786
44.191
109.340
92.451
91.581
6.011
205
3.257
56.644
31.920
155.028
183.000
2.423.489

Odobren
znesek
za leto 2001
4
11.000
16.600
1.900
24.000
14.000
15.000
3.300
2.000
6.000
5.000
2.500
9.000
1.500
13.000
13.000
800
25.000
20.000
6.000
15.000
5.000
11.000
10.000
5.000
3.000
200
1.500
4.000
2.000
20.000
2.000
268.300|

Predobremenitev za
leto 2002
5
9.000
10.000
25.300

5 000
5.000

10.000
20.000

5.000

5.000
10.000

1.500
1.500
107.300
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2. Investicije v osnovno šolstvo in predšolsko vzgojo
2. 1. Postavka 2475 pri Ministrstvu za finance
V sprejetem proračunu Republike Slovenije 2001 so v okviru postavke 2475 "Dopolnilna sredstva
občinam - sredstva za investicije" pri Ministrstvu za finance (gl. Uradni list št.32/2001 z dne
4.5.2001, str. 3483) predvidena sredstva za investicije v osnovno šolstvo in predšolsko vzgojo v
skupnem znesku 2.766.300.000 SIT. Predobremenitve za naslednja leta določa zakon o
izvrševanju proračuna za leto 2001 (ZIPRS2001), ki gaje sprejel Državni zbor RS na seji dne
21.04.2001, v 12. in 33. členu. Predloženo gradivo Ministrstva za šolstvo, znanost in šport je
izdelano na navedenih izhodiščih.
V priloženem predlogu programa investicij v osnovno šolstvo in predšolsko vzgojo so investicije
razdeljene v skupine od A. do C. Razlogi za uvrščanje posameznih investicij v skupine so sledeči:
Skupina A: Investicije, ki so bile že potrjene na Vladi RS in so v teku ali končane, občinam ni bilo
potrebno pridobiti soglasja MF
Investicije, ki so sofinancirane po določilih ZFO-A (razen OŠ Drska Novo mesto, ki je
sofinancirana po ZFO) in v deležu RS za normativne površine, ki pripada po merilih Ministrstva
za finance posamezni lokalni skupnosti v letu začetka sofinanciranja. Pogodbe o sofinanciranju
so bile sklenjene po sprejetju ZFO-A, vendar občinam ni bilo potrebno pridobivati soglasja
Ministrstva za finance.
V preglednici predloga plana zajeto 2001 so posebej prikazana dodatna sredstva, ki so bila
občinam priznana poleg tistih, ki so bila opredeljena v predobremenitvah za leto 2001 s sklepi
Vlade Republike Slovenije št. 405-05/98-13 z dne 04.09.2000. Povečana postavka pomeni
dodatno opredelitev investicije na podlagi dopolnjene investicijske in projektne dokumentacije,
ki v času sprejemanja vladnih sklepov v septembru lanskega leta še ni bila v celoti ovrednotena
s strani Ministrstva za šolstvo in šport. Zato v gradivu, kije bilo predloženo na Vlado v septembru
2000, spremembe še niso mogle biti upoštevane. V nadaljevanju sledi obrazložitev za vsako
posamezno investicijo po občinah:
OSNOVNO ŠOLSTVO
Brežice, Glasbena šola - sofinanceskemu deležu vrednosti odkupa objekta GŠ je dodana vrednost
sofinanciranja opreme.
Dornava, OŠ Domava - gradnja seje začela v letu 1996 z rekonstrukcijo ogrevanja, adaptacijo
in dograditvijo telovadnice, nadaljevala pa z adaptacijo šolske stavbe. Pogodbe med MŠŠ in
občino so bile sklepane za vsako leto sproti, zato seje dinamika gradnje prilagajala razpoložljivim
sredstvom. Skladno z dinamiko gradnje je bila ažurirana investicijska vrednost, zaključek gradnje
je predviden v letošnjem letu.
Dravograd, OŠ Šentjanž - skladno z dinamiko gradnje je bila ažurirana investicijska vrednost 3.
faze investicije.
Gornji Petrovci, OŠ Gornji Petrovci - investicijska vrednost adaptacije obstoječega objekta seje
iz prvotne potrebe po delni adaptaciji (55%) povečala v adaptacijo v celoti. V dodatnih sredstvih
je opredeljena polna vrednost adaptacije šolske stavbe ter telovadnice. Zaključek investicije je
predviden v letošnjem letu.
Kamnik, OŠ Šmartno - z občino je bila sklenjena v letu 2000 enoletna pogodba, v kateri ni bila
opredeljena celotna investicija. Dokončanje sofinanciranja je predvideno z aneksom v letu 2001.
Gradnja je zaključena.
Kočevje, OŠ Ob Rinži - občina je začela z novogradnjo v letu 1996, gradnja je bila prekinjena,
nadaljevanje sofinanciranja je sledilo v letu 1998 vendar po ZFO-A, kar pomeni zmanjšan delež
RS. Gradnja je v teku, povečanje sredstev sledi predvideni dinamiki gradnje in pomeni prenos
sredstev iz leta 2002 v 2001.
Komen, OŠ Štanjel - dodatna sredstva predstavljajo povečan normiran delež sofinanciranja zaradi
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zahtevnega temeljenja objekta. Gradnja je zaključena v letu 1999.
Loška dolina, OŠ Stari trg pri Ložu - za zaključek adaptacije in nadomestne gradnje južnega
trakta šolske stavbe je bil z občino sklenjen aneks št. 03 k pogodbi št. 38/98 dne 25.10.2000, to
je po datumu sprejetja vladnih sklepov o predobremenitvah v letu 2001 in 2002 (19.04.2001).
Dodatna sredstva pomenijo zaključek sofinanciranja investicije.
Nazarje, investicija v OŠ Nazarje seje pričela v letu 1998 in zaključila v letu 2001. Dodatna
sredstva pomenijo računsko korigirano investicijsko vrednost. Gradnja je zaključena.
Oplotnica, OŠ Oplotnica - investicija je v zaključni fazi, zato so v skladu z dinamiko gradnje
predvidena sredstva iz leta 2002 prenesena v 2001.
Slovenske Konjice, OŠ in GŠ Pod goro - gradnja seje pričela v letu 1998 in se bo zaključila v
letu 2002. Povečanje sredstev v letu 2001 se nanaša na dokončanje sofinanciranja glasbene šole
v prostorih novozgrajenega prizidka k objektu OŠ.
Slovenska Bistrica, OŠ A. Ingoliča Sp. Polskava - investicija se zaključuje, dodatna sredstva
pomenijo računsko korigirano predobremenitev glede na pogodbozdne 15.11.1999.
Tolmin, OŠ D. Muniha, Most na Soči - gradnja seje pričela v letu 1998. Zaradi upočasnjene
dinamike gradnje je del sredstev iz leta 2000 prenesen v leto 2001. Investicija bo zaključena v letu
2001.
Tolmin, OŠ Grahovo ob Bači - popotresna sanacija objekta se je začela v letu 2000 s sredstvi
MOP in se v letu 2001 končuje s sredstvi, ki so za ta namen predvidena v planu MŠZŠ.
Žalec, OŠ Šempeter - investicija se zaključuje, dodatna sredstva pomenijo računsko korigirano
predobremenitev glede na aneks št. 01 k pogodbi št. 76/1999 z dne 2.12.1999.
V skupino A. je vključeno tudi nadaljevanje in zaključek sofinanciranja investicij, ki so bile v letu
2000 uvrščene v skupino "Intervencija" (Duplek, OŠ Zg. Duplek, Jezersko, OŠ Jezersko,
Kamnik, OŠ Šmartno, Kranj, OŠ Mavčiče, Radenci, OŠ Kapela, Žužemberk, OŠ Šmihel).
Prav tako sta v skupino A. uvrščeni investiciji v OŠ Ljubno, Občina Ljubno in OŠ Zali rovt,
Občina Tržič, na podlagi sklepa Vlade RS št. 405-05/98-14 z dne 28.10.2000.
V skupino A je vključeno tudi sofinanciranje investicij, ki so bile v letu 2000 uvrščene v skupino
"Popotresna sanacija". To so: OŠ Podbrdo, Občina Tolmin (gradnja je zaključena), začenja pa
se sofinanciranje OŠ Grahovo ob Bači, Občina Tolmin, katere konstrukcijsko sanacijo je v letu
2000 financiralo Ministrstvo za okolje m prostor na podlagi Zakona o popotresni obnovi Posočja.
Investicija je v zaključni fazi.
PREDŠOLSKA VZGOJA
V skupino A. je vključeno tudi nadaljevanje in zaključek sofinanciranja investicij, ki so bile v letu
2000 uvrščene v skupino "Intervencija" (Sežana, vrtec Lokev, Vrhnika, vrtec Poštna).
Bovec, vrtec Bovec je prizadel potres v Posočju. Na podlagi zakona o popotresni obnovi Posočja
je konstrukcijo nadomestne gradnje financiralo MOP, dokončanje investicije pa je poleg
investitorja - občine sofinanciralo MŠZŠ. Dodatna sredstva v letu 2001 so namenjena dokončanju
prostorov GŠ, ki bo umeščena v novo stavbo vrtca.
Divača, vrtec Senožeče - investicija zaključena v letu 2000, dodatna sredstva so priznana na
podlagi korigiranih normativnih površin.
Vrhnika, vrtec Poštna - investicija je bila v letu 2000 uvrščena v skupino "Intervencija"
(konstrukcijsko nevaren objekt). Občina z odkupom in adaptacijo bivših prostorov IUV na
Tržaški cesti rešuje prostorsko problematiko vrtca na Poštni ulici. Višja investicijska vrednost
določena na podlagi projekta v januarju letos.
Skupina li: Investicije, ki jih je sprejela Vlada RS v letu 2000 in za katere so občine pridobile
soglasje MF v letu 2000
Obravnavajo se po določilih ZFO-A in Navodilu o načinu in postopkih za izdajo soglasij za
investicije v občinah, ki se sofinancirajo iz sredstev proračuna Republike Slovenije (Uradni list
št. 55/1999) - v nadaljevanju Navodilo.
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OSNOVNE ŠOLE
V skupini B. so iz lanskega plana pri osnovnih šolah tri investicije (OŠ Ig (I. faza), Občina Ig; OŠ
Veliki Gaber, Občina Trebnje; OŠ Kisovec, Občina Zagorje), za katere so občine pridobile
soglasje Ministrstva za finance, medtem ko sredstva, planirana v lanskem letu, zaradi objektivnih
okoliščin niso bila porabljena. Za vse štiri investicije so zneski iz leta 2000 preneseni v letošnji
predlog plana tako, da so zneski v letu 2001 po sklepih Ministrstva za šolstvo in šport v letu 2000
povečani za nerealizirane zneske v letu 2000 (gl. stolpec dodatna sredstva).
Poleg tega je v skupino B. uvrščena tudi investicija v OŠ Prevole, Občina Žužemberk, ki bi
morala biti na podlagi Zakona o najetju posojila pri skladu sveta Evrope za socialni razvoj in
izvedbi projekta investiranja v šolski prostor in opremo v Republiki Sloveniji (ZNPSPO), Uradni
list št. 52/1998 sofinancirana v letu 2000 oziroma 2001 iz postavke 6324 Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport. V letu 2000 je Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport izdalo sklep o
sofinanciranju investicije. Ministrstvo za finance pa soglasje k investiciji. Zaradi zmanjšanega
obsega sredstev na postavki 6324 v letošnjem letu so sredstva prenesena na postavko 2475 "Dopolnilna sredstva občinam - sredstva za investicije" pri Ministrstvu za finance. Investicija je
bila prijavljena na razpis MŠŠ v letu 1999 in s tem izpolnjuje pogoje za uvrstitev v program na
postavki 2475.
PREDŠOLSKA VZGOJA
V skupini B. je pri vrtcih ena investicija (vrtec Šmarje pri Jelšah, Občina Šmarje pri Jelšah), za
katero je občina pridobila soglasje Ministrstva za finance, medtem ko sredstva, planirana v
lanskem letu, zaradi objektivnih okoliščin niso bila porabljena. Znesek iz leta 2000 je prenesen v
letošnji predlog plana tako, da so zneski v letu 2001 po sklepih Ministrstva za šolstvo in šport v
letu 2000 povečani za nerealizirane zneske v letu 2000 (gl. stolpec dodatna sredstva).
Skupina C: Investicije, katerih gradnja se prične v letu 2001 in morajo občine pridobiti soglasje
MF
V skupino C so vključene investicije na podlagi prioritetnega seznama iz Razpisa za prijavo
investicij posebnega pomena na področju osnovnih šol in predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji
za obdobje 2000-2004 (Uradni list št.36/99), v katerem so upoštevane utemeljene pripombe občin
na prioritete ter dodatna gradiva, ki utemeljujejo uvrstitev v višjo prioriteto. Za uvrščene investicije
so občine predložile ustrezno in s Službo za investicije in premoženjsko pravne zadeve usklajeno
investicijsko dokumentacijo skladno z razpisnimi pogoji.
Skladno z določili 25. člena zakona o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne
skupnosti na področju vzgoje in izobraževanja (Uradni list št. 35/2001) se investicija v OŠ
Dobrovnik sofinancira iz sredstev državnega proračuna v celotni vrednosti.
Za sofinanciranje predlaganih investicij bo Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport izdalo sklepe,
občine pa so obvezane po določilih ZFO-A in Navodilu pridobiti soglasje Ministrstva za finance
pred začetkom investicije.
Intervencija:
V intervencijo bodo vključene investicije, pri katerih je letos dokumentirana potreba po nujnih posegih,
nekaterih ob razpisu MŠŠ v letu 1999 tudi še ni bilo mogoče predvideti. Dokumentacija se pospešeno
pripravlja. V letu 2001 je za intervencijo predvidenih 129.255.500 SIT.
Razdelilnik po postavkah z obrazložitvijo bo opredeljen v posebnem sklepu Ministrstva za šolstvo,
znanost in šport.
Skupina D: Investicije, ki jih je mogoče vključiti v program v letu 2001, občine morajo pridobiti
soglasje MF
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V skupini D so uvrščene investicije, za katere so občine predložile ustrezno dokumentacijo in jih
je mogoče uvrstiti v program kot nadomestne investicije v primeru, Če katera od investicij iz
skupine C ne pridobi soglasja Ministrstva za finance.
2. Postavka 6324 pri Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport
lz preglednice v prilogi je razvidno, daje v program vključenih sedem investicij, ki so bile vse že
vključene v plan 2000. V letu 2001 so predvidena sredstva v višini 337.932.000 SIT.
Po planu 2000 Ministrstva za šolstvo, znanost in šport bi moralo biti sofinanciranje treh investicij
zaključeno v letu 2000 (OŠ Grahovo, Občina Cerknica; OŠ Dutovlje, Občina Sežana in OŠ
Sodražica, Občina Sodražica), vendar zaradi znanih težav z nelikvidnostjo v zadnjem tromesečju
lanskega leta realizacija ni bila možna in so deleži preneseni v leto 2001.
Za investicijo v OŠ Apače, Občina Gornja Radgona je na podlagi Spremembe sklepa o
sofinanciranju in sklepa Vlade za leto 2000 povečana višina sredstev za leto 2002 na račun leta
2003. Celotna vrednost sofinanciranja iz republiških sredstev ostaja nespremenjena.
Za OŠ Kobilje, občina Kobilje je v letu 2001 predviden zaključek sofinanciranja.
S sklepom Vlade RS št. 405-12/98-7 z dne 19.10.2000 so bila investiciji v OŠ Destmik, Občina"
Destrnik odobrena dodatna sredstva, sklenjena je bila pogodba, vendar je bilo za realizacijo
sredstev po tej pogodbi prepozno. Zato so odobrena sredstva prenesena v leto 2001.
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DOPOLNILNA SREDSTVA OBČINAM - SREDSTVA ZA INVESTICIJE
SREDSTVA PRI MINISTRSTVU ZA FINANCE
KONTO 4300. POSTAVKA 2475
PLAN ZA LETO 2001
OSNOVNO ŠOLSTVO
* Predobremcnitev po sklepih Vlade RS z dne 4.9.2000, št. 405-05/98-13
Dodatna
Predlog plana
% Predobremenllev
Predobremcnitev
Za p.
sredstva
2001
2001 •
sof.
2002
|
2003
ŠOLA
št DBČINA
A. nvesticije ki so bile že potrjene na Vladi RS in občinam ni potrebno pridobiti soglasja M F
5.890.240
40
28.754.760
34.645.000
Glasbena šola
1 Brežice
2 Domava
47.000.000
132.150.000
60
179.150.000
Romava
30.000.000
10.830.468
40
40.830.468
23.167.532
Šentjanž
3 Dravograd
•3.880.000
6.880.000
3.000.000
50
4 Duplek
Zg. Duplek
65.506.500
42.685.000
108.191.500
70
Gornji Petrovci
5 Gornji Pelrovci
1.900.000
30
1.900.000
Jezersko
6 Jezersko
7.616.600
5.503.400
13.120.000
Šmartno
20
7 Kamnik
80.000.000
40.000.000
120.000.000
7.735.625
40
Ob Rinži
8 Kočevje
30.000.000
30.000.000
30
9 Komen
Štanjel
-303.000
6.413.000
6.716.000
Mavčiče
10
10 Kranj
70.000.000
87.800.000
70.000.000
50
Ljubno
11 Ljubno, D. faza
105.000.000
11.639.300
116.639.300
20
St. trg pri Ložu
12 Loška dolina
41.418.670
1.250.656
42.669.326
50
Nazaije
13 Nazarje
263.689.817
263.689.817
50
Dtska
14 Novo mesto
24.215.550
47.000.000
60
22.784.450
Oplotnica (tel.)
15 Oplotnica
21.755.937
21.755.937
30
Kapela
16 Radenci
40
20.000.000
25.000.000
45.000.000
15.000.000
17 SI Konijice
Pod Goro, GŠ
93.605.700
30
93.605.700
18 Slovenj Gradec
OŠ L (I. faza)
•13.150.000
40
14.985.656
1.835.656
19 Slov. Bistrica
Šmartno na Pohorju
26.093.000
-17.365.430
8.727.570
ČreŠnjevec
40
20 Slov. Bistrica
4.670.544
4.670.544
A. Ingoliča Sp. Potekava 40
21 Slov. Bistrica
18.000.000
50
-27.000
17.973.000
Tišina
22 Tišina
15.120.000
15.120.000
23 Tolmin
D. Muniha, Most na Soči 30
4.240.000
30
5.000.000
-760.000
Podbrdo
24 Tolmin
6.000.000
40
6.000.000
Grahovo
25 Tolmin
90.000.000
140.000.000
42.695.000
26 Trtič
Zali rovt
30
50.000.000
5.123.200
27 Videm
5.123.200
60
Videm (II. faza)
9459.600
28 Zreče
Gorenje, CŠOD
40
9.459.600
29 Žalec
Šempeter
3.500.000
1.470.000
4.970.000
30
24 990.000
30 Žetale
Žetale
70
24.990.000
31 Žužemberk
16.319.000
Šmihel
60
16.319.000
SKUPAJ 1-31
1.063.277.390
433.761.228
1.497,038.618
176.398.157
B. Investicije, ki jih je sprejela Vlada RS v letu 2000 in za katere so občine pridobile soglasje MF v letu 2000
657.000
32 Ig
20
19.200.000
19.857.000
Ig. 1 ■ faza
33 Juršinci
Juriinci (L faza - tel.)
70
30.000.000
30.000.000
68.773.300
34 Koper
Anton Ukmar
10
10.391.435
10.391.435
35 Metlika
Metlika
40
32.657.710
32.657.710
28.070.290
36 Piran
Sečovlje (H. faza)
10
29.322.000
29.322.000
37 Rače-Fram
Rače
40
42.626.820
42.626.820
38 Rogatec
PŠ Donačka Gora
17.985.500
3.746.000
50
17.985.500
39 Trebnje
40
10.000 000
56.599.000
Veliki Gaber
60.000.000
70.000.000
40 Vipava
Podnanos
40
20.000.000
58.943.650
20.000.000
41 Zagorje
30
Kisovcc
37.847.600
17.000.000
54.847.600
42 Železniki
Železniki
30
31.073.000
31.073.000
43 Žužemberk
Prevole
60
19.172.00C
I13.764.00C
113.764.00C
SKUPAJ 32-43
235.304.24C
331.104.065
14I.421.00C
472.525,063
SKUPAJ 1-43
1.394.381.455
575.182.228
411.702.39*
1.969.563.683
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•Predobrem ctuicv po sklepih V bde RS z dne 4.9.2000, št. 405-05/98-13
Predobremenilev
Dodatna
Za p.
Predlog plana
Predobremenitev
sof.
5L OBČINA
2001 •
sredstva
2001
ŠOLA
2002
|
2003
C Investiciie katerih amdnia se nričnc tlelu ">00l in moraio nttfine nridohiti snelasie MF
44 Ajdovščina
30
Col
30.000.000
71.000.000
35.000.000
Ribno
10
45 Dled
7.000.000
2.000.000
46 Drežke
Pišece
40
2.000.000
60.000 000
53.044.000
47 Celje
H udinja
20
17.000.000
50.000.000
11.000.000
48 Dobrovnik
100
8.000 000
Dobrovnik (I. faza)
10.000.000
49 Domžale
Preserje
10
10.000.000
32.355 000
50 Goranica
Gorišnica
60
50.000.000
120.000.000
95.000.000
60
51 Gornji Grad
Bočna
30.000.000
18.000.000
52 Hoče-Slivnica
40
53.000.000
Slivnica
-3t.519.183
14.480.817
45.350.603
44.768.880
40
10.000.000
53 Ivančna gorica
S lična
121.700.000
214.378.000
54 Kamnik
Marije Vere na Duplici
20
20.000.000
59.870.000
55 Kidričevo
Ciriouci (I. faza - tel.)
50
10.000.000
52.525.000
56 Krško
30
Senovo
73.500.000
15.000.000
87.000.000
57 Laško
30
Dcbro
2.000.000
100.000.000
63.500.000
58 Lilija
5.000.000
Šmartno
30
60.500.000
27.000.000
59 Loiki potok
dr. A Debeljaka (I. faza) 60
10.000.000
28.000.000
60.000.000
60 Maribor
20
S. Lenardona Razvanje
7.000.000
11.086.000
61 Pesnica
Pernica (I. faza)
50
15.000.000
27.257.000
62 Ptuj
Grajena
30
30.000.000
80.000.000
17.927 000
63 Ribnica
40
17.000.000
ŠD pri OŠ F. Prešeren
60.000.000
37.541.000
64 Rogaika Slatina
GŠ Rogaika Slatina
43,6
35.000.000
54.000.000
65 Rogaška Slatina
Kostrivnica
35.000.000
40
5.193.000
66 Sežana
2.000.000
Srečko Kosovel
10
33.000.000
67 Slovenska Bistrica Kebelj
40
12.000 000
8.429.000
68 Šenčur
42.000.000
Šenčur, l.faza
20
15.000.000
25.840.000
69 Videm
Leskovcc (1. faza tel.)
60
15.000.000
80.000.000
35.500 000
5.000.000
70 Žalec
Tijc
30
25.000.000
709.498.880
1.386.765.603
SKUPAJ 44-69
53.000.000
470.480.817
-38.519.183
71 INTERVENCIJA
35.000.000
129.255.500
94.255.500
709.498.880
SKUPAJ 1-711
1.798.468.000
2.569.300.000
1.482.381.455
630.918.545
Seznam investicij je izpisan po abecednem redu.
D. Investicije, ki jih je mogoče vključiti v program v letu 2001, občine morajo pridobiti soglasje MF
72 Domžale
Dragomelj
10
73 Videm
Leskovcc (2. faza)
60
5.000.000
SKUPAJ 72-73
5.000.000
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10.000.000
10.000.000
20.000.000

62.830.000
74.119.000
136.949.000
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DOPOLNILNA SREDSTVA OBČINAM - SREDSTVA ZA INVESTICIJE
SREDSTVA PRI MINISTRSTVU ZA FINANCE
KONTO -1300. POSTAVKA 2475
PLAN ZA LETO 2001
PREDŠOLSKA VZGOJA
" Prcdobremcnitev po »klepih Vitle RS z dne 4 9 2000, it 4054)5/98-13
V. Predobrentenittv
Predlog plana Prvdobremcnitev Predobre menitev
Zap. OBČINA
Dodatna
VRTEC
sredstvu
sof
2001 •
2001
it.
2002
2003
A. Investicije ki so bile že potijenc na Vladi RS in občinam ni potrebno pridobiti soglasja MF
11.941 015
17 350000
Bovec, OŠ
40
5 408 985
1 Bovec
2 Beltinci
Lžakovci
3.000 000
50
-186 000
2814000
3 Divača
Senožeče
30
1 040 500
1 040 500
4 Rogaiovci
Rogaiovci
70
16 000 000
-530 000
15.470.000
vrtoc Lokev
5 Sežana
10
710 362
"10.362
6 Vrhnika
vrtec Poitna
10
6.475 200
4 827 800
11 303.000
B. Investicije, ki jih je sprejela Vlada RS v letu 2000 in za katere so občine pridobile soglasje MF v letu 2000
7 Semič
Semič
50
20.000 000
20.0u0.000
35.277 335
8 Šmarje pn Jeliah
Šmarje pn Jellah
50
60.000.000
9.247.757
18.166 243
78 166 243
9 Vipava
Podnanos
40
10.000 000
10.000000
SKUPAJ 1-9
121.594.547
35.259558
156.854.105
44.525.092
C. Investicije, katerih gradnja se prične v letu 2001 in morajo občine pridobiti soglasje MF
10 Črnomelj
40
Stari trg
II 999 757
4 000 000
14.929 243
11 Lukovica
Lukovica
40
18 000000
31.693.757
21.166 243
12 Markove i
Markove i
3 000000
50
8 000 000
13 Žirovnica
Žirovnica
10
12.145.197
2 146 138
6.108.665
SKUPAJ 10-13
40.145.895
34.274.908
58.768.197
SKUPAJ 1-13
121.594.547
35.259.558
197.000.000
78.800.000
58.768.197
D.
14.
15.
16

Investicije, ki jih je mogoče vključiti v program v letu 2001, občine morajo pridobiti soglasje MF
Domžale
Dragoinelt
10
Gorenja vas-Poljane So vodenj
50
2.000.000
Juriinci
Juriinci
70
10 000000
SKUPAJ 14-16
12.000.000
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2.000.000
12.000.000
30.000 000
44.000.000

6 291 000
8.216.000
7.294.000
21.801.000
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PROGRAM INVESTICIJSKIH TRANSFEROV IN UKREPOV - LETO 2001
•SREDSTVA PRI MINISTRSTVU ZA FINANCE (KONTO 4300)
O»Č1NA

1 \JDOVŠČINA
2 BLED
3 BREŽICE
4 CELJE (M)
5 DOBROVMK
6 DOMŽALE
7 dornava
8 DRAVOGRAD
9 DUPLEK
10 GORIŠN1CA
1! GORNJI GRAD
12 GORNJI PETROVCI
13 HOČE - SLIVNICA
14 IG
15 IV AaNČNA GORICA
16 JEZERSKO
17 JURŠINCI
18 KAMNIK
19 KIDRJČEVO
20 KOČEVJE
21 KOMEN
22 KOPER (M)
23 KRANJ (M)
24 KRŠKO
25 LAŠKO
26 LITIJA
27 LJUBNO
28 LOŠKA DOLINA
29 LOŠKI POTOK
30 MARIBOR (M)
31 METLIKA
32 NAZARJE
33 NOVO MESTO (M)
34 OPLOTN1CA
35 PESNICA
36 PIRAN
37 PTUJ (M)
38 RAČE - FRAM
39 RADENCI
40 RIBNICA
41 ROGAŠKA SLATINA
42 ROGATEC
43 SEŽANA
44 SLOVENJ GRADEC (M)
45 SLOVENSKA BISTRICA
46 SLOVENSKE KONJICE
47 ŠENČUR
48 TIŠINA
49 TOLMIN
50 TREBNJE
51 TRŽIČ
52 VIDEM
53 VIPAVA
5J ZAGORJE OB SAVI
5? ZREČE
H ŽALEC
5" ŽELEZNIKI
5; ŽETALE
5S ŽUŽEMBERK
SKUPAJ:
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Delci
OSNOVNO SOLSTVO
sredstev po
Obseg
Pripadajoči
Odobren
26. Členu
investicije
znesek
znesek
Z F O (v%) (pod. občine)
poZFO
la teln 2001
4
l
:
3-1-2
30%
571.682
30.000
171.505
10%
100 000
10.000
7.000
40%
215.081
537.702
36.645
20%
476 562
95 312
17.000
60%
18.000
10 800
8.000
10%
60.737
607.373
10.000
60%
339.247
565.412
179.150
40%
302.003
120.801
40.830
50%
6.000
3.000
3000
60%
485.000
291.000
50.000
60%
88.300
52.980
30.000
356.854
70%
249.798
108.191
40%
265.000
106 000
14.481
20%
102.135
19.857
20.427
40%
1.283.000
10.000
513.200
30%
13.000
3.900
1.900
70%
384.170
268.919
30.000
112.000
20%
560.000
33.120
327.866
163.933
10.000
50%
120.000
40%
769.500
307.800
30%
94.162
30.000
313.873
10%
31.743
10.391
317.425
9.800
10%
98.000
6.413
15.000
30%
751.920
225.576
257.987
2.000
30%
859957
30%
96.600
27.000
322.000
299.011
70.000
60%
498.351
116.639
30%
590.776
177.233
60%
180.000
108.000
10.000
7.000
20%
96.000
19.200
40%
351.821
140.728
32.658
50%
502.810
42.669
251.405
10%
263.690
1.317.806
131.781
176.667
88.334
50%
47.000
50%
85.000
15.000
42.500
339.000
10%
33.900
29.322
475.424
142.627
30%
30.000
40%
119.067
42.627
47.627
30%
115.000
34.500
21.756
40% '
496.965
198.786
17.000
40%
395.300
158.120
70.000
50%
139.106
69.553
17.986
10%
580.893
58.089
2.000
493.000
20%
98.600
93.606
40%
239.293
95.717
27.234
40%
160.000
64.000
45.000
20%
568.915
113.783
15.000
293 800
50%
146.900
17.973
40%
256.820
102.728
25.360
40%
348.705
139.482
70.000
30%
1.330 000
399 000
140.000
60%
420.886
252.532
20.123
40%
269 600
20.000
107 840
30%
299.97C
89.991
54.848
50%
397.50C
198.750
9.460
638.178
30%
191.453
29.97C
30%
516 04!
154.814
31.073
383.14]
70%
268.20C
24.99C
60%
283.91.
170.34S
130.08]
23.842.4iN
8.427.841
2.440.04!
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TABELA I
- v lisof tolarjih
Predobremcnilev ta
lelo 2002
5
71.000
2.000
60.000
50.000
10.000
32.355
23.167
120.000
18 000
45.351
121.700
68.773
59.870
52.525
7.736

87.000
100.000
60 500
87.800
60.000
11.086
28.070

27.257
80.000
60.000
59.193
3.746
33.000
8.429
15.000
42.000
56.599
42.695
80 000
58.944
35.500
19.172
1.798.468
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TABELA 1
PROGRAM INVESTICIJSKIH TRANSFEROV IN UKREPOV - LETO 2001
SREDSTVA PRI MINISTRSTVU ZA FINANCE (KONTO 4300)
- v tisof tolarjih
OBČINA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

BELTINCI
BOVEC
ČRNOMELJ
DIVAČA
LUKOVICA
MARKOVCI
ROGASOVCI
SEMIČ
SEŽANA
ŠMARJE PRI JELŠAH
VIPAVA
VRHNIKA
ŽIROVNICA
SKUPAJ:
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Delež
sredstev po
26. členu
Z F O (v%)
1
50%
40%
40%
20%
40%
50%
70%
50%
10%
50%
40%
10%
10%

Obseg
investicije
(pod. obline)
2
34.757
236.000
77.323
47.986
371.290
22.000
31.953
139.082
9.104
220.975
25.000
114.752
204.000
1.534.222
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PREDŠOLSKA VZGOJA
Pripadajoči
Odobren
znesek
znesek
po ZFO
za leto 2001
3=1*2
4
17.379
2.814
94.400
17 350
30.929
12.000
9.597
1.041
148.516
18.000
11.000
8.000
22.367
15.470
69.541
20.000
910
710
110.488
78.166
10.000
10.000
11.475
11.303
20.400
2.146
557.002
197.000

Predobrcmenitev za
leto 2002
S
4.000
21.166
3.000
35.277
9248
6.109
78.800
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SREDSTVA PRI MINISTRSTVU ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT
Program investicij za leto 2001, načrt razvojnih programov
II. OŠ na dem. ogr. področjih (6324)
/ap.
št.
I
2
3
4
5
6
7
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OSNOVNE ŠOLE
OŠ Apače. Gornja Radgona
OŠ Rogašovci. RogaSovci
OŠ Destrnik. Destrnik
OŠ Cerknica. Cerknica
OŠ Dutovlje. Sežana
OŠ Sodražica. Sodražica
OŠ Kobilje. Kobilje
Skupaj

%
sof.
50
70
60
50
50
50
60

PLAN
2001
60.000.000.00
171.308.196.00
21.000.000.00
65.589.219.50
8.829.000.00
1.205.584.50
10.000.000.00
337.932.000,00

35

PREDOBREMENITEV
2002
2003
176.736.000
19.930.000
129.785.598
9.227.804

306.521.598

29.157.804
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TABELA 2

PROGRAM INVESTICIJSKIH TRANSFEROV - LETO 2001
KONTO 4300 - POSTAVKA: 6324

OBČINA

I CERKNICA
2 DESTRNIK
3 GORNJA RADGONA
4 KOBILJE
5 ROGAŠOVCI
6 SE2.ANA
7 SODRAŽ.1CA
SKUPAJ:
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Delež
sredstev po
26. Členu
ZFO (v%)
1
30%
60%
50%
60%
70%
10%
50%

Pripadajoči
Obseg
znesek
investicije (po
podatkih občine)
po ZFO
(v 000 SIT)
(v 000 SIT)
3=1*2
2
400.000
120.000
480.407
288.244
634.000
317.000
165.000
99.000
514.471
734.958
468.586
46.859
203.090
101.545
3.086.041 1.487.119

36

Odobren
znesek
za leto 2001
(v 000 SIT)
4
65.589
21.000
60.000
10.000
171.308
8.829
1.206
337.932

Predobremenitev
za 1. 2002
(v 000 SIT)
5

176.736
129.786

306.522
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Analiza

IZVAJANJA

ZAKONA

POKOJNINSKEM

IN

O

INVALIDSKEM

ZAVAROVANJU
- EPA 235 - III

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika pri delu Državnega zbora
Republike Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovala:

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 191-00/2001-2
Ljubljana, 07.06.2001
Vlada Republike Slovenije je na 31. seji dne 7. junija 2001
sprejela:
- Analizo izvajanja zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju,

- dr. Vlado Dimovski, minister za delo, družino in socialne
zadeve,
- Nataša Belopavlovič, državna sekretarka v Ministrstvu za
delo, družino in socialne zadeve.

ki jo pošilja v obravnavo na podlagi sklepa Državnega zbora
Republike Slovenije, sprejetega na 3. izredni seji dne 19., 20.
in 21.12. 2000 ob obravnavi predloga zakona o spremembah
in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

obravnavo. Nekatere temeljne rešitve, ponujene v Beli knjigi, pa
tudi besedilo samega predloga zakona so se v času obravnave
kar precej spremenile. Pri tem je predlagatelj odstopil od prvotno
začrtane poti, ki bi pomenila korenitejše spremembe sistema,
zlasti pa uvedbo tri-stebernega sistema z obveznim drugim
(kapitalsko financiranim) stebrom.

I. UVOD
Novi zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 106/99,72/2000 in 124/2000) je bil sprejet 10. decembra
1999 in je začel veljati 1. januarja 2000.
Z njim se je končala reforma sistema pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, katere začetek sega v leto 1996, ko je
Vlada Republike Slovenije pripravila in sprejela Izhodišča za
reformo sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja
(Poročevalec DZ RS, št. 34/96), in ki se je leta 1997 nadaljevala z
Belo knjigo o reformi pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
v kateri so bili obrazloženi razlogi in cilji sprememb ter nakazane
najpomembnejše rešitve. Na podlagi obeh dokumentov in po
opravljeni obsežni razpravi je bil sredi leta 1998 pripravljen predlog
zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju za prvo
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H koncu triletne razprave oziroma k nekaterim končnim rešitvam
je veliko prispeval dogovor o bistvenih rešitvah, ki so ga po dolgih
in dokaj zahtevnih pogajanjih podpisali vsi socialni partnerji.
Bistveno novost pomeni že sam obseg zakona, saj sistem
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, kot ga določa zakon,
ne obsega samo obveznega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja na podlagi medgeneracijske solidarnosti, temveč
tudi obvezna in prostovoljna dodatna pokojninska in invalidska
zavarovanja.

37

poročevalec, št. 53

1.1. Krog zavarovancev

Novosti v obveznem zavarovanju se nanašajo na spremenjene
pogoje za pridobitev uživanje in prenehanje pravice do pokojnine,
način določanja pokojninske osnove in odmero pokojnin, njihovo
usklajevanje, spremembe pri uveljavljanju drugih denarnih dajatev
in način njihovega izplačevanja, prenovljen sistem invalidskega
zavarovanja, na nekatere nove pravice, uvajanje možnosti
priznavanja novih obdobij zavarovalne oziroma pokojninske dobe,
številne spremembe v sistemu financiranja, nove garancije države
pri zagotavljanju potrebnih sredstev za izpolnjevanje zakonskih
obveznosti, pristojnosti in odgovornosti izvajalca ter številne
prehodne določbe, ki omogočajo postopno uresničevanje večine
novosti, povezanih s spremenjenimi pogoji za pridobitev pravic.

Z novim zakonom je bil krog obvezno zavarovanih oseb še
razširjen, in sicer z:
- osebami, ki opravljajo delo za plačilo v okviru drugega
pravnega razmerja,
družbeniki,
brezposelnimi osebami, ki jim zavod za zaposlovanje plačuje
prispevek do izpolnitve pogojev za pridobitev pravice do
pokojnine ter
enim od staršev, upravičencev do starševskega dodatka, v
prvem letu otrokove starosti.
V zvezi z nekaterimi novimi kategorijami so se v praksi pojavila
tudi nekatera vprašanja.

Besedilo zakona je bilo kasneje dvakrat novelirano. S prvo
spremembo in dopolnitvijo zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/2000) so bili odpravljeni problemi
predčasnega upokojevanja za zavarovance, ki so pridobili pravico
do pokojnine pod ugodnejšimi pogoji po zakonu, ki ureja prepoved
proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki ter zagotovitev
sredstev za prestrukturiranje azbestne proizvodnje v neazbestno.
Druge spremembe in dopolnitve zakona (Uradni list RS, št. 124/
2000) pa so se nanašale na usklajevanje pokojnin.

1.1.1. Problematika zavarovanja oseb Iz kakšnega
drugega pravnega razmerja
Največ problemov je bilo z definiranjem zavarovancev, ki v okviru
kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo za plačilo.
Razlog je v tem, da zakon le primeroma navaja druga pravna
razmerja, ne daje pa drugih, bistvenih elementov za ugotavljanje
lastnosti obveznega zavarovanca, kar je verjetno razlog, da v
letu 2000 na tej podlagi ni bil vključen v zavarovanje še noben
zavarovanec.

Ob zadnji noveli zakona je Državni zbor RS sprejel sklep, s
katerim je naložil Vladi RS, da pripravi analizo dosedanjega izvajanja
zakona, na podlagi katere se bodo, v kolikor bi bilo to ocenjeno
kot potrebno, predlagale ponovne spremembe ter dopolnitve
veljavnega zakona.

1.1.2. Družbeniki

Pričujoča analiza je pripravljena v sodelovanju z Zavodom za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje" Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: zavod) Čeprav gre za relativno kratko obdobje uporabe
oziroma izvajanja novega sistema, so v tem času že vidni prvi
učinki spremenjene ureditve tega zavarovanja, pridobljene pa so
tudi določene izkušnje pri njegovem uresničevanju. Sprotno
spremljanje izvajanja novega zakona je potrebno in koristno zaradi
preverjanja uresničevanja zastavljenih ciljev, pa tudi zaradi
ugotavljanja morebitnih pomanjkljivosti, ki bi jih bilo potrebno za
nemoteno delovanje sistema čim prej odpraviti. Temu namenu
služi tudi navedeno gradivo.

Z zakonom je bilo prejšnje zavarovanje lastnikov zasebnih podjetij,
ki so jih osebno vodili, spremenjeno tako, da se po drugem
odstavku 15. člena zakona obvezno zavarujejo poslovodne osebe
in družbeniki, če z dohodkom dosegajo predpisani cenzus. Z
obveznim zavarovanjem družbenikov zakon kot podlago za
zavarovanje uvaja kapital, kar je odstop od temeljnega načela
obveznega zavarovanja, da je podlaga za zavarovanje delo. To
dejstvo v praksi povzroča največji problem, saj je družbeništvo
širši pojem in lahko zajame vse druge kategorije zavarovancev,
kakor tudi upokojence in druge uživalce pravic. Zato se pri tako
široki opredelitvi družbenika postavlja vprašanje, na koga se
dejansko nanaša obveznost zavarovanja, saj ob prenehanju
druge podlage za zavarovanje izpolnjujejo kriterije zanj vse zgoraj
navedene-osebe, uživalec pokojnine pa v tem primeru celo ne bi
bil upravičen do uživanja te dajatve. Zakon bi moral natančneje
določiti, kdo pridobi lastnost zavarovanca na tej podlagi, ob tem
pa se zaradi kontrole obstoja nove podlage za zavarovanje
postavlja vprašanje enakopravnega položaja med družbeniki.

II. ANALIZA POSAMEZNIH REŠITEV
Analiza sledi sistematiki zakona, pozornost pa namenja zlasti
tistim določbam, ki pomenijo bistvene spremembe oziroma novosti
in ki na takšen ali drugačen način vplivajo tudi na višino potrebnih
sredstev za izvajanje sistema obveznega pokojninskega in
invalidskega zavarovanja.

Poseben problem predstavlja sočasna lastnost poslovodne osebe
in družbenika v eni osebi. Dejstvo je, da se lahko taka oseba z
dvojnim statusom, kljub visokemu dohodku, zavaruje kot oseba
v delovnem razmerju, sklenjenem s samim seboj in si na ta način
znižuje osnovo za plačevanje prispevkov. Zato bo potrebno v
prihodnje poostriti nadzor nad višino plač, ki si jo te osebe
izplačujejo oziroma jo prikazujejo kot osnovo za plačevanje
prispevkov.

1. ZAVAROVANCI
Osebe, za katere zakon določa obveznost zavarovanja, in osebe,
ki sicer ne izpolnjujejo pogojev za obvezno zavarovanje, a jim je
zakonodajalec omogočil, da se v določenih primerih oziroma pod
določenimi pogoji prostovoljno vključijo v obvezno zavarovanje
(zavarovanci) so opredeljeni v drugem delu zakona.
Zavarovanje v Republiki Sloveniji je enotno za vse zavarovance
in zajema najširši možni krog oseb.
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Za zavarovance, ki so bili za ožji obseg zavarovani do uveljavitve
novega zakona, pa se pretežnost zavarovanja za ožji obseg
ugotavlja na podlagi skupne zavarovalne dobe, dosežene do
pridobitve pravice do pokojnine, kar je strožje, kot za zavarovance,
zavarovane za ožji obseg pravic po novem zakonu (deveti
odstavek 34. člena). Tudi obseg pravic je za te zavarovance
drugačen. Razlikovanje pri zavarovanju za ožji obseg pravic je
neutemeljeno, zato bi kazalo poenotiti način ugotavljanja
pretežnosti zavarovanja za ožji obseg pravic, kot tudi vsebino
pravic.

1.1.3. Brezposelne osebe
Poleg brezposelnih oseb, ki prejemajo denarno nadomestilo za
primer brezposelnosti, so po novem zakonu obvezno zavarovane
tudi osebe, ki jim zavod za zaposlovanje plačuje prispevke za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev za
upokojitev. Rešitev je usklajena z novelo zakona o zaposlovanju
in zavarovanju za primer brezposelnosti, po kateri so upravičeni
do podaljšanega plačevanja prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje brezposelni, ki so državljani Republike
Slovenije, in tujci, ki imajo v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno
prebivanje ter osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas, če
jim po izteku pravice do denarnega nadomestila do izpolnitve
pogojev za upokojitev manjkajo največ tri leta. S tako pravico se
je nadomestil prej veljavni institut podaljšanega prejemanja
nadomestila, ki je omogočal, da se je zavarovancu - državljanu
Republike Slovenije, kateremu so do izteka roka za izplačevanje
denarnega nadomestila do izpolnitve pogojev za upokojitev
manjkala največ tri leta izplačevanje denarnega nadomestila
podaljšalo do izpolnitve pogojev za upokojitev, če mu ni bilo mogoče
zagotoviti zaposlitve (t.i. 2+3 institut).
V letu 2000 je bilo takšnih zavarovancev 316.

Dejstvo je, da zaradi različnega načina ugotavljanja pretežnosti
zavarovanja v praksi prihaja do tega, da osebe, ki so bile ves čas
obveznega zavarovanja zavarovane za ožji obseg pravic, na
podlagi določbe sedmega odstavka 34. člena pridobijo vse pravice
iz širšega obsega pravic, ker imajo hkrati drugo pokojninsko
dobo, ko niso bili obvezno zavarovani, pa ta doba presega čas
obveznega zavarovanja za ožji obseg pravic. Gre predvsem za
kmete, ki so bili obvezno zavarovani na podlagi opravljanja
kmetijske dejavnosti - npr. 12 let štetja dobe iz naslova starostnega
zavarovanja kmetov brez plačila prispevkov in 8 let zavarovanja
za ožji obseg pravic. Če bi tak kmet uveljavil pravico do starostne
pokojnine z dnem 1.1.2000 ali prej, bi pridobil le pravice, ki mu
gredo iz zavarovanja za ožji obseg pravic.

1.1.4. Starševstvo
Po novem zakonu se obvezno zavaruje eden od staršev,
upravičencev do starševskega dodatka, ki skrbi za otroka v
prvem letu njegovega življenja, če ima v Republiki Sloveniji stalno
prebivališče in je otrok državljan Republike Slovenije. Tako kot v
nekaterih drugih primerih je možno, da bo vezava pravice na
državljanstvo Republike Slovenije postala sporna ob vstopu
Republike Slovenije v EU. Pravico do starševskega dodatka ureja
zakon o družinskih prejemkih, ki določa, da ima pravico do
dodatka vsaka mati, ki ne izpolnjuje pogojev za pravico do
denarnega nadomestila za čas porodniškega dopusta ali
kakšnega drugega nadomestila plače, pod pogojem, da je
državljanka Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v naši
državi. Na podlagi pisnega sporazuma z materjo lahko pod enakimi
pogoji kot mati po 105-ih dnevih pridobi pravico oče otroka, če je
brez zaposlitve iz razlogov, ki niso nastali po njegovi volji ali krivdi.
Po citiranem zakonu imajo upravičenci pravico do starševskega
dodatka v trajanju, kot je določeno v predpisih o delovnih razmerjih
v zvezi s pravico do zadržanosti z dela zaradi porodniškega
dopusta in dopusta za nego in varstvo otroka.

1.2. Problematika izvzema iz zavarovanja
1.2.1. Izvzem za samozaposlene in kmete
Novi zakon formalno omogoča, da samozaposleni ali kmet lahko
uveljavi pri zavodu izvzem iz zavarovanja, čeprav pravno
razmerje, ki je podlaga za zavarovanje, še traja. Pogoj je, da
mesečna osnova za obračun davka iz dejavnosti, ki jo opravlja,
ne dosega polovice zneska minimalne plače v obdobju zadnjih
šestih mesecev pred uveljavitvijo izvzema iz zavarovanja.
Določba drugega odstavka 18. člena zakona omogoča izvzem
iz zavarovanja tudi upokojencu, pod pogojem, da je dopolnil 63 let
starosti (moški) oziroma 61 let starosti (ženska) in ne opravlja
dejavnosti z osebnim delom, ker ima zaposlenega vsaj enega
delavca za opravljanje te dejavnosti ali je do uveljavitve pravice
najmanj 6 mesecev opravljal isto dejavnost v enakem obsegu,
vendar je bil zavarovan na podlagi delovnega razmerja. Glede na
to, da je ta določba v praksi težko izvedljiva (pogoj za pridobitev
pravice je prenehanje zavarovanja), bo potrebno ta člen ustrezno
popraviti.

V letu 2000 je bilo na tej podlagi zavarovanih 1730 staršev,
upravičencev do starševskega dodatka.

Poleg tega so se pojavili tudi problemi v zvezi z možnostjo izvzema
iz zavarovanja samozaposlenih zavarovancev, ki imajo
zaposlene delavce ali so do uveljavitve pravice do pokojnine
opravljali t.i. popoldansko dejavnost, zavarovani pa so bili na
podlagi delovnega razmerja. Do uveljavitve novega zakona so ti
zavarovanci lahko nadaljevali z opravljanjem dejavnosti tudi še
po uveljavitvi pravice do pokojnine, saj zavarovanje ni bilo
potrebno. Od 1. januarja 2000 dalje pa lahko slednji uveljavijo
izvzem iz zavarovanja le, če imajo dopolnjeno tudi prej navedeno
starost. Do dopolnitve starosti se morajo odločiti bodisi za uživanje
pokojnine in prenehanje opravljanja dejavnosti, bodisi za
nadaljevanje zavarovanja brez možnosti prejemanja pokojnine.
Ker za izvzem iz zavarovanja v zakonu ni predpisanega
prehodnega obdobja, so omenjeni zavarovanci, še posebej tisti,
ki so se upokojevali v preteklem letu z minimalno upokojitveno
starostjo, bili postavljeni v neenakopraven položaj z ostalimi. Glede
na navedeno bi kazalo v povezavi z 18. členom pripraviti ustrezno
prehodno določbo.

1.1.5. Prostovoljna vključitev v obvezno zavarovanje In
zavarovanje za ožji obseg pravic
Možnosti prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje so
razširjene na čas neplačanega dopusta, trajanja suspenza
pogodbe o zaposlitvi, usposabljanja v rezervnem sestavu policije,
na osebe, ki skrbijo za uživalce dodatka za pomoč in postrežbo
ter na osebo, ki je bila v zadnjih 10 letih najmanj 5 let vključena v
obvezno zavarovanje, pod pogojem, da se vključi v zavarovanje
v roku 6 mesecev po prenehanju obveznega zavarovanja.
Zakon osebam, ki se vključijo v prostovoljno zavarovanje, še
naprej ohranja možnost zavarovanja za ožji obseg pravic, tako
da plačujejo prispevke od osnove, ki je nižja od najnižje osnove
iz 209. oz. 210. člena zakona, vendar ni nižja od zajamčene plače.
Če so zavarovanci zavarovani za ožji obseg več kot polovico
skupne pokojninske dobe do nastanka zavarovanega primera,
jim je zagotovljen le ožji obseg pravic (sedmi odstavek 34. člena).
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1.2.2. Izvzem Iz zavarovanja za tujce, zaposlene v Republiki
Sloveniji ter zavarovance Iz 14. člena zakona

o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, se ugotavlja, da se
določbe 19. člena o izvzemu iz zavarovanja državljanov Republike
Slovenije, zaposlenih v tujini, v praksi ne izvaja, zato bi kazalo to
določbo črtati. O zavarovancih, ki odidejo v tujino in se tam zaposlijo,
se v Republiki Sloveniji namreč ne vodi nobene evidence, zato ni
mogoče ugotavljati, kdo bi moral biti na tej podlagi obvezno
zavarovan ali izvzet iz zavarovanja.

Z zakonom je predvidena tudi možnost izvzema iz zavarovanja
za tujce, zavarovance iz 13. člena zakona in njihove delodajalce
ter zaposlene pri tujcih (zavarovane po 14. členu zakona). Ne
glede na to, da je podobna rešitev obstojala že v prejšnjem zakonu

1.3. Statistični podatki o številu zavarovancev, zavarovanih po posameznih
podlagah zavarovanja na dan 31.12.2000

PODLAGA ZAVAROVANJA

Delovno razmerje
Delavci, poslani na delo v tujino - detaširani delavci
Državljani RS, zaposleni v tujini
Samostojni podjetniki posamezniki
Prostovoljno zavarovani
Državljani RS, zaposleni pri tujih ali mednarodnih organizacijah
Prejemniki nadomestila po predpisih o zdravstvenem zavarovanju
Zaposleni pri fizičnih osebah
Opravljanje poklicne dejavnosti
Vrhunski športniki in šahisti
Brezposelni zavarovanci s pravico do nadomestila
Zaposleni pri fizičnih osebah (odvetnikih, ipd.)
Javna dela
Delovno razmerje po 47. členu ZDR
Poslovodne osebe in družbeniki
Vajenci
Kmetje
—v
.——
Člani kmečkega gospodarstva
Zaporniki
Zavarovanci na prekvalifikaciji oz. dokvalifikaciji med delovnim
razmerjem
Mati z otrokom, ki dela z delovnim časom po posebnem predpisu
Invalidne osebe izven delovnega razmerja na prekvalifikaciji oz.
dokvalifikaciji
Poklicna rehabilitacija po zakonu o usposabljanju in zaposlovanju
invalidnih oseb
Opravljanje dela na podlagi drugega pravnega razmerja
Brezposelni, ki jim ZRSZ plačuje prispevek do izpolnitve pogojev
Starševstvo
SKUPAJ
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ŠTEVILO
ZAVAROVANCEV
635341
1720
325
45773
28868
188
1094
802
5822
25
21551
2090
5041
1982
13118
2379
8949
6707
357
153
201
225
16
0
316
1703
784746
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2.

V posameznih primerih možnost znižanja starostne meje
omogoča celo ugodnejše pogoje za pridobitev pravice do
starostne pokojnine od do sedaj veljavnih.

STAROSTNA POKOJNINA

Starostna pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada
zavarovancu ob dopolnitvi zakonsko določenih pogojev in
predstavlja eno temeljnih pravic iz pokojninskega zavarovanja.

2.2.1. Znižanje zaradi otrok

2.1. Pogoji za pridobitev pravice do starostne
pokojnine

Znižanje starostne meje zaradi skrbi oziroma vzgoje vsakega
rojenega ali posvojenega otroka, državljana Republike Slovenije,
ki je trajala vsaj pet let, je novost v sistemu. Odvisno je od števila
otrok in znaša 8 mesecev za enega, 20 mesecev za dva, 36
mesecev za tri, za vsakega nadaljnjega otroka pa se znižanje
starostne meje poveča za 20 mesecev. Ne glede na število otrok
pa starostna meja ne more biti nižja od 56 let za ženske oziroma
58 let za moške.

Republika Slovenija se je zaradi postopnega izenačevanja moških
in žensk, k čemur nas zavezujejo tudi direktive EU odločila za
zmanjševanjem razlik v pogojih za pridobitev pravice do starostne
pokojnine glede na spol zavarovanca.
Pravica do te pokojnine je še naprej pogojena s sočasnim
izpolnjevanjem določene starosti in pokojninske dobe. Minimalna
starost, ki jo bo morala izpolnjevati ženska za pridobitev pravice
do starostne pokojnine, se bo izenačila s starostjo, ki jo morajo
izpolnjevati moški, to je 58 let in je višja od do sedaj veljavne za
pet let. Za pridobitev pravice do pokojnine v tem primeru bo ženska
potrebovala tudi tri leta daljšo pokojninsko dobo, to je 38 let. V
drugih dveh možnih primerih se bo starost, potrebna za pridobitev
pravice do te pokojnine, še vedno razlikovala od starosti, ki jo
morajo izpolnjevati moški. V primerjavi s starostjo, ki jo je določal
prejšnji zakon, pa bo za tri leta višja.

Tako kot spremenjeni pogoji za pridobitev pravice do starostne
pokojnine, bo tudi tovrstno znižanje starostne meje uveljavljeno
postopno. V letu 2000 je znašalo znižanje starosti za enega otroka
15 dni, za dva 1 mesec in 15 dni, za tri 2 meseca in 8 dni, za
vsakega naslednjega otroka pa 1 mesec in 8 dni več. V tem letu
je znižanje starostne meje zaradi otrok uveljavilo 1935
upokojencev, kar je okoli 17% lani na novo starostno upokojenih.
Znižanje starostne meje v celotnem obsegu bo mogoče uveljaviti
od leta 2015 dalje. Možnost znižanja starostne meje od sicer
predpisane ima za posledico zgodnejšo uveljavitev starostne
pokojnine in zaradi tega višje odhodke Zavoda v času, v katerem
je bila prej izplačana.

Novi pogoji za pridobitev pravice do starostne pokojnine bodo
uveljavljeni postopno. Posledica tega je, da se pogoji v prehodnem
obdobju, v vsakem letu razlikujejo od pogojev, veljavnih v
predhodnem letu, za štiri mesece višjo starostjo. Postopno bo
uveljavljena tudi daljša pokojninska doba, potrebna za izpolnitev
pogojev pri minimalni starosti. Vsako leto se bo povišala za tri
mesece. Za razliko od starosti, ki se je pričela spreminjati z
uveljavitvijo zakona, se bo navedena sprememba pogojev začela
uresničevati od leta 2002 dalje.

V prehodnem obdobju znaša spodnja meja znižanja pogoja starosti
za ženske 53 let, za moške pa 58 let.
2.2.2. Znižanje zaradi vključitve v zavarovanje pred 18.
letom starosti

Zviševanje potrebne starosti za izpolnitev pogojev za pridobitev
pravice do starostne pokojnine oziroma podaljševanje pokojninske
dobe imata za posledico daljši čas plačevanja prispevkov, poznejšo
uveljavitev pravice in krajši čas uživanja pokojnine. Učinki tega
ukrepa prihajajo do izraza postopno z vsako leto drugačnimi
pogoji za pridobitev pravice. Podatki zavoda kažejo, da je za štiri
mesece višja starost v letu 2000 vplivala na poznejšo uveljavitev
pravice pri 3899 zavarovankah, ki so se upokojile pri 53 letih in 4
mesecih in 35 letih pokojninske dobe, pri 326 zavarovankah,
upokojenih pri starosti 58 letih in 4 mesecih in 20 letih pokojninske
dobe ter 1806 zavarovankah, upokojenih pri 60 letih in 4 mesecih
ter 15 letih zavarovalne dobe. Obvezna odložitev datuma
upokojitve je vplivala na nižje odhodke Zavoda v letu 2000, ker je
bilo skupno 6.031 starostnih pokojnin uveljavljenih štiri mesece
pozneje, kot bi bile, če bi še veljali prejšnji pogoji, kar je več kot
polovica lani na novo uveljavljenih starostnih pokojnin.

Ženskam se bo lahko minimalna starost, potrebna za izpolnitev
pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine, to je 58 let,
znižala za čas trajanja obveznega zavarovanja pred dopolnjenim
18. letom starosti, vendar največ do 55. leta starosti.
Tudi ta možnost bo prišla do izraza postopno, prvič v letu 2002,
ko se bo starostna meja za eno leto zaposlitve pred 18. letom
starosti znižala za en mesec. Vsako naslednje leto se bo možno
znižanje povečalo za en mesec, celotno obdobje pa bo vplivalo
na znižanje starostne meje od leta 2013 dalje. V tem času se
starostna meja na tej podlagi lahko zniža največ do 53. leta starosti.
2.2.3. Znižanje zaradi štetja zavarovalne dobe s
povečanjem do uveljavitve zakona
Že do sedaj veljavna zakonska ureditev je dopuščala možnost
znižanja starostne meje zavarovancem, ki se jim je zavarovalna
doba štela s povečanjem, sorazmerno številu mesecev pridobljene
zavarovalne dobe na ta račun. Po novem zakonu so takšno
možnost ohranili le zavarovanci, ki so 1. januarja 2001 še delali
na takšnih delovnih mestih in so do 31. decembra 2000 dopolnili
23 let pokojninske dobe (ženske) oziroma 25 let (moški). Za vse
ostale zavarovance pa se učinki zniževanja starostne meje
postopno omejujejo na način, določen v 402. členu. Omejitev je
različna za posamezno leto prehodnega obdobja in odvisna od
stopnje povečanja zavarovalne dobe ter spola zavarovanca.

Do izenačitve minimalne starosti moških in žensk (58 let) bo
prišlo v letu 2014, postopno poviševanje pokojninske dobe pri tej
starosti pa bo zaključeno leto prej. Starost 61 let pri 20 letih
pokojninske dobe oziroma 63 let pri 15 letih zavarovalne dobe
bosta začeli veljati v letu 2008.
2.2. Zniževanje starostne meje
Učinek povišane starosti za izpolnitev pogojev za pridobitev
pravice do starostne pokojnine v določeni meri zmanjšujejo
možnosti uveljavljanja znižanja starostne meje, ki jih je celo več
kot v prejšnji ureditvi.

Če je zavarovanec delal na delovnih mestih z različno stopnjo
povečanja, se starostna meja za pridobitev pravice do starostne
pokojnine znižuje sorazmerno trajanju zavarovanja na
posameznih delih. To dejansko pomeni, da se starostna meja

Sočasen vpliv vseh možnosti lahko v prehodnem obdobju v
posameznih primerih celo izniči učinke povišanja potrebne starosti.
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najprej zniža do omejitve, določene za najvišjo stopnjo povečanja,
znižanje za naslednjo stopnjo povečanja pa se izvede le, če s
prejšnjim znižanjem še ni bila dosežena minimalna starost za
naslednjo nižjo stopnjo povečanja. Zavod opozarja, da navedena
določba v praksi povzroča različne razlage. Zato bi kazalo
določbo dopolniti tako, da bo način zniževanja starostne meje v
teh primerih jasen.

Zakon ohranja omejevanje višine pokojnin tako navzdol, kot tudi
navzgor z najnižjo oziroma najvišjo pokojninsko osnovo. Princip
delovanja teh dveh institutov v sistemu je povsem enak, njuni
učinki pa različni. Uporabita se tedaj, kadar glede na dopolnjeno
pokojninsko dobo določen znesek pokojnine, odmerjen od
dejanske pokojninske osnove, ne dosega zneska pQkojnine, do
katere bi bil prejemnik upravičen, če bi bila pokojnina odmerjena
od najnižje pokojninske osnove in obratno, kadar znesek
pokojnine, odmerjen od dejanske pokojninske osnove, presega
znesek pokojnine, ki bi šel upravičencu, če bi bila odmerjena od
najvišje pokojninske osnove. Če je upravičencu pokojnina
odmerjena od najnižje pokojninske osnove, mu pripada višji
znesek pokojnine. Če pa je odmerjena od najvišje pokojninske
osnove, dobi nižji znesek pokojnine, kot bi ga, če bi se za odmero
upoštevala dejanska pokojninska osnova.

2.2.4. Znižanje na podlagi osebnih okoliščin
Zavarovancem, ki se jim je po prejšnjem zakonu zavarovalna
doba štela s povečanjem zaradi njihovega zdravstvenega stanja
(po stopnji 12/15), se od veljavnosti novega zakona dalje k
zavarovalni dobi prišteva ena četrtina dobe dejanskega
zavarovanja. Hkrati se jim znižuje starostna meja za pridobitev
pravice do starostne pokojnine za eno leto za vsaka štiri leta,
prebita v zavarovanju. To pomeni, da je učinek t.i. prištete dobe po
končanem prehodu popolnoma enak kot pri prejšnjem štetju
zavarovalne dobe s povečanjem.

Novi zakon vzpostavlja nova razmerja med najnižjimi in najvišjimi
pokojninami. Razmerje med najnižjo in najvišjo pokojninsko osnovo
znaša po novem 1: 4, medtem ko je po prejšnji ureditvi to znašalo
1 : 4,843. Najvišja pokojninska osnova, določena na nov način, je
za 17,4 % nižja od najvišje pokojninske osnove, veljavne po
prejšnjih predpisih. Novi zakon torej znižuje višino najvišjih pokojnin
in s tem višino dosedanjih razmerij med najnižjimi in najvišjimi
pokojninami.

Številne posebnosti, zlasti pa njihovo postopno uveljavljanje, ki
ima za posledico praktično vsako leto drugačne pogoje, je vplivalo
na povečanje dela Zavoda. To se je odrazilo tako pri vzpostavitvi
ustrezne računalniške podpore, namenjene hitrejšemu in
zanesljivemu ugotavljanju pogojev za pridobitev pravic, kot tudi
pri dajanju najrazličnejših informacij, katerih število se prav zaradi
njihove zahtevnosti in zapletenosti nove ureditve, kljub temu da
zakon velja že več kot leto dni, ne zmanjšuje. Za upokojitev je za
razliko od prejšnje ureditve potrebnih bistveno več osebnih stikov
med zavarovancem in strokovnim delavcem, kot je to veljalo
poprej.

Nova razmerja med najnižjimi in najvišjimi pokojninami se
vzpostavljajo postopno. Najvišja pokojninska osnova, veljavna v
zadnjem mesecu pred uveljavitvijo zakona, ostaja nespremenjena
toliko časa, dokler se najnižja pokojninska osnova ne bo, na
podlagi opravljenih uskladitev, povečala za 21,09%. Šele po tem
povečanju bo med njima vzpostavljeno v zakonu zahtevano
razmerje. V tem času se že odmerjene pokojnine od najvišje
pokojninske osnove ne smejo usklajevati, tiste, ki se lahko
usklajujejo, pa se smejo največ do zneska, ki bi upravičencu
pripadal, če bi bila njegova pokojnina odmerjena od najvišje
pokojninske osnove. Upoštevajoč doslej izvedene uskladitve
najnižje pokojninske osnove za 5%, 2,8% in 5,4%, bodo te
pokojnine "zamrznjene" oziroma bodo usklajevane z nižjim
odstotkom še toliko časa, dokler se ostale pokojnine ne bodo
uskladile še za 6,4%.

2.3. Odmera starostne pokojnine
Z zakonom se je spremenil način izračunavanja pokojninske
osnove za odmero starostne pokojnine. Obdobje, iz katerega se
upoštevajo plače oziroma zavarovalne osnove, se je podaljšalo
od najugodnejših deset zaporednih na najugodnejših osemnajst
zaporednih let zavarovanja po letu 1970. Podaljšanje bo realizirano
postopno.
V letu 2001 se pokojninska osnova določa na podlagi 11-letnega
povprečja, naslednje leto 12-letnega itd. Prehod bo v celoti
zaključen v letu 2008. Do podaljšanja obdobja, iz katerega se
upoštevajo plače za izračun pokojninske osnove, je prišlo z
namenom, da bi bila ta v večji meri odraz vplačanih prispevkov,
pa tudi zato, da bi se onemogočilo špekulacije pri določanju višine
osnov za obračun prispevkov. Finančne učinke te novosti bo
možno ugotavljati v naslednjih letih, ko se bo le-ta uveljavljala.

Po podatkih Zavoda se ob zadnji uskladitvi pokojnin s 1.2.2001
niso uskladile pokojnine 2.664 uživalcev najvišjih pokojnin.
Vzpostavljanje novih razmerij med najnižjimi in najvišjimi
pokojninami je neugodno odmevalo med uživalci pokojnin, katerih
pokojnine se v tem času ne usklajujejo oziroma so se uskladile
manj, kot bi se, če bi se najvišja pokojninska osnova spreminjala
na enak način kot najnižja. To ureditev ocenjujejo kot poseg v
pridobljene pravice, ki je ustavno nedopustna, zato so številni
Ustavnemu sodišču Republike Slovenije tudi posredovali pobude
za oceno ustavnosti takšne zakonske ureditve.

Plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let se pri izračunu
pokojninske osnove preračunavajo glede na gibanje povprečnih
plač in pokojnin. Posledica tega so sicer nižji zneski pokojninskih
osnov in pokojnin, ki pa so vendarle povsem primerljive s
pokojninami, odmerjenimi v preteklih obdobjih od pokojninskih
osnov, Izračunanih na podlagi primerljivih plač za enako
pokojninsko dobo, če se izloči vpliv drugačnega vrednotenja
zavarovalne dobe od 1.1.2000 dalje. Zaradi spremenjenega načina
izračunavanja pokojninske osnove je namreč odpadlo prej zelo
kritizirano obvezno posebno usklajevanje novo uveljavljenih
pokojnin, ki je imelo za posledico takojšnje znižanje pokojnin ob
odmeri. To po novi ureditvi ni več potrebno.
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Negativni odmevi so tudi na način limitiranja pokojnin, ker se v
nasprotju s pokojninami, ki se omejujejo, prispevki obračunajo in
plačujejo od celotne osnove.
2.3.2. Novo vrednotenje zavarovalne dobe
Z zakonom je uveljavljeno drugačno, nižje vrednotenje
posameznega leta zavarovalne dobe, ki ima za posledico
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spremembo višine lestvice za odmero starostne pokojnine in
višine teh pokojnin.

Zavarovancu, ki je kljub izpolnitvi pogojev za pridobitev pravice
do starostne pokojnine odložil upokojitev po dopolnitvi 61. oziroma
63. leta starosti, se starostna pokojnina poveča za določen
odstotek, ki je odvisen od starosti na dan uveljavitve pravice do
pokojnine in števila mesecev, prebitih v zavarovanju po dopolnitvi
te starosti, od 0,1% do 0,3% za mesec zavarovanja.

Tudi s tem zakonom je še naprej ohranjena razlika v višini pokojnine
med ženskami in moškimi. Razlike so nekoliko zmanjšane zaradi
spremembe najnižjega možnega odstotka za odmero starostne
pokojnine, ki se je za ženske znižal od 40% na 38% (za moške
znaša 35%) in nato enotnega vrednotenja vsakega leta
zavarovalne dobe v višini 1,5% oziroma šest mesecev v višini
0,75%. Višina starostne pokojnine po novem ni več omejena z
najvišjim možnim odstotkom.

V letu 2000 se je na tej podlagi povečala starostna pokojnina 202
upokojencema.
Starostna pokojnina brez zmanjšanja zaradi upokojitve pred
dopolnitvijo polne starosti, vendar s polno delovno dobo, je bila v
letu 2000 odmerjena 395 upokojencem.

Novo vrednotenje zavarovalne dobe je bilo v letu 2000 upoštevano
pri odmeri 11.126 pokojnin, ki so bile zato nižje, kot bi bile, če bi še
naprej veljal prejšnji zakon.

2.3.4. Pokojnina brez znižanja zaradi posebnih pogo|ev

Spremenjeno vrednotenje zavarovalne dobe se nanaša le na
obdobja, šteta v pokojninsko dobo od 1.1.2000 dalje. Pokojninska
doba, dopolnjena do uveljavitve zakona, pa se vrednoti po prejšnjih
predpisih. Zato bo ves čas, dokler bodo zavarovanci razpolagali
s pokojninsko dobo, vrednoteno po prejšnjih predpisih, veljal
kombiniran način določanja odstotka za odmero starostne
pokojnine.

Zakon omogoča tudi uveljavitev pravice do starostne pokojnine
brez zmanjšanja, čeprav zavarovanec še ni dopolnil polne starosti,
če izpolnjuje poleg minimalnih pogojev starosti in pokojninske
dobe za pridobitev pravice do starostne pokojnine hkrati tudi
predpisane posebne (statusne) pogoje. Ti so vsebinsko podobni
tistim, ki so bili podlaga za pridobitev pravice do predčasne
pokojnine po prejšnjih predpisih, s tem da so po novem določeni
še nekateri dodatni pogoji (prenehanje delovnega razmerja zaradi
stečaja, dolgotrajne brezposelnosti, invalidnost II. ali III. kategorije,
slepi delavci, ki jim preneha delovno razmerje po krivdi delodajalca,
starejši delavci, ki jih nadomestijo mlajši delavci po programu
aktivne politike zaposlovanja).

Ko različno vrednotenje ne bo več mogoče, bo starostna pokojnina
za 40 let pokojninske dobe (moški) oziroma 38 let pokojninske
dobe (ženska) znašala brez upoštevanja učinkov polne starosti
72,5% pokojninske osnove in ne več 85% pokojninske osnove,
kot je bilo po prejšnjih predpisih določeno za 40 let (moški) oziroma
35 let pokojninske dobe (ženska).

Zakon za priznavanje pravice do nezmanjšane pokojnine na
omenjeni podlagi za presežne delavce predvideva ustanovitev
posebne komisije, ki naj bi jo imenovala Vlada Republike Slovenije.

2.3.3. Znižanje oziroma povišanje pokojnine
Z namenom, da bi zavarovance odvrnil od uveljavitve pravice do
starostne pokojnine pri minimalni možni starosti, zakon omogoča
višje vrednotenje vsakega leta daljše delovne dobe od 38 let
delovne dobe pred dopolnitvijo 61 let starosti ženskam oziroma
od 40 let delovne dobe pred dopolnitvijo 63 let starosti moškim.
Višje vrednotenje, ki je različno za različno dolgo delovno dobo
(od največ 3 % do najmanj 1,8%), trajno vpliva na višino pokojnine.
Na višje vrednotenje vpliva le zavarovalna doba, dopolnjena od
uveljavitve zakona dalje. V letu 2000 je bilo do ugodnejšega
vrednotenja delovne dobe, daljše od 40 oziroma 38 let, upravičenih
141 upokojencev.

Omenjena komisija še ni bila imenovana, vložena pa tudi še ni bila
nobena zahteva za priznanje pravice do starostne pokojnine brez
zmanjšanja na tej podlagi.
3. DRŽAVNA POKOJNINA
Državna pokojnina je nova pravica v sistemu pokojninskega in
invalidskega zavarovanja. To pokojnino je po naravi in funkciji
mogoče primerjati z določeno vrsto nacionalne pokojnine, kakršno
sicer poznajo tudi tuji sistemi. Njeno priznanje pa je pogojeno ne le
s starostjo, temveč tudi z izpolnjevanjem socialnih oziroma
premoženjskih pogojev ter 30-letnim prebivanjem na območju
Republike Slovenije.

V funkciji destimuliranja upokojevanja pri minimalni starosti je tudi
uvedba polne starosti, kot dodatnega merila za določanje višine
pripadajoče starostne pokojnine, odmerjene glede na dopolnjeno
pokojninsko dobo. Polna starost bo znašala za moške 63 let, za
ženske pa 61 let in se uveljavlja postopno z vsako leto višjo
starostjo. Pri moških se v predhodnem letu veljavna starost
povečuje vsako leto za šest mesecev, pri ženskah pa za štiri
mesece. Za moške bo uveljavljena v letu 2009, za ženske pa v
letu 2023. Za ženske se do uveljavitve minimalne starosti 58 let
polna starost ne razlikuje od minimalne, zato zanje vse do leta
2014 nima nobenih učinkov. Pri moških pa so njene posledice
prišle do izraza neposredno po uveljavitvi zakona.

V prehodnem obdobju, ki traja do leta 2006, lahko pridobijo pravico
do te pokojnine le tiste osebe, ki so dopolnile 65 let starosti in
poleg pogoja potrebnega bivanja izpolnjujejo tudi posebne pogoje,
predpisane za pridobitev denarne pomoči kot edinega vira
preživljanja po Zakonu o socialnem varstvu, za kar so po tem
zakonu pooblaščeni Centri za socialno delo. Pridobitev pravice
do te pokojnine na podlagi izpolnjevanja premoženjskih pogojev
za priznanje pravice do varstvenega dodatka, tako glede
predpisane višine dohodka, kakor tudi glede vrednosti premoženja,
pa bo v letu 2001 najprej omogočena osebam, ki so dopolnile 70
let starosti, v letu 2002 osebam, ki so dopolnile 69 let starosti itd.
Tudi te osebe morajo izpolnjevati pogoj 30-letnega prebivanja na
območju Republike Slovenije.

Uveljavitev pravice do starostne pokojnine pred dopolnitvijo polne
starosti ima za posledico znižanje starostne pokojnine, če ta ni
uveljavljena s 40 oziroma 38 leti delovne dobe. Znižanje je odvisno
od starosti na dan uveljavitve pravice do pokojnine in števila
manjkajočih mesecev do dopolnitve polne starosti. Za moške je v
letu 2000 znašalo od najmanj 0,3% do največ 1,8%. Znižanje
starostne pokojnine je trajno. V letu 2000 je starostno pokojnino
pred dopolnitvijo polne starosti kljub temu uveljavilo 173
upokojencev. Takšno zniževanje pokojnine je v praksi doživelo
negativne odmeve, zlasti še pri pokojninah, odmerjenih od najvišje
pokojninske osnove.
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Državna pokojnina je za vse upravičence enaka. Odmeri se v
višini 33,3% najnižje pokojninske osnove. V decembru 2000 je
tako znašala 25.130,28 SIT. V letu 2000 je uživalo državno
pokojnino 88 upravičencev, kar je manj od v razpravah o predlogu
zakona ocenjenega števila. Stroški Zavoda za izplačilo državnih
pokojnin, ki v celoti bremenijo državni proračun, so v letu 2000
znašali 27,3 milijonov SIT.
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Razmeroma majhno število upravičencev je posledica dejstva,
da je znesek denarne pomoči kot edinega vira preživljanja po
zakonu o socialnem varstvu, ki znaša 60% zajamčene plače,
presegal znesek državne pokojnine. Zaradi razširitve kroga
upravičencev v letu 2001 je pričakovati, da se bo njihovo število
letos povečalo.

Pri odmeri invalidske pokojnine predstavlja novost institut prištete
pokojninske dobe (ki se izvaja že v letu 2000) s katerim se
nadomešča prejšnji dodatek na Invalidnost, določen v razponu
od 5% do 20% odmerjene pokojnine, če je ta znašala manj kot
85% pokojninske osnove. Učinek prištete dobe je odvisen od
starosti zavarovanca ob nastanku invalidnosti. V primerjavi s
prejšnjim dodatkom na invalidnost je pri mlajših zavarovancih
učinek prištete dobe večji, pri starejših pa manjši.

V praksi je pri priznavanju pravice do te pokojnine v začetni fazi
prihajalo do težav. Pridobitev pravice do pokojnine je namreč
odvisna od dokazila o najmanj 30 letnem prebivanju upravičenca
med 15. in 65. letom starosti v Republiki Sloveniji, enoten register
stalnega prebivalstva na območju Republike Slovenije pa je bil
uveden šele spomladi leta 1953. Tudi po navedenem datumu pa
so se na posameznih območjih uradne evidence vodile
pomanjkljivo oziroma so bile za določeno območje uničene, kar
bo še nadalje povzročalo težave, tako Upravnim enotam pri
izdajanju potrdil oziroma vodenju postopkov za ugotavljanje
stalnega prebivanja, kot tudi Zavodu pri odločanju o pravici.
Določen problem pa je predstavljalo tudi pomanjkanje ustreznega
izvršilnega predpisa, na podlagi katerega bi bilo možno ugotoviti
premoženjski cenzus, ki se zahteva za pridobitev te pravice ter
je enak cenzusu za pridobitev pravice do varstvenega dodatka.
Izvršilni predpis bi moral začeti veljati najmanj v začetku letošnjega
leta, ko je stopil v veljavo drugi odstavek 419. člena (prehodna
določba) zakona, po kateri imajo pravico do državne pokojnine v
letošnjem letu upravičenci stari najmanj 70 let, če izpolnjujejo
hkrati tudi pogoj bivanja ter premoženjskega cenzusa iz 59. člena.
Pravilnik o premoženju, ki se upošteva pri ugotavljanju
upravičenosti do varstvenega dodatka, je bil sprejet v letošnjem
letu (Uradni list RS, št. 25/2001), kar pomeni, da za pospešeno
reševanje vloženih zahtevkov ni več problema.

Prišteta doba je fiktivna doba, ki se doda dejansko dopolnjeni
pokojninski dobi v odvisnosti od starosti zavarovanca ob
nastanku invalidnosti. Če invalidnost nastopi pred 58. letom starosti,
je sestavljena iz dveh delov, in sicer dveh tretjin obdobja od dneva
nastanka invalidnosti do dneva dopolnitve 58. leta starosti ter
polovice obdobja od dopolnitve 58. leta starosti do dopolnitve 63.
leta starosti (moški) oziroma 61. leta starosti (ženska). Pri nastanku
invalidnosti po dopolnitvi 58. leta starosti prišteta doba znaša
polovico obdobja od dneva nastanka invalidnosti do dneva
dopolnitve 63. leta starosti (moški) oziroma 61. leta starosti
(ženska).
V praksi so možni primeri, v katerih bi seštevek dejansko
dopolnjene zavarovalne dobe in prištete dobe presegal 40 let. Ker
namen prištete dobe ni zagotovitev višje stopnje za odmero
pokojnine od stopnje za odmero pokojnine zavarovancu, pri
katerem je invalidnost povzročila poškodba pri delu ali poklicna
bolezen, bi bilo potrebno 76. člen zakona ustrezno dopolniti, tako
da takšne razlike ne bi bile več mogoče.
5. PRAVICE ZA PRIMER ZAVAROVANČEVE SMRTI

V zvezi z državno pokojnino kaže opozoriti na težave, ki bi se
lahko pojavile v zvezi s to pravico ob vstopu Republike Slovenije
v Evropsko unijo. Takrat bo namreč tudi za našo državo začela
veljati Uredba Sveta 1408/71 o uporabi programov socialne
varnosti za zaposlene in samozaposlene osebe ter člane njihovih
družin, ki se gibljejo znotraj Skupnosti. Ta uredba priznava
prejemanje in izvažanje nekaterih pravic iz naslova socialnega
zavarovanja oziroma socialne varnost, in vprašanje je, ali bomo
to dajatev lahko vnesli v aneks, ki omogoča izplačevanje dajatve
le na ozemlju Republike Slovenije.

V sistem zavarovanja za primer smrti je bil vnesen nov pojem, in
sicer vdovska pokojnina, ki terminološko nadomešča pravico do
družinske pokojnine vdove ali vdovca po predpisih, veljavnih do
31.12.1999. Rešitev je bila v zakon uvedena na zahtevo stranke
upokojencev, delno pa pomeni tudi prilagoditev tujim sistemom
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki ločijo vdovske
pokojnine, pokojnine za sirote oziroma pokojnine za ostale
preživele člane.

4. PRAVICE NA PODLAGI INVALIDNOSTI

Z zakonom je starost, potrebna za pridobitev pravice do vdovske
pokojnine, za vdove in vdovce izenačena in znaša 53 let.
Uresničena bo postopno z zviševanjem prejšnje starosti 50 let
(za zavarovanke) oziroma z zniževanjem starosti 55 let (za
zavarovance) po šest mesecev na leto. Tako bo starost 53 let za
vdove uveljavljena v letu 2005, za vdovce pa v letu 2003. Novi
starosti je ustrezno prilagojena tudi "čakalna doba" za pridobitev
pravice do vdovske pokojnine, ki bo po končanem prehodnem
obdobju nastopila pri starosti 48 let. Za vdove oziroma vdovce, ki
ob smrti zavarovanca niso bili zavarovani, so pogoji za pridobitev
pravice do vdovske pokojnine ugodnejši, saj bo po prehodnem
obdobju zadoščala starost 48 let ob smrti zavarovanca, za nastop
čakalne dobe pa je določena starost 45 let in nima prehodnega
obdobja (dvig starosti za 5 let).

5.1. Vdovska pokojnina

Z zakonom so bile uveljavljene tudi številne novosti v Invalidskem
zavarovanju. Razen določb, ki urejajo odmero invalidske pokojnine,
postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja,
revizijo v postopkih iz invalidskega zavarovanja in izvedenskih
organov Zavoda ter njihovih pristojnosti, je uporaba drugih določb
zakona, ki urejajo sistem oziroma pravice na podlagi invalidnosti
odložena do 1.1.2003.
Zaradi odloga uveljavitve še ni mogoče oceniti učinkov oziroma
ustreznosti nove definicije invalidnosti, preostale delovne
zmožnosti In vzrokov za nastanek invalidnosti, pogojev za
pridobitev pravice do invalidske pokojnine, določb, ki urejajo pogoje
za pridobitev, uživanje in odmero pravic iz invalidskega
zavarovanja na podlagi preostale delovne zmožnosti, to je pravice
do poklicne rehabilitacije in ustreznega denarnega nadomestila v
zvezi s to pravico, pravice do premestitve, pravice do dela s
krajšim delovnim časom od polnega, pravice do delne invalidske
pokojnine, pravice do nadomestila za invalidnost, dolžnosti
delodajalcev na tem področju, možnosti prenehanja delovnega
razmerja zaradi nastanka invalidnosti ter pravic delovnih invalidov
v tem primeru.
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Pri zvišani starosti 50 let in 6 mesecev je v letu 2000 pridobilo
pravico do vdovske pokojnine 11 vdov, pri znižani starosti 54 let
in 6 mesecev pa sta uveljavila pravico do vdovske pokojnine dva
vdovca.
Po novem je omejena možnost pridobitve pravice do vdovske
pokojnine v primeru, da je umrli zavarovanec v času sklenitve
zakonske zveze že dopolnil starost 58 let. Preživeli zakonec
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starostne meje in pokojninske dobe, potrebne za pridobitev pravice
do starostne pokojnine, naj bi se upoštevale pri vseh bodočih
predpisih.

lahko pridobi pravico do vdovske pokojnine le pod pogojem, da je
imel z umrlim zakoncem skupnega otroka ali da je zakonska
zveza trajala nepretrgoma vsaj eno leto. Ta dodatni pogoj ne velja
v primeru sklenitve zakonske zveze po 58. letu starosti, če gre
za ponovno sklenitev zakonske zveze, ki je bila razvezana pred
58. letom starosti umrlega zavarovanca.

Vendar pa določbe o spodnji meji v praksi niso več spoštovane,
saj je bil kljub tej omejitvi v letu 2000 sprejet Zakon o izvrševanju
kazenskih sankcij (Ur. I. RS, št. 22/2000 z dne 10.3.2000), ki
določa ugodnejše pogoje in sicer 45 let starosti in 30 let
pokojninske dobe za moške ter 40 let starosti in 25 let pokojninske
dobe za ženske. Menimo, da bi bilo potrebno to nekonsistentnost
odpraviti v okviru sprememb in dopolnitev 404. člena zakona.

Dodana je tudi možnost pridobitve pravice do vdovske pokojnine
za osebo, ki je živela z umrlim zavarovancem v zunajzakonski
skupnosti zadnje leto pred smrtjo zavarovanca, če je imela z njim
kadarkoli skupnega otroka.
Po zakonu se lahko vdovi oziroma vdovcu poleg lastne starostne
ali invalidske pokojnine, če je to zanj ugodneje, izplačuje tudi del
vdovske pokojnine.Tudi realizacija te pravice bo postopna, od
2,5% v letu 2001 do 15% v letu 2006. Skupno izplačilo lastne in
dela vdovske pokojnine je omejeno na 100% povprečne pokojnine,
izplačane v predhodnem koledarskem letu.

Z namenom, da bi se tudi z obstoječimi posebnimi zakoni določeni
posebni pogoji izenačili z minimalnimi pogoji, zakon v 404. členu
določa način postopnega zviševanja starosti in pokojninske dobe
za pridobitev pravice do pokojnine. V letu 2000 je za moške veljala
spodnja starostna meja 48 let in 6 mesecev ter minimalna
pokojninska doba 28 let in 6 mesecev, za ženske pa starostna
meja 45 let in 6 mesecev ter minimalna pokojninska doba 25 let in
6 mesecev. Novi pogoji so v nekaterih primerih (po Zakonu o
žrtvah vojnega nasilja) bistveno strožji, zato se pojavlja vprašanje
primernosti take zaostritve. V zvezi s tem je poslanec Miran Potrč
že podal pobudo za spremembo zakona, in sicer tako da bi se iz
404. člena ZPIZ-1 črtala deseta alinea, ali na drug način zagotovilo,
da zaradi sprejema zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju ne bodo izničena upravičenja, ki so jih pridobile žrtve
vojnega nasilja po 14. členu zakona o žrtvah vojnega nasilja.

Že v letu 2000 je bilo kljub jasni zakonski določbi in izčrpnim
informacijam s strani Zavoda o izplačilu dela vdovske pokojnine,
ki ga v tem letu še ni bilo mogoče pridobiti, vloženih izredno veliko
zahtevkov. Število upokojencev, ki v letu 2001 pričakujejo tovrstno
pravico, je, sodeč po številu vloženih zahtevkov v prvih mesecih
letošnjega leta, že veliko, vprašanje pa je, ali bodo zaradi zakonske
omejitve skupnega izplačila na 82.868 SIT to pravico lahko pridobili.
Eden izmed razlogov za prenehanje pravice do vdovske pokojnine,
to je sklenitev zakonske zveze, se je zelo zaostril, s starosti 50
let (ženska) oz. 55 let (moški) po prejšnjem zakonu, na 58 let
starosti za oba spola.

Starostna meja In pokojninska doba se vsako naslednje leto
povečata za 6 mesecev, tako, da bo po končanem prehodnem
obdobju v letu 2013 za moške potrebna starost znašala 55 let,
pokojninska doba pa 35 let, za ženske pa bo v letu 2015 znašala
starost 53 let, pokojninska doba pa 33 let.

5.2. Družinska pokojnina za otroke in starše

Pri tem je pri določitvi spodnje meje dopolnjene pokojninske dobe
30 let za zavarovanke v 154. členu zakona (to je za upokojevanje
po novih posebnih predpisih) prišlo do napake, saj bi moral biti za
zavarovanke določen pogoj dopolnjene pokojninske dobe 33 let,
kar bo potrebno popraviti ob spremembah zakona.

Pogoji za pridobitev pravice do družinske pokojnine pri otrocih so
nespremenjeni. Novost se nanaša na del družinske pokojnine po
drugem roditelju za obojestranske sirote, saj je zvišan od 15% na
30% osnove za odmero družinske pokojnine za vsakega otroka,
vendar sme znašati skupno največ 100% osnove za odmero. Pri
tem je skupni znesek družinske pokojnine po obeh roditeljih
omejen na višino pokojnine, odmerjene za 40 let pokojninske
dobe od najvišje pokojninske osnove.

Navedena določba je zaradi tega že ob uveljavitvi zakona
povzročala določene težave, ki so se jim pozneje pridružile
zahteve po drugačni razlagi od prvotne. Po teh zahtevah naj bi
določba 404. člena zakona dajala pravno podlago za pridobitev
pravice do pokojnine vsem zavarovancem, na katere se nanašajo
v njej citirani predpisi, ne glede na to, ali citirani posebni predpis
sploh ureja ugodnejše upokojevanje. Namen predlagatelja zakona
je bil drugačen, saj je bila v 154. členu zakona uresničena zahteva
Državnega zbora Republike Slovenije, sprejeta v prvi obravnavi,
da se z določitvijo minimalnih pogojev starosti in pokojninske
dobe za pridobitev pravice do starostne pokojnine oziroma
postopnim zaostrovanjem veljavnih pogojev omeji možnost
ugodnejšega upokojevanja po posebnih predpisih. Omogočanje
upokojevanja novim kategorijam zavarovancev, za katere posebni
predpisi sploh ne določajo ugodnejših pogojev oziroma so bile
možnosti za pridobitev pravice do pokojnine na njihovi podlagi že
izčrpane, bi bilo v nasprotju s temi stališči.

Tudi starostni pogoj za starše je po novem določen enotno in
znaša 58 let. Za mater se prejšnja starost 50 let vsako leto poveča
za šest mesecev do 58 let v letu 2015, za očeta pa se prejšnja
starost 55 let vsako leto povečuje za šest mesecev do 58 let v
letu 2005.
Strožji pogoji veljajo tudi v primeru, da se ožjim družinskim članom
glede na njihovo število odmeri družinska pokojnina v višini celotne
osnove za odmero, saj se širšim družinskim članom družinska
pokojnina ne more odmeriti.

6.

PRAVICA DO POKOJNINE POD UGODNEJŠIMI
POGOJI

Na nujnost zakonske rešitve problemov je posebej opozorila tudi
skupščina Zavoda. V Državnem zboru je bil vložen tudi predlog
za obvezno razlago te določbe (Poročevalec Državnega zbora
Republike Slovenije, št. 84/00 z dne 22.9.2000). Postopek v zvezi
s tem predlogom pa je bil z ugotovitvenim sklepom Državnega
zbora RS z dne 20.12.2000 končan. V zvezi s to določbo je bila
sprožena tudi pobuda za oceno ustavnosti. Zato, da bi se dileme
o uporabi te določbe razrešile, bi bilo 404. člen zakona nujno
potrebno ustrezno spremeniti in dopolniti.

Novi zakon še vedno omogoča, da se za posamezne kategorije
zavarovancev s posebnimi predpisi določijo ugodnejši pogoji za
pridobitev in uveljavitev pravice do pokojnine, vendar pa na novo
določa spodnjo mejo starosti in pokojninske dobe za moške in
ženske, pod katero ni možno določati ugodnejših pogojev po
posebnem predpisu. Za zavarovance je ta spodnja meja določena
pri 55 letih starosti in 35 letih pokojninske dobe, za zavarovanke
pa pri 53 letih starosti in 30 letih pokojninske dobe. Omejitve
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7. PRAVICA DO VARSTVENEGA DODATKA

8.

Pravica do varstvenega dodatka je pravica izrazito socialno
varstvene narave. Ta vidik je še bolj poudarjen z novimi določbami
zakona, ki opredeljujejo način financiranja, saj je postalo
zagotavljanje sredstev v ta namen obveznost proračuna. Poleg
tega je Zakon v določenem delu spremenil pogoje za pridobitev
pravice do varstvenega dodatka, način določanja višine dodatka
ter postopek preverjanja nadaljnje upravičenosti do te dajatve.

Pridobitev pravice do dodatka za pomoč in postrežbo je po novem
vezana na pogoj stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, kar
je pri 521 uživalcih dodatka za pomoč in postrežbo povzročilo
izgubo pravice s 1.1.2000. Ustavitev izplačila dodatkov za pomoč
in postrežbo je imela za posledico znižanje odhodkov zavoda za
249,6 mio SIT.
Zakon je krog upravičencev do dodatka za pomoč in postrežbo
razširil na slabovidne in na slepe osebe, ki so zdravstveno
zavarovane po zavarovancu oziroma upokojencu.

Med skupne dohodke uživalcev pokojnine in družinskih članov je
zajet tudi dohodek od kmetijskih in gozdnih zemljišč (kot drug
dohodek, od katerega se plačuje davek). Glede na to, da gre pri
dohodku od kmetijskih in gozdnih zemljišč za dohodek, ki pogosto
vpliva na izpolnitev premoženjskega cenzusa za pridobitev
pravice do varstvenega dodatka, bi bilo primerno, da se ga v
prvem odstavku 133. člena zakona izrecno navede. Urediti pa je
treba tudi način upoštevanja tega dohodka, to je preračun z
ustreznim faktorjem in pristojnost za določanje tega faktorja.

Razširitev kroga upravičencev na slepe osebe, ki so zdravstveno
zavarovane po zavarovancu oziroma upokojencu je odložena
do 1.1.2003. Ker pravica ne izvira iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja ter plačevanja prispevkov, pač pa je izvedena iz
zdravstvenega zavarovanja osebe po zavarovancu oziroma
upokojencu, bi moral sredstva za to dajatev zagotavljati proračun.

Po novi ureditvi se med dohodke, ki se upoštevajo pri ugotavljanju
pogojev za pridobitev oziroma nadaljnje uživanje pravice, ne
všteva invalidnina, priznana po tem zakonu, kar je v praksi
pomenilo večje število upravičencev do varstvenega dodatka.
Ker pa zakon te dajatve izrecno ne izvzema iz upoštevanih
dohodkov, tako kot npr. izvzema dodatek za pomoč in postrežbo,
bi bilo treba zaradi jasnosti in enotnosti ureditve določbo 133.
člena zakona ustrezno dopolniti.

V primerjavi s prejšnjo ureditvijo po novem dodatka za pomoč in
postrežbo po pridobitvi pravice do pokojnine ne obdržijo osebe,
ki so to pravico pridobile kot samozaposleni zavarovanci. Ker gre
pri tem za neutemeljeno neenakost, bi kazalo z ustrezno
spremembo zakona tudi tem osebam po pridobitvi pravice do
pokojnine zagotoviti ohranitev pravice do dodatka za pomoč in
postrežbo.
Zakon ni dosleden pri določanju kriterijev za pridobitev pravice
do dodatka za pomoč in postrežbo in višine te dajatve. Določa,
kdaj je pomoč in postrežba potrebna za opravljanje večine oziroma
vseh osnovnih življenjskih potreb in višino dodatka v teh primerih.
Za opredelitev kriterijev najtežje prizadete kategorije upravičencev
in višino dodatka vtem primeru pa pooblašča ministra, pristojnega
za zdravstvo oziroma zavod. Ker v praksi pri tem prihaja do
nekaterih težav, bi kazalo tudi to pravico v celoti urediti v zakonu.

Kot dodatno merilo za upravičenost do varstvenega dodatka je
uveden pojem ogroženosti socialne varnosti uživalca pokojnine
in njegovih družinskih članov, s katerimi ^ivi v skupnem
gospodinjstvu, ki je opredeljen z določeno vrednostjo premoženja.
S prehodno določbo zakona je bilo upoštevanje premoženja kot
dodatnega pogoja za eno leto odloženo. Na podlagi zakona je bil
izdan Pravilnik o premoženju, ki se upošteva pri ugotavljanju
upravičenosti do varstvenega dodatka (Uradni list RS, št. 25/
2001). Glede na to da vrednosti premoženja, zlasti nepremičnega,
ni možno dosledno ugotavljati brez vzpostavitve ustreznih evidenc
pri pristojnih organih, je omenjeni pravilnik v prehodni določbi
predvidel, da se za preverjanje upravičenosti do varstvenega
dodatka po tretjem odstavku 168. člena zakona določbe pravilnika
uporabljajo od 1. januarja 2003 dalje.

9. PRAVICA DO INVALIDNINE
Pogoji za pridobitev pravice so enaki pogojem po prejšnjem
predpisu. Novost je omejitev izplačevanja invalidnine upravičencu
v času, ko stalno prebiva v tujini. Posledica uvedbe te omejitve je
bila ustavitev izplačila 1490 invalidnin od 1.1.2000 dalje. Zaradi
tega so bili odhodki zavoda nižji, kot bi bili, če bi se ta dajatev še
naprej izplačevala v tujino in sicer za 165,7 mio SIT.

Za odmero varstvenega dodatka k starostni in invalidski pokojnini
zakon določa enotno lestvico za moške in ženske. Odstotki
odmere varstvenega dodatka so v primerjavi s prejšnjo ureditvijo
za moške nespremenjeni, za ženske pa nekoliko nižji.

Odmera dodatka za pomoč in postrežbo in invalidnin je vezana
na osnovo za odmero dodatnih pravic iz 57. člena zakona.
Navedena osnova se usklajuje po 150. in 151. čtenu zakona.
Takšen način usklajevanja ima za posledico nekoliko nižje zneske
teh dajatev. Na višino teh dajatev neposredno vpliva od leta 2001
dalje, ko se pokojnine usklajujejo tudi na podlagi 151. člena
zakona.Tako bodo v tem letu odhodki zavoda za izplačilo teh
dajatev nižji za 0,58%.

Zato so po novem odmerjeni varstveni dodatki nižji, višina je
odvisna od dopolnjene pokojninske dobe.
Pravico do varstvenega dodatka uveljavljajo tudi upokojenci, ki
poleg slovenske pokojnine prejemajo še tujo pokojnino
(samostojno ali sorazmerni del). Po praksi zavoda, kot tudi sodišča,
se obe pokojnini seštevata, tako za primerjavo z zneskom osnove
iz 57. člena zakona, kot tudi pri odmeri varstvenega dodatka. Na
ta način je zagotovljen enakopraven položaj vseh uživalcev
pokojnin, ki uveljavljajo pravico do varstvenega dodatka. Zaradi
jasnosti in v izogib nepotrebnim sporom bi kazalo to prakso tudi
uzakoniti. Za uživalca tuje pokojnine bi morala v ta namen osnova
za odmero varstvenega dodatka ustrezati razliki med zneskom
osnove za odmero dodatnih pravic iz 57. člena zakona in skupnim
zneskom slovenske in tuje pokojnine.

10. USKLAJEVANJE POKOJNIN
10.1. Usklajevanje na podlagi gibanj plač
Sistem usklajevanja pokojnin, ki je bil uveljavljen s 150. členom
zakona, je ohranil dotedanjo podlago za zagotavljanje vrednosti
pokojnin in posledično tudi drugih dajatev v daljšem obdobju. Leta je v načelu, kljub številnim zakonskim spremembam v načinih
in rokih za izvedbo uskladitve, enaka že vse od leta 1974. Višina
pokojnin in drugih dajatev iz pokojninskega in invalidskega

Do uveljavitve zakona so morali uživalci varstvenega dodatka
vsako leto dokazovati izpolnjevanje pogojev za nadaljnje uživanje
varstvenega dodatka. Novi zakon pa predpisuje preverjanje
pogojev na vsaki dve leti, s tem da se prvič izvede v letu 2001.
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roka, določenega za usklajevanje plač zaposlenih, za katere so
veljale kolektivne pogodbe, posebni zakon oziroma dogovor med
socialnimi partnerji. Le v primeru, če v posameznem koledarskem
letu ne bi bilo posebnega zakona ali dogovora med socialnimi
partnerji, bi bilo uskladitev pokojnin potrebno opraviti v februarju.
Uskladitev je veljala od prvega dne meseca, v katerem se je
opravila.

zavarovanja se je v tem obdobju prilagajala spremembam v ravni
povprečnih plač na zaposlenega v državi. Takšna metodologija je
namreč omogočala globalno ohranjanje razmerij, vzpostavljenih
ob odmeri pokojnine.
Z zakonom se je sicer dotedanji sistem izračunavanja pokojninske
osnove spremenil. Vendar tudi novi način še vedno zagotavlja
vrednostno primerljive višine pokojninskih osnov, izračunanih na
podlagi primerljivih plač, doseženih v preteklih obdobjih, ne glede
na datum njihove uveljavitve.

Zaradi spremembe načina in rokov za izvedbo uskladitve
pokojnin, uveljavljene z zakonom, se materialni položaj uživalcev
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja še ni bistveno
spremenil. Posledice nove ureditve pa seže kažejo v višini razmerij
med dejansko izplačanimi pokojninami z varstvenim dodatkom in
plačami v letu 2000, ki so v primerjavi s prejšnjim letom nekoliko
nižja. Znašala so:

Po zakonu je bila izvedba uskladitve pokojnin (za razliko od
prejšnje ureditve, ki je bila pogojena s predhodnim skupnim
porastom povprečnih plač vseh zaposlenih v višini 1,5%) odvisna
od skupnega porasta povprečnih plač od zadnje uskladitve do

Leto
1999
2000

Starostne
75,8
75,3

Invalidske
61,5
61,1

Zavod je imel zaradi te spremembe v letu 2000 za okoli 25 milijard
tolarjev nižje' odhodke.

Vse
68,5
68,1

ustavi določajo izključno z zakonom, takšno ureditev zavračajo
kot neustavno in so Ustavnemu sodišču Republike Slovenije že
vložili zahtevo za presojo ustavnosti te zakonske določbe.

Tak način usklajevanja pokojnin je vsebinsko pomenil le delno
modifikacijo načina, vzpostavljenega v pogojih visoke inflacije. Pri
zmerni inflaciji in praviloma relativno nizkih mesečnih spremembah
ravni povprečnih plač, ki niso bile samo navzgor, temveč tudi
navzdol, kakršna so v državi že nekaj let zapored, pa po ocenah
zakonodajalca tak način usklajevanja pokojnin ni bil več primeren.
Omogočal je namreč tudi prilagoditev pokojnin nenormalno visoki
ravni povprečnih plač, izplačanih za posamezni mesec, ki je bilo
tolikšno zaradi drugih izplačil, ne le plač za navedeni mesec (npr.
trinajste in štirinajste plače, "božičnice" itd.). Ker so se po zakonu
pokojnine prilagajale le pozitivnim spremembam ravni plač vseh
zaposlenih, so se po mnenju zakonodajalca zlasti v začetku leta
pojavila neustrezna razmerja v gibanju pokojnin in povprečnih
plač, ki so pomembno vplivala na višino potrebnih finančnih
sredstev.

Vlada Republike Slovenije meni, da ureditev po ZPIZ-1B ni v
neskladju z ustavnimi načeli. Novela zakona je spremenila način
usklajevanja pokojnin, ki je veljal do 30.12. 2000 in je bil urejen s
150. členom Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
(Uradni list RS, št. 106/99 in 72/00; v nadaljevanju: ZPIZ-1). Po
navedeni določbi so se pokojnine usklajevale na podlagi statističnih
podatkov o gibanju povprečnih plač na zaposlenega, v istih rokih
in tolikokrat, kot je veljalo za usklajevanje plač zaposlenih, za
katere veljajo kolektivne pogodbe, posebni zakon oziroma
dogovor med socialnimi partnerji. Pri tem načinu uskladitve so se
pokojnine uskladile za skupen porast plač od meseca, iz katerega
so bile upoštevane plače pri zadnji uskladitvi pokojnin. Pri uskladitvi
so se tako upoštevala ne le redna gibanja plač, torej gibanja, ki
sledijo ekonomskim razmeram in porastu cen življenjskih
potrebščin, temveč tudi izredni porasti plač, ki so bili omejeni le na
določeno krajše časovno obdobje (trinajsta oziroma štirinajsta
plača, božičnica). Po navedenih izplačilih, ko so bile plače januarja
realno nižje kot v novembru oziroma decembru, pa so pokojnine
ostale v nespremenjeni višini do naslednje uskladitve. S tem ni
bilo zagotovljeno realno prilaganje gibanja pokojnin gibanju plač,
poleg tega pa je takšen način usklajevanja povzročal negativne
finančne učinke tako za pokojninsko blagajno kot tudi za državni
proračun, iz katerega se po določbi 233. člena ZPIZ-1 zagotavljajo
sredstva za pokrivanje razlike med prihodki in odhodki zavoda.
Če bi sistem usklajevanja pokojnin ne bil spremenjen, bi bilo
utemeljeno pričakovati, da bo ogroženo izplačilo pokojnin.

Zato, da se podobna neustrezna razmerja ne bi še v večji meri
ponovila tudi v letu 2001, za kar so obstajale realne možnosti, je
bil konec leta 2000 s spremembo zakona dotedanji način
usklajevanja pokojnin znova spremenjen.
Tudi v novi zakonski ureditvi, ki je začela veljati 30.12. 2000, je
ohranjeno načelo sorazmernosti prilagajanja pokojnin povprečnim
plačam vseh zaposlenih.
Usklajevanje pokojnin je vezano na roke in način, določen za
usklajevanje plač vseh zaposlenih v dogovoru, zakonu ali drugem
aktu, s katerim je urejena politika plač na državni ravni za tekoče
leto, torej za naprej.To naj bi vplivalo na enakomernejše prilagajanje
pokojnin gibanjem povprečnih plač vseh zaposlenih, ustreznejša
pa naj bi bila tudi medsebojna razmerja. Čeprav je želel
zakonodajalec s tem v vsakem primeru zagotoviti ustrezno
podlago za izvedbo uskladitve pokojnin, tudi tedaj, če gibanja
plač za posamezno leto ne bi bila razvidna iz posebnega zakona,
bodisi v dogovoru ali drugem aktu, je v praksi to postalo za nekatere
vprašljivo. Glede na to, da se pravice iz socialne varnosti po
20. junij 2001

Družinske
53,2
53,0

ZPIZ-1 B še naprej ohranja usklajevanje pokojnin v odvisnosti
glede na gibanje plač, saj je pokojnina po svoji naravi nasledek
plače in kot takšna tudi deli usodo plač. Sprememba pa je v tem,
da se uskladitev opravi na način, ki je za tekoče leto določen za
uskladitev plač v dogovoru, zakonu ali drugem aktu, ki ureja
politiko plač na državni ravni. S tem je vzpostavljena pristnejša
povezava med rastjo plač in pokojnin.
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bi se zagotovila vsaj relativna enakost v višini pokojnin,
uveljavljenih v različnih obdobjih, odmerjenih za enako dolgo
pokojninsko dobo od relativno enakih pokojninskih osnov, je bila
s 151. členom zakona izpeljana delna kompenzacija takih razlik v
obliki posebne uskladitve. Tak način odpravljanja razlik v ravni
pokojnin je za mnoge sporen. Pomenil naj bi retroaktiven poseg v
pridobljene pravice, ki po ustavi ni dopusten. Zato je bilo
Ustavnemu sodišču Republike Slovenije posredovanih več pobud
za oceno ustavnosti te določbe, pri čemer pobudniki določbi očitajo
kršitev načel enakosti ter varstva pridobljenih pravic. Po mnenju
Vlade RS pri tej določbi ne gre za kršitev nobenega od navedenih
načel oziroma pravic. Namen tega člena je bil ravno obraten, in
sicer da je potrebno vzpostaviti enak položaj med upokojenci, ki
so plačevali prispevke v enakem zavarovalnem obdobju od enakih
osnov, in s tem preprečiti, da bi bili posamezniki zgolj glede na
datum upokojitve, upravičeni do pokojnin v različnih višinah, kar
bi predstavljalo poseg v ustavno varovano načelo enakosti. Prav
tako Vlada meni, da ne gre za poseg v pridobljene pravice, saj
uskladitev učinkuje le za naprej, in sicer od uveljavitve zakona
dalje.

Po novi ureditvi je treba pokojnine uskladiti v januarju in drugih
rokih, določenih za usklajevanje plač in sicer na način, določen
za usklajevanje plač. Mimo teh rokov pa zakon dopušča tudi
možnost izvedbe uskladitve pokojnin med letom in sicer v mesecu
septembru. Dodatna uskladitev bo potrebna, če bo zavod
predhodno ugotovil razliko v stopnji rasti povprečnih plač vseh
zaposlenih in povprečnih starostnih pokojnin, izplačanih od januarja
do julija tekočega leta, v primerjavi s povprečjem, izplačanim v
predhodnem letu.
Pri ugotavljanju gibanja starostnih pokojnin je treba izločiti vpliv
uskladitve pokojnin, opravljene na podlagi 151. člena zakona. Za
koliko se bodo uskladile pokojnine, bo odvisno od razlike med
ugotovljenima stopnjama rasti plač in pokojnin.
10.2. Preračun pokojnin, uveljavljenih v različnih
obdobjih
Zakon uvaja izvedbo uskladitve po 151. členu zaradi naknadnega
vzpostavljanja relativno enakopravnega položaja med upokojenimi
iz različnih obdobij. Že uveljavljene pokojnine se s tako uskladitvijo
prilagajajo novim pokojninam, odmerjenim ob upoštevanju nove
vrednosti zavarovalne dobe od 1.1. 2000 dalje. Tehnično se sicer
da izločiti vpliv posebne uskladitve na višino starostnih pokojnin,
brez predhodne drugačne odmere novih starostnih pokojnin pa
se ne da izločiti dejanskega vpliva odmere teh pokojnin po zakonu.

Opozoriti velja, da takšna ureditev ni novost, ki bi jo prinašala
pokojninska reforma. Že Zakon o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, veljaven do 31.12.1999 (Uradni list RS, št. 12/92, 5/
94, 7/96 in 54/98), je v 162. členu določal, da v primeru, če se z
zakonom spremeni način odmere ali usklajevanja pokojnin,
pripravi zavod v 90 dneh po uveljavitvi teh sprememb pregled
zneskov pokojnin, uveljavljenih v posameznih koledarskih letih
od 1. 1. 1984 dalje. Če bi se pri takšnem pregledu ugotovilo, da
starostna pokojnina delavca, ki se je upokojil v določenem obdobju
in je v polni zavarovalni dobi prejemal plače v višini povprečne
plače na zaposlenega delavca v državi, presegala pokojnino, ki
bi mu bila za enako pokojninsko dobo in plačo odmerjena v
tekočem letu, bi se vse pokojnine, uveljavljene v navedenem
obdobju ne usklajevale, dokler se ne bi izenačile s starostnimi
pokojninami, kakršen bi bile zavarovancem z enako pokojninsko
dobo in pokojninsko osnovo odmerjene v tekočem letu.

Po zakonu je potrebno septembrsko uskladitev pokojnin upoštevati
pri uskladitvi v januarju naslednjega leta. Kako, zakon ne določa,
temveč prepušča razrešitev tega vprašanja posebni metodologiji.
Navedeni akt naj bi bil za mnoge sporen iz istih razlogov kot
določanje formalnih podlag za izvedbo uskladitve, zato bo, ker je
dana pobuda za presojo ustavnosti takšne zakonske ureditve, o
tem odločalo Ustavno sodišče Republike Slovenije. Pobudniki za
oceno ustavnosti očitajo, da je dano Zavodu preširoko pooblastilo
pri določbi načina uskladitve pokojnin po določbi 151. člena
zakona. Vlada Republike Slovenije meni, da to ne drži. Zakon
namreč že sam določa način uskladitve pokojnin, ki se opravi
tako, da se pri izvedbi prve uskladitve pokojnin po 150. členu
ZPIZ-1 v vsakem koledarskem letu, odstotek za preračun
pokojnin določi tako, da se primerjata odmerni stopnji za 40 let
pokojninske dobe moškemu v tekočem in v predhodnem letu,
preračunajo pa se pokojnine, ki bi glede na dopolnjeno pokojninsko
dobo presegale na novo uveljavljene pokojnine za enako dobo.
Zakon je pri urejanju načina uskladitve že dovolj jasen, tako da
način, ki ga določi zavod, ne more določati kaj več kot tehničnega
načina uskladitve. Kot je razvidno iz Sklepa o uskladitvi pokojnin
od 1. februarja 2001 (Uradni list RS, št. 12/01), ki ga je na podlagi
151. člena izdal zavod, ni mogoče trditi, da bi zavod kakorkoli
presegel svoje pooblastilo, temveč je določitev načina uskladitve
strogo v okviru zakonskih določb.

Uskladitev pokojnin po tej določbi se izvede sočasno s prvo
uskladitvijo pokojnin po 150. členu v začetku vsakega
koledarskega leta. Posledica tega je različna višina odstotkov
uskladitve pokojnin. Uskladitev po 151. členu se opravi med
pokojninami, uveljavljenimi v tekočem letu, in pred tem
uveljavljenimi pokojninami. Ker so na novo uveljavljene pokojnine
že odmerjene ob upoštevanju drugačne vrednosti zavarovalne
dobe od 1. 1. 2000 dalje, se uskladitev nanaša praviloma le na
vse že uveljavljene pokojnine. Izjema so pokojnine, ki glede na
dopolnjeno pokojninsko dobo ne presegajo novo uveljavljenih
pokojnin z enako pokojninsko dobo. Že uveljavljene pokojnine, ne
le po prejšnjem zakonu, temveč tudi po tem zakonu, je potrebno
uskladiti v odstotku, ki upošteva razliko v stopnjah za odmero
pokojnine moškemu za 40 let pokojninske dobe.

Učinke spremembe valorizacijske formule je na začetku leta še
težko ovrednotiti tako po vsebinski, kakor tudi po finančni strani,
saj so »i v celoti pogojeni z gibanji plač v tem letu. Na podlagi sedaj
razpoložljivih podatkov o gibanjih plač v letošnjem letu naj bi bili
zaradi spremenjenega načina usklajevanja pokojnin po ocenah
odhodki zavoda nižji za približno 41,8 milijard tolarjev. Posledice
nove ureditve se bodo odrazile v dodatnem znižanju razmerij
med pokojninami in plačami, izplačanimi v tem letu.

Praksa je pokazala, da je merilo za ugotavljanje pogojev, kdaj in
katere od že uveljavljenih pokojnin ni več potrebno usklajevati po
151. členu, lahko le največji možni približek v pozitivnem smislu.
Če bi imela naslednja uskladitev za posledico nižjo raven pokojnine
(glede na višino stopnje za njeno odmero) od novo uveljavljene,
uskladitev na tej podlagi ne bi bila več mogoča. Zato da bi se v
prihodnje izognili težavam z interpretacijo tretjega odstavka
navedenega člena, bi verjetno kazalo to posebej zapisati v določbo
zakona.

Novi način valorizacije plač oziroma zavarovalnih osnov iz
prejšnjih let pri izračunu pokojninske osnove sicer še vedno
zagotavlja vrednostno primerljive višine pokojninskih osnov,
izračunane na podlagi primerljivih plač, vendar pa bi zaradi
postopnega uveljavljanja drugačnega vrednotenja zavarovalne
dobe v prihodnje nastajale v višini pokojnin, odmerjenih v različnih
obdobjih z enako pokojninsko dobo, vedno večje razlike. Zato, da

Uskladitev pokojnin po 151. členu je bila prvič izvedena v februarju
leta 2001 sočasno s prvo uskladitvijo pokojnin po 150. členu
zakona. S to uskladitvijo je bila vzpostavljena relativna skladnost
pokojnin, uveljavljenih do 31. decembra 1999, s pokojninami,
uveljavljenimi v letu 2000. Merilo zanjo je bila razlika v stopnjah za
odmero pokojnine moškemu za 40 let pokojninske dobe v letu
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2000 v višini 84,5% in pokojnino za enako dobo, odmerjeno do
konca leta 1999 v višini 85%, ki znaša 0,58%. Po do sedaj
razpoložljivih podatkih o gibanjih plač v letošnjem letu naj bi bili
zaradi izvedbe uskladitve pokojnin po 151. členu zakona odhodki
zavoda v tem letu nižji za okoli 2,5 milijarde SIT.

in omogočila vključitev novih zavarovancev v obvezno
zavarovanje. Podrobnejši pogoji za predajo kmetije so določeni z
Odredbo o pogojih za pridobitev pravice do pokojnine (Ur. list RS,
št. 67/2000 z dne 28.7.2000), ki jo je izdal minister, pristojen za
kmetijstvo.

Pri uskladitvi pokojnin na tej podlagi, izvedeni v letu 2002, bo
vzpostavljena relativna skladnost pokojnin, uveljavljenih do 31.
decembra 2000 (pa ne le v tem letu uveljavljenih, temveč vseh do
tedaj uveljavljenih), s pokojninami, uveljavljenimi v letu 2001. Merilo
za določitev višine povečanja bo razlika v stopnjah za odmero
pokojnine moškemu za 40 let pokojninske dobe v letu 2001 v
višini 84% in pokojnino, odmerjeno za enako dobo v letu 2000 v
višini 84,5% itd.

Iz predaje kmetije so izločena zemljišča, ki so v solastnini. Uživalcu
pokojnine zemljišč ni mogoče predati. Če na podlagi javno
objavljene ponudbe za prodajo ali zakup zemljišč predaja kmetije
ne uspe, se pogoj predaje kmetije šteje za izpolnjenega. Predaja
kmetije velja za vse zavarovance • kmete, ki so pravico do
pokojnine uveljavljali od pričetka veljavnosti zakona dalje.
Ker naj bi takšna ureditev kmeta postavljala v neenak oz. slabši
položaj v primerjavi z drugimi kategorijami upokojencev ter
neupravičeno omejevala in posegala v lastninsko pravico, je pri
Ustavnem sodišču Republike Slovenije vloženih več pobud za
oceno njene ustavnosti. Ne glede na to kakšna bo odločitev
Ustavnega sodišča, Vlada RS meni, da bo potrebno določbo
popraviti, če ne drugače vsaj v okviru prehodnih določb zagotoviti
primerno prehodno obdobje za njeno uveljavitev.

S številom izvedenih uskladitev po 151. členu zakona bo naraščalo
tudi število tistih pokojnin, ki jih na tej podlagi ne bo več potrebno
uskladiti, ker se bodo glede na stopnje odmere izenačile z na
novo odmerjenimi pokojninami.
Izvedba prve uskladitve na tej podlagi je bila povezana z vrsto
težav pri določanju kroga uživalcev pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, na katere se lahko nanaša, za katere
to ni izrecno določeno, nadalje glede učinkov takšne uskladitve v
primerih, ko je bil določen znesek pokojnine zajamčen, ne glede
na dopolnjeno pokojninsko dobo oziroma odmerjen v zakonu
predpisani višini in vprašanju, kako ravnati v primerih, ko bo
prenehala prepoved usklajevanja najvišjih pokojnin itd. Za
razrešitev nekaterih od naštetih vprašanj bi bilo nedvomno koristno
to določbo zakona v prihodnje dopolniti.

Pokojnina se prične izplačevati po prenehanju obveznega
zavarovanja. Osebi, ki ob uveljavitvi pravice ni zavarovana, se
pokojnina izplačuje od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi
zahteve in največ za šest mesecev nazaj. V primerih, ko uveljavljajo
pravico do invalidske pokojnine zavarovanci, ki ob nastanku
invalidnosti uživajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti
oziroma jim zavod za zaposlovanje plačuje prispevke za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prihaja v praksi, kljub dokaj
jasni določbi 262. člena zakona, po kateri postane odločba o
pravici do invalidske pokojnine izvršljiva z dnem pravnomočnosti,
do različnih razlag glede začetka izplačevanja invalidske
pokojnine, zlasti v primerih, ko je invalidnost ugotovljena za nazaj
(tudi v sodnih postopkih). Da bi problem razrešili, bo treba določbo
spremeniti tako, da ne bo dopuščala dvomov.

11. PRIDOBITEV, UŽIVANJE IN IZGUBA PRAVIC
Določbe o pridobitvi, uživanju in izgubi pravic urejajo nekatere
dodatne pogoje za pridobitev pravic, določenih v tem zakonu,
povezane bodisi z začetkom izplačila dajatev, pridobljenih na tej
podlagi, bodisi z načinom njihovega izplačevanja na splošno
oziroma v posebnih primerih, ko je potrebno dajatev izplačevati
ločeno, ker upravičenci nimajo skupnega prebivališča oziroma v
tujino. V teh določbah so opredeljeni tudi čas trajanja nekaterih
pravic, pogoji za njihovo prenehanje oziroma ponovno pridobitev
ter izgubo in zmanjševanje pokojnin v primeru pridobivanja
dodatnih dohodkov uživalca pokojnine.

11.2. Vpliv opravljanja dejavnosti na uživanje
pokojnine
V preteklem letu je številne težave v praksi povzročilo tudi različno
razumevanje določb o ponovnem vstopu v zavarovanje (178.
člen) oziroma opravljanju dejavnosti, ki ne vpliva na uživanje
pokojnine (179. člen).

11.1. Pridobitev pravic in začetek izplačevanja

Po mnenju nekaterih naj bi določba 178. člena zakona omogočala
ustavitev izplačila pokojnin določenemu številu uživalcev že takoj
po sprejemu zakona, vendar pa je problematiko uživanja pokojnine
v teh primerih potrebno obravnavati v povezavi z drugimi
določbami zakona, tako z določbami o krogu zavarovancev
obveznega zavarovanja, o izvzemu iz zavarovanja ter o varstvu
pridobljenih pravic. Situacija v praksi (gre za nadaljevanje
opravljanja po prejšnjem predpisu dovoljene dejavnosti, ne pa
začetek opravljanja dejavnosti, ki je podlaga za obvezno
zavarovanje) ne ustreza dejanskemu stanju, za katerega določba
178. člena zakona predpisuje ustavitev izplačevanja pokojnine.
Poleg tega zavarovanci oziroma upokojenci v praksi nimajo
možnosti izvzema iz zavarovanja, čeprav jim zakon to pravico
izrecno zagotavlja.

Pridobitev pravic iz obveznega zavarovanja je tudi po novem
zakonu pogojena z izpolnitvijo predpisanih pogojev ter praviloma
prenehanjem obveznega zavarovanja. Navedeno pravilo ne velja
za vajence ter za študente, brezposelne osebe in invalide v
varstvenih delavnicah, ki so prostovoljno vključeni v obvezno
zavarovanje.
Bistveno novost, ki je v praksi doživela neugoden odmev,
predstavlja določba 3. odstavka 156. člena zakona, ki pridobitev
pravice do pokojnine za zavarovanca kmeta veže na oddajo
kmetije prevzemniku, njeno prodajo ali pa oddajo v dolgoročni
najem. Oddaja kmetije prevzemniku, prodaja ali dolgoročni najem
velja le za lastnika kmetije ne pa tudi za člana kmečkega
gospodarstva, zavarovanega na podlagi opravljanja kmetijske
dejavnosti. Navedeni pogoj tudi ne velja za zavarovanca, ki je bil
vključen v obvezno zavarovanje na kakšni drugi podlagi, in ki
uveljavlja pravico do pokojnine na tej podlagi, čeprav je sicer
lastnik kmetije.

Če naj bi ureditev, ki jo predvidevata 178. in 179. člen zakona,
veljala dejansko za vse upokojence, ne glede na to, kdaj so
uveljavili pokojnino, bi morali s posebno prehodno določbo urediti
vprašanje prejšnjih uživalcev, ki so poleg pokojnine opravljali
dovoljeno dejavnost (kmetje) oziroma zadržali dejavnost, pa so
bili zavarovani na drugi podlagi. Urediti bi bilo potrebno tudi
morebitno obveznost vstopa v zavarovanje tistih upokojencev, ki
niso bili zavarovani na podlagi opravljanja samostojne oziroma
kmetijske dejavnosti in lastnikov podjetij, ki so jih osebno vodili.

Cilj te določbe je bil, da bi se v večji meri spodbujala sprememba
lastništva kmetijskih zemljišč ob upokojitvi zavezancev za
prispevek, do katere po doslej veljavni ureditvi ni pogosto prihajalo
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49

poročevalec, št. 53

11.3. Znižanje pokojnine glede na dodatne dohodke
uživalca pokojnine, ki še ni dopolnil polne
starosti

Z vključitvijo v polnopravno članstvo EU bo "izvoz" teh dajatev
odvisen od vsebine Aneksa Ha k Uredbi 1408/71 (posebne
pravice, za katere se ne plačujejo prispevki).

Negativni odmev v javnosti je doživela tudi določba 183. člena
zakona, ki določa, da se pokojnina uživalca, ki še ni dopolnil
starosti 61 let (ženska) oziroma 63 let (moški), zniža, glede na v
zakonu določene dodatne dohodke uživalca. Določba, ki se v
letu 2000 še ni mogla izvajati, je namenjena odvračanju
zavarovancev od prezgodnjega upokojevanja.

V primeru, da navedenih dajatev ne bi uspeli uvrstiti v Aneks, bo
Republika Slovenija te dajatve dolžna "izvažati" v vse države
članice EU.
'
Pri tem je treba opozoriti, da dodatek za pomoč in postrežbo ter
invalidnina ne ustrezata kriterijem Resolucije Upravne komisije
Evropskih skupnosti za socialno varnost delavcev migrantov z
dne 29.6.2000, ki ureja kriterije in merila za oblikovanje Aneksa
Ha k Uredbi 1408/71, kar pomeni, da bomo te dajatve kot članica
EU dolžni izplačevati v tujino.

Zniževanje se nanaša na vse vrste uživalcev pokojnin, ki v času
doseganja dodatnih dohodkov še niso dopolnili starosti 61 oziroma
63 let, ne glede na dejstvo, da so pravico uveljavili po splošnih
oziroma posebnih predpisih ali pred uveljavitvijo novega zakona.
Upoštevali se bodo vsi osebni prejemki oziroma izplačila za delo
ter dohodki iz kmetijstva in dejavnosti, od katerih je bila obračunana
dohodnina.

12. POKOJNINSKA DOBA
Pokojninska doba je tudi v novem sistemu v večini primerov poleg
starosti drugi najpomembnejši element, potreben za izpolnitev
pogojev za pridobitev pravice do pokojnine, pa tudi nekaterih
drugih pravic iz obveznega zavarovanja. Na njeni podlagi se
določa tudi višina odstotka za odmero starostne in invalidske
pokojnine, posredno preko odmere pokojnine, do katere bi bil
upravičen umrli zavarovanec, pa vpliva v določeni meri tudi na
višino vdovske oziroma družinske pokojnine.

Pokojnina se bo zniževala sorazmerno z višino dodatnih
dohodkov, ki presegajo 55% povprečne mesečne minimalne plače
iz koledarskega leta, za katero je bila obračunana dohodnina.
Zmanjšano pokojnino bo zavod pričel izplačevati od 1. januarja
naslednjega leta po vročitvi odločbe pristojne davčne uprave o
višini doseženih dohodkov oziroma po predložitvi odločbe tujega
davčnega organa o obračunu dohodnine. V ta namen bo morala
DURS zagotoviti zavodu vse potrebne podatke iz svojih registrov
in evidenc. Prvo zmanjševanje pokojnin bo lahko izvedeno šele v
letu 2002, na podlagi odločb o obračunu dohodnine za leto 2000.

Novi zakon je ohranil po mnenju nekaterih sporno določbo, ki
omogoča, da se čas, dopolnjen do uveljavitve tega zakona,
všteva v pokojninsko dobo po predpisih, veljavnih do uveljavitve
tega zakona, razen če ni s tem zakonom ali mednarodnim
sporazumom drugače določeno, le državljanu Republike Slovenije.
O tem, ali je takšna ureditev v nasprotju z ustavo, bo odločilo
Ustavno sodišče Republike Slovenije, ki je dobilo več pobud za
oceno ustavnosti.

Podrobnejše določbe o postopku za zmanjševanje pokojnine bo
določil minister, pristojen za delo, v soglasju z ministrom, pristojnim
za finance.
Ta določba zakona je po mnenju nekaterih sporna, zato je bila že
vložena pobuda za oceno njene ustavnosti pri Ustavnem sodišču
Republike Slovenije.

Določba 188. člena zakona ureja štetje časa, prebitega v
obveznem zavarovanju s polnim oziroma krajšim delovnim časom
ter določa, kdaj se krajši delovni čas šteje v zavarovalno dobo
kot polni delovni čas. Delovni invalidi s pravico do delne invalidske
pokojnine (po prejšnjem predpisu invalidi, ki delajo s časom,
ustreznim njihovi delovni zmožnosti) pomotoma niso vključeni
med zavarovance, katerim se krajši delovni čas šteje kot polni
delovni čas. Zato bo treba določbo 188. člena zakona ustrezno
dopolniti.

11.4. Izplačevanje v tujino
V skladu z določbo 186. člena zakona se upravičencem, ki stalno
prebivajo v tujini, izplačujejo le pokojnine, nič več pa dajatve, ki
imajo socialno varstveni značaj. Pri tem ne gre za odvzem pravice,
temveč za omejitev izplačila. Takšne dajatve so: varstveni
dodatek, državna pokojnina, dodatek za pomoč in postrežbo,
invalidnina ter oskrbnina.

Po novem zakonu se v zavarovalno dobo načeloma štejejo le
tista obdobja, za katera so bili plačani prispevki oziroma je po
podatkih nosilca obveznega zavarovanja delodajalec obračunal
predpisane prispevke.

Zaradi omejitve izplačil teh dajatev v tujino je zavod v letu 2000
izdal odločbe o ustavitvi izplačila skupno 2011 uživalcem denarnih
dajatev, ki stalno prebivajo v tujini, od tega 521 uživalcem dodatka
za pomoč in postrežbo ter 1490 uživalcem invalidnin za telesno
okvaro. Zaradi ustavitve izplačila dodatkov za pomoč in postrežbo
so se po oceni v letu 2000 odhodki zavoda znižali za 249,6 mio
SIT, zaradi ustavitve izplačil invalidnin pa za 165,7 mio SIT, skupno
so se odhodki znižali za okoli 414,3 mio SIT.

Kljub takšnemu načelu je zakon uvedel tudi nove možnosti štetja
določenih obdobij v zavarovalno dobo, čeprav so bila prebita
izven zavarovanja (čas zavarovanja v prvem letu otrokove
starosti, čas poklicnega opravljanja verske službe) tert.i. dodano
in prišteto dobo.

Tudi ta omejitev naj bi bila po mnenju nekaterih neustavna, zato
so Ustavnemu sodišču Republike Slovenije predlagali, da preveri
njeno skladnost.

12.1. Zavarovalna doba
Po določbi 189. člena zakona se materi ali očetu šteje v
zavarovalno dobo čas skrbi za otroka v prvem letu njegove
starosti, če je bil otrok v tem času slovenski državljan in je imel
stalno prebivališče v Republiki Sloveniji ter tisti od staršev, ki
uveljavlja to zavarovalno dobo, v tem času ni bil zavarovan na
drugi podlagi. Na tej podlagi je štetje časa možno le do uveljavitve

Zakon ne ureja Izplačevanja dajatev iz tretjega odstavka 186.
člena v primerih, ko ima oseba hkrati stalno prebivališče v Republiki
Sloveniji in v tujini oziroma ima v tujini stalno prebivališče, v
Republiki Sloveniji pa dovoljenje za stalno oziroma začasno
prebivanje, zato bi bilo treba določbo tretjega odstavka 186. člena
ustrezno dopolniti.
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časa prebitega zunaj zavarovanja zaradi nege in varstva
svojega otroka,mlajšega od treh let;
časa zaključenega podiplomskega študija in
časa nadomestne civilne službe ali osnovnega usposabljanja
za rezervni sestav policije.

tega zakona, kajti od pričetka veljavnosti zakona dalje je namreč
eden od staršev - upravičencev do starševskega dodatka po
predpisih o starševstvu, ki ni zavarovan na drugi podlagi, vključen
v obvezno zavarovanje na tej podlagi.
Določba je v praksi med zavarovanci in uživalci pravic povzročila
izjemno zanimanje. Dejstvo je, da je bilo v letu 2000 na tej podlagi
vloženih kar 13.000 zahtevkov.

Glede na zakonske novosti pri odmeri pokojnine pri upokojitvi
pred dopolnitvijo polne starosti je novi zakon omogočil
zavarovancu, da ob takšni upokojitvi vplača denarni znesek v
višini kapitaliziranih odbitkov zaradi upokojitve pred dopolnitvijo
polne starosti in s tem pridobi pravico, da se mu pokojnina izplačuje
brez navedenih odbitkov. Namesto zavarovanca bo prispevek
za tovrstni dokup lahko plačal tudi delodajalec, v kolikor bo tako
določeno v kolektivni pogodbi med sindikati in delodajalci.

Tako kot pri uveljavljanju državne pokojnine je bilo tudi v prvem
letu uveljavljanja in priznavanja te dobe problematično izdajanje
potrdil o stalnem prebivališču v Republiki Sloveniji, predvsem za
obdobja pred letom 1953, za katera so evidence o nastanitvi
prebivalstva zelo pomanjkljive.
Novost pomeni tudi možnost vštevanja časa, v katerem je
duhovnik, redovnik, redovnica ali oseba v drugi verski skupnosti
v obdobju pred 1. januarjem 1983 poklicno opravljala versko službo
na območju Republike Slovenije in ji ni bilo omogočeno plačevati
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ta čas se
šteje v zavarovalno dobo pod pogojem, da delo, ki ga je v tem
času takšna oseba opravljala, še ni bilo šteto v zavarovalno dobo
na kakšni drugi podlagi. Tudi v teh primerih sredstva za del
pokojnine, priznane ob upoštevanju takšne zavarovalne dobe,
zagotavlja državni proračun.

Z ostalimi novimi vrstami dokupa je zavarovancem omogočen
dokup zavarovalne dobe za izpolnitev pogojev in za odmero
pokojnine, uživalcem pokojnine pa za odstotno povečanje le te.
Med temi dokupi sta najugodnejša dokup iz naslova prijave pri
zavodu za zaposlovanje in iz naslova nege in varstva otroka,
mlajšega od treh let, saj se prispevek odmeri od zneska najnižje
pokojninske osnove za mesec, v katerem je vložena zahteva,
povečanega za povprečno stopnjo prispevkov in davkov, ki se
obračunavajo od osnove v višini navedenega zneska. V decembru
2000 je tako prispevek za eno leto tovrstnega dokupa znašal
319.815,96 SIT.

Zahtevke na tej podlagi so zavarovanci oziroma upokojenci vlagali
šele koncem leta 2000, večinoma redovnice in redovniki. Glede
na različno ureditev posameznih redovnih skupnosti, različen
čas uvajanja v redovni način življenja, čas šolanja med bivanjem
v redovni skupnosti, različne izdajatelje potrdil za čas opravljanja
verske službe, so bila vprašanja poklicnega opravljanja verske
službe na območju Republike Slovenije obravnavana s
predstavniki verskih skupnosti in Urada za verske skupnosti.

Ostale vrste zgoraj naštetih dokupov so individualizirane, ker je
višina prispevka odvisna od povprečne mesečne plače
zavarovanca iz koledarskega leta pred vložitvijo zahteve, ki se
poveča za odstotek porasta pokojnin do zadnjega dne v mesecu
vložitve zahtevka. Tako določena osnova ne more biti nižja od
zneska najnižje pokojninske osnove za mesec, v katerem je
vložena zahteva, povečanega za povprečno stopnjo prispevkov
in davkov. Prispevek za eno leto takšnega dokupa, odmerjen od
omenjene najnižje pokojninske osnove, je v mesecu decembru
2000 znašal 350.575,32 SIT.

12.2. Dodana doba
Dodana doba je povsem nov institut pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, ki ne temelji na plačilu prispevkov. Tudi v tem primeru
gre za obdobja, prebita zunaj zavarovanja, ki se upoštevajo pri
ugotavljanju izpolnitve pogoja pokojninske dobe za pridobitev
pravice do starostne pokojnine. Dodana doba torej omogoča
zgodnejšo starostno upokojitev, ne vpliva pa na višino starostne
pokojnine, saj se pri odmeri pokojnine ne upošteva.

Pri odmeri pokojnine se bo dokupljena zavarovalna doba vrednotila
tako, kot siceršnja zavarovalna doba, dopolnjena v zavarovanju
od 1, januarja 2000 dalje. To pomeni, da bo vsako leto take
zavarovalne dobe vredno 1,5 %, šest mesecev pa 0,75 %.
Spremenjeni način vrednotenja zavarovalne dobe vpliva tudi na
uveljavljanje pravic po zakonu o prepovedi proizvodnje in prometa
z azbestnimi izdelki ter o zagotovitvi sredstev za prestrukturiranje
azbestne proizvodnje v neazbestno. Upravičencem do pokojnine,
priznane po tem zakonu, Republika Slovenija zagotavlja dokup
zavarovalne dobe do polne pokojninske dobe, kar je po prejšnjem
zakonu pomenilo odmero pokojnine v višini 85 % pokojninske
osnove. Zaradi drugačnega vrednotenja dokupljene dobe od
veljavnosti novega zakona dalje pa tudi polna pokojninska doba
ne zagotavlja več odmere pokojnine v višini 85 % pokojninske
osnove. Ta učinek je takojšen in glede na daljša dokupljena obdobja
sorazmerno velik.

Takšna obdobja so:
- čas zaključenega študija na dodiplomskem in podiplomskem
šolanju;
čas obveznega vojaškega roka, nadomestne civilne službe
ali osnovnega usposabljanja za rezervni sestav policije;
čas prijave pri zavodu za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve
ali brezposelna oseba;
- četrtina obdobja, v katerem je bil zavarovanec vključen v
obvezno dodatno zavarovanje.
Štetje dodane dobe bo uveljavljeno postopno, začetek je odložen
na leto 2002, ko se bo eno leto obdobja štelo za en mesec dodane
dobe. Celotna obdobja, ki se štejejo v dodano dobo, bo mogoče
upoštevati od leta 2013 dalje.

V zvezi z dokupom za presežne delavce, ki ga ureja določba
195. člena zakona, je treba ugotoviti, da dokupa za ženske v
praksi ni možno izvajati, ker ta določba ne upošteva postopnega
zviševanja upokojitvenih pogojev, temveč že od začetka njene
veljavnosti predpisuje starostno mejo, ki bo za ženske veljala
šele po končanem prehodnem obdobju ter daljšo pokojninsko
dobo. Zato bi bilo treba v ta namen oblikovati posebno prehodno
določbo.

12.3. Dokup pokojninske dobe
Novi zakon poleg že do sedaj možnih dokupov zavarovalne dobe
omogoča tudi dokup novih vrst obdobij in sicer:
za odmero pokojnine brez znižanja zaradi upokojitve pred
dopolnitvijo polne starosti;
časa prijave pri zavodu za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve
ali brezposelna oseba;
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V letu 2000 je zahtevke za dokup zavarovalne dobe iz naslova
prijave pri zavodu za zaposlovanje vložilo 48 zavarovancev, iz
naslova nege in varstva otroka, mlajšega od treh let 588
zavarovancev, za odmero pokojnine brez znižanja zaradi
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upokojitve pred dopolnitvijo polne starosti 5 zavarovancev, za
presežne delavce 92 zavarovancev, za ugodnejšo odmero
pokojnine 145 zavarovancev, zahtevke za dokup časa študija je
vložilo 257 zavarovancev, za dokup časa služenja vojaškega
roka pa 1146.

-

zamudne obresti, v kolikor zavod ne izplača dajatev v
zakonskem predpisanem roku - v letu 2000 takšnih obresti
zavod ni izplačal.

13.2. Prispevki
13.2.1. Prispevne stopnje

13. ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV

Največji del prihodkov zavoda so v letu 2000 predstavljali
prispevki, ki se obračunavajo in plačujejo od plač oziroma
nadomestil plač ter zavarovalnih osnov, odvisno od statusa
zavarovanca oziroma vrste zavarovanja.

13.1. Tekoče financiranje
Po 9. členu novega zakona obvezno zavarovanje financirajo
zavarovanci, delodajalci in Republika Slovenija. Obvezno
zavarovanje se financira tudi iz Kapitalskega sklada pokojninskega
in invalidskega zavarovanja in drugih virov v skladu z zakonom.

Drugi odstavek 206. člena zakona določa, da se prispevne stopnje
za obvezno zavarovanje določijo tako, da se s pričakovanimi
prihodki od prispevkov, ob upoštevanju drugih prihodkov po
drugem in tretjem odstavku 204. člena tega zakona, pokrijejo
pričakovani odhodki.

Glavna sistemska novost je v opredelitvi garancije države (6.
člen) za nemoteno finančno poslovanje in likvidnost zavoda.
Konkretno jo določata dve zelo pomembni določbi - 233. in 234.
člen zakona.

Prispevne stopnje določa zakon o prispevkih za socialno varnost,
zbirna višina prispevne stopnje pa je enaka že vse od leta 1996,
ko je bila celo znižana in to skupno za 6,65 odstotnih točk, tako
da sedaj znaša 24,35% (15,50 % - delojemalec, 8,85 % delodajalec). Ta višina prispevne stopnje je v letu 2000 omogočila
pokritje 67,9% odhodkov zavoda.

233. člen zakona tako določa, da Republika Slovenija iz državnega
proračuna zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike med prihodki
zavoda iz prispevkov in drugih virov, ter njegovimi odhodki, 234.
člen pa, da Republika Slovenija zagotovi potrebna sredstva iz
državnega proračuna v primeru, če zavodu primanjkuje sredstev
za izpolnitev obveznosti ter za kritje morebitne izgube.

13.2.2. Osnove za plačilo prispevkov

Navedeni zakonski določbi, kombinirani z določbo 206. člena
zakona, ki določa, da se prispevne stopnje določijo z zakonom
tako, da se s prihodki iz prispevkov in drugih virov, pokrijejo
pričakovani odhodki, sta ob predpostavki doslednega izvajanja,
zagotovilo, da se bodo dolgoletne izgube tega zavarovanja
sanirale.

13.2.2.1. Osnove za zaposlene v Republiki Sloveniji
Za zaposlene v Republiki Sloveniji in državljane Republike
Slovenije, zaposlene pri tujcih, se prispevki za obvezno
zavarovanje plačujejo iz plače in iz nadomestil plače za čas
odsotnosti z dela v skladu s predpisi o delovnih razmerjih in
predpisi o zdravstvenem zavarovanju, če ni z zakonom drugače
določeno. Zlasti pri zavarovancih, državljanih Republike Slovenije,
ki so zaposleni pri tujcih, v praksi prihaja do različnih situacij, ki v
zakonu niso podrobno zajete, zato je predlaganih nekaj
sprememb.

V prvem letu izvajanja zakona, zaradi primanjkljajev zavoda iz
preteklih let in težav državnega proračuna, dosledno izvajanje
določb 233. in 234. člena še ni bilo mogoče, zato je zavod končal
poslovno leto 2000 s primanjkljajem. V letu 2000 je država zavodu
iz tega naslova zagotovila 110,1 milijarde SIT, ostala pa je nepokrita
razlika v višini 14,3 milijarde SIT, kar predstavlja primanjkljaj
oziroma razliko med prihodki in odhodki zavoda za leto 2000. Ob
nepokritem primanjkljaju iz leta 1999 znaša skupni nepokriti
primanjkljaj v breme splošnega sklada zavoda 23,1 milijarde SIT.
Zato je zavod za nemoteno izplačevanje pokojninskih in invalidskih
dajatev najel posojila pri poslovnih bankah.

Najnižja osnova za obračun prispevkov za delavce, zaposlene v
Republiki Sloveniji oziroma poslane na delo v tujini ter državljane
Republike Slovenije, ki so zaposleni pri tujcih, je znesek minimalne
plače.
V praksi prihaja do primerov, ko je zavarovanec, ki sicer prejema
minimalno plačo, odsoten z dela zaradi bolezni oziroma v primeru
presežnih delavcev in se mu nadomestilo za čas odsotnosti
obračuna v višini 80% osnovne plače. Delodajalec mora v takem
primeru plačati prispevke za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje od zneska minimalne plače in ne od dejanskega
izplačila delavcu. Prispevek zavarovanca od razlike med
izplačano (bruto) plačo in minimalno (bruto) plačo gre v breme
zavarovanca (skladno z 222. členom) in se za ta znesek zmanjša
(že zmanjšano) neto izplačilo zavarovancu. Zato bo predlagana
sprememba 222. člena zakona tako, da bi se v teh primerih
prispevek plačeval od višine dejansko izplačanega nadomestila.

Za leto 2001 se sredstva iz prispevkov, drugih virov in proračuna
načrtujejo v višini, ki bo zagotovila izravnano tekoče poslovanje,
s sredstvi Kapitalskega sklada (družbe) pa se bo pokril del
primanjkljaja iz preteklih dveh let. Ta primanjkljaj bo po posebnem
sklepu Vlade Republike Slovenije v celoti postopno saniran v
obdobju štirih let.
13.1.1. Odhodki
Zakon je določil nekatere nove vrste odhodkov, in sicer za:
-

državne pokojnine - v letu 2000 so bile izplačane v višini 27,3
milijonov SIT,
dele vdovskih pokojnin - pričetek izplačevanja v letu 2001,
odškodnine za povzročeno škodo zavarovancem - v letu
2000 so bile izplačane v višini 0,4 milijona SIT,
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Osnova za plačilo prispevkov za delavce, ki so v delovnem
razmerju pri domačem izplačevalcu plače In so razporejeni na
delo v tujino, je plača, od katere se po posebnem zakonu plačuje
davek od osebnih prejemkov. Posebni zakon v tem primeru je
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Zakon o dohodnini, s katerim je usklajena tudi določba 2. odstavka
3. člena zakona o prispevkih za socialno varnost. Osnova za
plačilo prispevka za te zavarovance je plača za enaka dela v
Republiki Sloveniji.

Na podlagi statističnih podatkov o minimalni in povprečni plači v
Republiki Sloveniji za leto 2000 bo v letu 2001 določena nova
razvrstitvena lestvica, v kateri bosta prva in druga zavarovalna
osnova presegali spodnjo mejo doseženega dobička v
posameznem "razredu".

13.2.2.2. Osnove za samozaposlene In kmete
13.2.2.3. Osnove za vrhunske športnike in šahlste

Določba 209. člena zakona v večji meri povzema ureditev, ki za
določanje zavarovalnih osnov velja od avgusta 1998. Novosti v
primerjavi s prejšnjo ureditvijo so:
večje število zavarovalnih osnov,
manjši razpon med posameznimi osnovami,
znižana najnižja možna zavarovalna osnova (v višini
minimalne plače),
povišana najvišja možna obvezna zavarovalna osnova (v
višini najvišje bruto pokojninske osnove),
razvrščanje zavarovancev iz 16. člena, ki opravljajo kmetijsko
dejavnost in
razvrščanje poslovodnih oseb in družbenikov.

Vrhunski športniki in šahisti in osebe, ki so prostovoljno vključene
v zavarovanje, plačujejo prispevke zavarovancev za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje od osnove, ki jo prosto izberejo, vendar
najmanj od zneska najnižje pokojninske osnove iz 48. člena
zakona, povečane za davke in prispevke po stopnjah, določenih
skladno s tretjim odstavkom 47. člena zakona. V primerjavi s
prejšnjo ureditvijo ta osnova pomeni povečanje obremenitev
vrhunskih športnikov, kar očitno vpliva na manjše število oseb, ki
so zavarovane na tej podlagi.
13.2.2.4. Osnove za va|ence

Namen omenjene določbe je določitev zavarovalne osnove tudi
za poslovodne osebe in družbenike, vendar jo je zaradi načina
nadzora nad plačevanjem prispevkov za te osebe težko izvesti.
Poslovodne osebe in družbeniki so pri davčnem nadzoru
obravnavani kot delavci, torej osebe, ki si izplačujejo plačo. Zato
jih ni mogoče razvrščati po podatkih davčnega organa na podlagi
prejetega dobička pri pravni osebi, ker za obračun dohodnine,
takšen podatek ni bil sporočen.

Osnova za plačevanje prispevkov za vajence je mesečna
nagrada vajenca. Osnova ne more biti nižja od polovice zneska
minimalne plače. V primerjavi s prejšnjo ureditvijo je za te
zavarovance povečana najnižja možna osnova, način izvajanja
pa ni spremenjen.
13.2.2.5. Osnove za brezposelne

Pri Ustavnem sodišču Republike Slovenije je podanih več pobud
za oceno ustavnosti 209. člena zakona, v katerih se pobudniki
predvsem sklicujejo na neenakost pred zakonom za samostojne
podjetnike posameznike v primerjavi s družbeniki zasebnih podjetij,
ki tudi osebno vodijo podjetja, za katere je razvrščanje v zakonu
sicer predvideno, vendar se še ne izvaja.

Osnova za obračun prispevkov za brezposelne je znesek
nadomestila za primer brezposelnosti oziroma zavarovalna
osnova, od katere Zavod RS za zaposlovanje plačuje prispevek.
Osnova za brezposelne, ki jim ta plačuje prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev za priznanje
pravice do pokojnine, je zadnje denarno nadomestilo, ki ga je
prejel zavarovanec, in se usklajuje po predpisih o zaposlovanju.

V zvezi z 209. členom je bil s strani poslancev Francija Rokavca
in Andreja Fabjana vložen tudi predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju
- skrajšani postopek, s katero bi po mnenju predlagateljev dosegli
določitev pravičnejših zavarovalnih osnov, in sicer tako, da bi se
znotraj posameznih razredov zavarovalne osnove znižale. Vlada
RS soglaša, da bo potrebno zavarovalne osnove ponovno proučiti
ter z novelo zakona na ustrezen način odpraviti neenakost med
samostojnimi podjetniki posamezniki in lastniki gospodarskih
družb.

Zakon je glede določitve osnov za te zavarovance usklajen s
predpisi o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti.
V letu 2000 se je po 3. odstavku 216. člena za vse brezposelne
zavarovance plačeval le prispevek delodajalca (v letu 1999 tudi
prispevek zavarovanca). Finančni učinek takšnega določila je v
letu 2000 pomenilo zmanjšanje prihodkov zavoda. Z letom 2001,
po sprejeti spremembi ZPSV, se je 3. odstavek 216. člena zakona
prenehal uporabljati in se je ponovno uvedlo plačilo prispevka
zavarovanca, tako da so načrtovani prihodki zavoda od
prispevkov brezposelnih zavarovancev v letošnjem letu v višini
5,5 milijarde SIT.

Če zavarovanec oceni, da zavarovalna osnova ne ustreza
pričakovanemu poslovnemu izidu v tekočem letu in bi plačevanje
prispevkov od osnove iz drugega odstavka tega člena ogrozilo
njegovo nadaljnje poslovanje, lahko po 6. odstavku 209. člena
zahteva znižanje zavarovalne osnove, vendar največ do zneska
najnižje pokojninske osnove iz 48. člena tega zakona, povečane
za davke in prispevke iz tretjega odstavka 47. člena tega zakona.
O zahtevi odloči zavod.

13.2.2.6. Osnove za prejemnike starševskega dodatka In
zapornike
Za prejemnike starševskega dodatka in zapornike se prispevki
zavarovancev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačajo
najmanj od zneska minimalne plače. V primerjavi s prejšnjim
zakonom je najnižja zavarovalna osnova za zapornike znižana,
prejemniki starševskega dodatka pa v prej veljavnem zakonu
niso bili vključeni v zavarovanje in je za njih osnova na novo
določena. Prispevki za ti dve kategoriji zavarovancev v celoti
bremenijo državni proračun.

Pri zavodu je bilo v letu 2000 na prvi in drugi stopnji rešenih 1271
zahtev za znižanje zavarovalne osnove, od tega 269 pozitivno.
Zahtevo za znižanje zavarovalnih osnov najpogosteje vložijo
zavarovanci, ki plačujejo prispevke od najvišja bruto pokojninske
osnove (7. zavarovalna osnova). Razlog je v tem, da je moral
zavarovanec, ki je v letu 1999 dosegel osnovo za razvrščanje
(davčno osnovo I, kateri so prišteti prispevki, ki bi morali biti
plačani) v višini najmanj 6.236.820 SIT, v letu 2000 obračunati in
plačati prispevke za socialno zavarovanje od letne zavarovalne
osnove v višini 6.460.752 SIT. To pomeni, da je njegova
zavarovalna osnova, od katere plačuje prispevke, višja od
njegovega dejansko doseženega dobička s prištetimi prispevki.
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13.2.2.7. Dokupi dobe
Uvedba novih vrst dokupov pokojninske dobe in drugih vrst
prispevkov je zahtevala vzpostavitev novih evidenc prispevkov.
Zaradi tega je zavod odprl nove vplačilne račune.
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Zneski vplačanih prispevkov po posameznih kategorijah so v
letu 2000 znašali za:
-

dokup pokojninske dobe za čas zaposlitve v državi, s katero
ni sklenjena konvencija 3,0 milijone SIT,
pavšalne prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
za posebne primere zavarovanja 0,2 milijona SIT,
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za
posebne primere zavarovanja iz drugih pravnih razmerij 0,1
milijona SIT in
pozneje plačane prispevke za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje iz preteklih let 23,8 milijonov SIT.

dokup pokojninske dobe za ugodnejšo odmero pokojnine 17,1
milijonov SIT,
dokup pokojninske dobe za čas brezposelnosti 15,9 milijonov
SIT,
dokup pokojninske dobe za čas nege in varstva otroka 57,5
milijonov SIT,

TABELA: Pregled podlag zavarovanja, zavarovalnih
zavarovalnih osnov ter zavezancev za plačilo prispevkov.

Vrsta zavarovanja
zaposleni v RS in z
njim izenačene osebe
državljani RS
zaposleni pri tujcih
samozaposleni
kmetje

Zavarovalna
osnova
plača oz.
nadomestilo
plače
plača oz.
nadomestilo
plače
zavarovalna
osnova
zavarovalna
osnova

osnov,

minimalnih

Minimalna
zavarovalna
osnova

Zavezanec za
prispevek
zavarovanca

Zavezanec za
prispevek
delodajalca

minimalna plača

zavarovanec

delodajalec

minimalna plača

zavarovanec

delodajalec

minimalna plača

zavarovanec

zavarovanec

minimalna plača

zavarovanec

državni proračun

vrhunski športniki in
šahisti

zavarovalna
osnova

bruto najnižja
pokojninska osnova

zavarovanec

zavarovanec

brezposelni

nadomestilo

zajamčena plača

Zavod RS za
zaposlovanje

Zavod RS za
zaposlovanje

minimalna plača

Ministrstvo za
pravosodje

državni proračun

zaporniki
vajenci
starši

prostovoljni
zavarovanci
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plača oz.
nadomestilo
plače
mesečna
nagrada
minimalna
plača

zavarovalna
osnova

polovica minimalne
izplačevalec
državni proračur
plače
nagrade
državni
minimalna plača
državni proračun
proračun
bruto najnižja
pokojninska
osnova, polovica
bruto najnižje
pokojninske osnove
in zajamčena plača
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Do 31.03.2001 je bilo vloženih 2.691 vlog za odpis, delni odpis,
odlog ter obročno odplačevanje prispevkov. Zavod je za obravnavo
na Skupščini zavoda pripravil 1.709 vlog, ki jih je Skupščina zavoda
tudi že obravnavala.

13.2.3. Prispevki za posebne primere zavarovanja
Za osebe, zavarovane za posebne primere zavarovanja iz 26.,
27. in 28. člena zakona, se prispevek po 213. členu plača od
osnov ali v pavšalnih zneskih, ki jih določi zavod. Skupščina
zavoda je dne 22.11.2000, sprejela Sklep o določitvi prispevkov
za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/00), s
katerim je določila višje pavšalne prispevke za posebne primere
zavarovanja ter v skladu z zakonom razširila krog zavarovancev,
ki morajo biti obvezno zavarovani za posebne primere. Navedeni
sklep velja od 01.01.2001 dalje, zato v letu 2000 ni imel finančnega
učinka, v letu 2001 pa se načrtujejo prihodki od prispevkov za
posebne primere zavarovanja v višini 1,0 milijarde SIT.

13.2.5. Vzpostavitev evidence o plačanih prispevkih
Prvi odstavek 228. člena zakona zavezuje DURS, da od
01.01.2000 dalje vodi ustrezne evidence o vplačanih prispevkih
po posameznem zavarovancu. Vendar po veljavni ureditvi davčni
organ spremlja plačilo prispevkov za socialno varnost:

Zavezanci za plačilo prispevkov za posebne primere zavarovanja
so pravne in fizične osebe, pri katerih so te osebe na usposabljanju
oziroma delu, oziroma organizatorji del in akcij, v katerih te osebe
sodelujejo. Za dijake ter študente na dodiplomskem in
podiplomskem študiju, ki opravljajo delo preko pooblaščenih
študentskih organizacij, plačujejo prispevke pooblaščene
organizacije v skladu s posebnimi predpisi. Sedaj veljavni način
plačevanja prispevkov za omenjene zavarovance je nadaljevanje
prejšnjega zakona, novi zakon pa med zavezance ne uvršča
pooblaščenih organizacij. Proučiti bi bilo potrebno primernost
rešitve, da bi med zavezance uvrstili tudi pooblaščene študentske
servise in agencije za posredovanje dela dijakov in študentov. S
takšno morebitno dopolnitvijo se ne bi poseglo v uveljavljeni način
plačevanja prispevkov za dijake ter študente.

-

V skladu z 448. členom je zavodu, na podlagi podatkov DURS in
v sodelovanju z njo, naložena vzpostavitev evidence o vplačanih
prispevkih. Namen vzpostavitve evidence po tej določbi je nadzor
nad plačevanjem prispevkov, ki pa je izključno v pristojnosti
davčne uprave. Zavod lahko glede na plačilo prispevkov le
ugotavlja ali se določena obdobja zavarovanja vštevajo, ob pogoju
plačila prispevkov, v pokojninsko dobo. Zavod bo zato v skladu z
zakonom o matični evidenci vzpostavil evidenco o letnem vplačilu
prispevkov za posameznika od plač in nadomestil plač, ki se
upoštevajo v pokojninsko osnovo. Zavod in DURS sta že v letu
2000 začela dejavnosti za vzpostavitev in prenos evidence, ki se
bodo intenzivirale še v prihodnjih letih.

13.2.4. Odstop in odpis prispevkov

Po 4. odstavku 7. člena zakona evidence, vzpostavljene za nadzor
nad plačevanjem javnih dajatev, tvorijo enoten sistem. Določene
naloge za vzpostavitev evidence ima po ZPSV tudi Ministrstvo
za finance, vendar aktivnosti ministrstva na tem področju še niso
v fazi operativnega pristopa. Ob dejstvu da gre za tehnično zelo
zahteven in zelo drag informacijski projekt na ravni celotne države,
je DURS predlagal Ministrstvu za finance podaljšanje roka in
zagotovitev posebnih sredstev za vzpostavitev evidence.

13.2.4.1. Odstop prispevkov Invalidskim podjetjem
Podjetjem, zavodom in drugim organizacijam za zaposlovanje
invalidov, ki so zavezanci za plačilo prispevkov iz prvega odstavka
204. člena zakona, se prispevki zavarovanca in delodajalca po
tem zakonu, ki se obračunajo za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje zaposlenih, vplačajo na poseben račun pri
delodajalcu in kot odstopljena sredstva uporabljajo za materialni
razvoj teh podjetij oziroma v skladu z zakonom. Za zavarovance,
ki so na podlagi prejšnjega odstavka oproščeni plačila prispevkov,
plača te prispevke Republika Slovenija iz državnega proračuna.

13.2.6. Plačevanje prispevkov za nazaj in vračilo prispevkov
V izjemnih primerih, ko zavod ugotavlja plačilo oziroma vračilo
prispevkov za nazaj in pošlje odločbo v izvršitev DURS, se
prispevki odmerijo po prispevnih stopnjah oziroma v absolutnih
zneskih, veljavnih na dan plačila. Osnova za odmero prispevkov
iz prejšnjega odstavka je zavarovančeva takratna mesečna plača
oziroma zavarovalna osnova, ki se valorizira na dan plačila
prispevkov tako, da se poveča za porast povprečnih plač
zaposlenih od meseca v koledarskem letu, na katerega se nanaša
ali, če se plača oziroma zavarovalna osnova nanaša na
koledarsko leto, od vključno naslednjega januarja po tem letu do
predpreteklega meseca pred mesecem plačila prispevkov. V
primeru, da ni podatkov o zavarovančevi plači, je osnova za
odmero prispevkov najnižja pokojninska osnova, veljavna na dan
plačila prispevka, povečana za prispevke in davke, ki se
obračunavajo in plačujejo od plač po povprečni stopnji v Republiki
Sloveniji. Zavod od uveljavitve zakona do sedaj še ni izdal nobene
odločbe o odmeri ali vračilu prispevkov po 230. členu.

Zakon ureja tudi obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, zato
morajo invalidska podjetja obračunavati in plačati prispevek za
obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki mora biti v skladu
s pokojninskim načrtom tudi dejansko plačan v Sklad obveznega
dodatnega pokojninskega zavarovanja ne glede na status podjetja.
V teh primerih Republika Slovenija ne plača prispevkov iz
državnega proračuna. Zato se predlaga ustrezno dopolnitev člena,
po kateri bo jasno določeno, kateri prispevki od invalidskih podjetij
se vplačajo na poseben račun pri delodajalcu in se kot odstopljena
sredstva uporabljajo za materialni razvoj teh podjetij oziroma v
skladu z zakonom.
13.2.4.2. Odpis prispevkov, ki se ne štejejo za plačane
Z določbo 2. odstavka 228. člena zakona je bila prekinjena dve
leti trajajoča praznina na področju odpisovanja prispevkov, ko ni
bil določen niti način, niti institucija, ki bi te naloge izvajala.

14. POSTOPEK UVELJAVLJANJA IN VARSTVO
PRAVIC

Skupščina Zavoda je dne 31.5.2000 sprejela Sklep o kriterijih za
odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje (Uradni list RS, št. 50/00)
in ga nato tudi izvajala. Osnovno vodilo pri pripravi vsebine Sklepa
je bilo upoštevanje postopkov, ki so na področju odpisovanja
javnofinančnih prihodkov že veljali in še vedno veljajo (na področju
davkov).
20. junij 2001

individualno po zavarovancih za zaposlene pri zasebnikih in
za zasebnike ter za kmete in člane njihovih gospodarstev,
za zavarovance, zaposlene pri pravnih osebah, v skupnih
zneskih po delodajalcu in po vrstah prispevkov.

V skladu z določbo 250. člena zakona lahko na podlagi zahtevka
pri zavodu uveljavi pravico iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja oseba, ki je bila kadarkoli zavarovana pri zavodu in
to tudi tedaj, ko gre za pravice na podlagi mednarodnih
sporazumov.
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Postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja je
urejen v 259. in 261. členu zakona. Prvi odstavek slednjega člena
tako določa, da je izvedensko mnenje potrebno v vseh primerih
uveljavljanja pravic na podlagi invalidnosti, telesne okvare, potrebe
po stalni pomoči in postrežbi ter nezmožnosti za delo
zavarovanca oziroma nezmožnosti za delo vdove oziroma
vdovca ali drugih zavarovančevih družinskih članov. Pridobitev
izvedenskega mnenja v vseh teh primerih ter obvezna revizija
pozitivnih izvedenskih mnenj še pred izdajo odločbe (256. člen)
pa bistveno vplivajo na trajanje postopka uveljavljanja zgoraj
navedenih pravic. Zato bi kazalo, ne glede na določbe zakona o
splošnem upravnem postopku, preveriti možnost za določitev
daljšega roka za izdajo odločbe in sicer šest mesecev od dneva
uvedbe postopka.

katerega je v skladu z 10. členom zakona pooblaščen zavod, ki
sodeluje tudi v postopku priprave delovnih besedil predloga zakona
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in podzakonskih aktov,
za kar je potrebno temeljito poznavanje sistema in dolgoletna
praksa izvajanja konkretnih zakonskih določb. Upoštevaje
navedeno bi bilo najustrezneje, da bi delavci, ki imajo pooblastilo
za vodenje pritožbenega postopka, revizije in kontrole, še nadalje
lahko zastopali zavod v primerih sodnega varstva pravic iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
V praksi lahko prihaja do posameznih primerov kršitve predpisov
v zavarovančevo škodo ali korist, ki jih po poteku rokov za izredna
pravna sredstva po zakonu o splošnem upravnem postopku ni
možno več odpraviti. Zato bi kazalo razmisliti, ali ne bi v zakonu
predvideli izrednega pravnega sredstva, s katerim bi bilo mogoče
po uradni dolžnosti očitne kršitve v zavarovančevo škodo ali
korist odpraviti, z veljavnostjo za naprej.

Na podlagi zadolžitve iz sedmega odstavka 261. člena zakona je
zavod v mesecu septembru 2000 sprejel Pravilnik o organizaciji
in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih
organov zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije (Ur. I. RS, št. 90/2000), ki natančneje ureja pristojnosti
izvedencev zavoda, določa izvedenske organe, postopek za
njihovo imenovanje in razrešitev, nagrajevanje, sestavo in delo
senatov invalidskih komisij, obliko in vsebino izvedenskih mnenj,
postopek pred in po podaji izvedenskega mnenja, potrebno
strokovno dokumentacijo, postopek v zvezi s pritožbo ter
postopek revizije. Sestavni del tega pravilnika pa je tudi seznam
obvezne medicinske dokumentacije za uveljavljanje pravic na
podlagi invalidnosti in preostale delovne zmožnosti.

15. ORGANIZIRANOST POKOJNINSKEGA IN
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
Zakon drugače ureja pristojnosti Skupščine ter določa novo
strukturo organov upravljanja zavoda.
Po zakonu bi bilo potrebno v šestih mesecih po njegovi uveljavitvi
konstituirati Skupščino in Upravni odbor zavoda v novi sestavi. V
ta namen je Skupščina zavoda v mesecu marcu 2000 sprejela
statut zavoda ter ga v skladu z zakonom posredovala v soglasje
Vladi Republike Slovenije. Zaradi pripomb Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve je Skupščina zavoda statut v mesecu
maju ponovno obravnavala, pripombe sprejela in besedilo
dopolnjenega statuta ponovno poslala Vladi Republike Slovenije v
soglasje. Zaradi spremembe Vlade RS junija 2000 zavod na statut
ni pravočasno dobil soglasja Vlade Republike Slovenije (dobil ga
je šele 3.8.2000), zato ni uspel konstituirati novih organov v
zakonsko predvidenem roku.

Glede na to, da se bo z začetkom uporabe novega sistema
invalidskega zavarovanja, predvsem pa nove definicije invalidnosti,
bistveno spremenilo tako delo izvedencev, kot tudi vsebina in
obseg za oceno invalidnosti potrebne dokumentacije, ima sprejeti
Pravilnik začasen značaj, saj bo do 1.1.2003 potrebno
organizacijo, predvsem pa način dela izvedencev, na novo urediti,
hkrati pa določiti tudi kriterije za ocenjevanje invalidnosti ter
dopolniti obseg in vsebino potrebne delovne dokumentacije.

Po objavi statuta so stekli volilni postopki za imenovanje nove
Skupščine zavoda. Ker je prišlo do zapletov v zvezi z imenovanjem
predstavnikov iz vrst reprezentativnih sindikatov, so se novi organi
konstituirali šele maja 2001.

Pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja z uporabo
mednarodnih sporazumov se uveljavljajo tako, da se postopki
lahko pričnejo v Republiki Sloveniji ali v državi, s katero ima
Republika Slovenija sklenjen sporazum. V skladu z določbo o
izenačitvi zahtevkov, ki jo vsebujejo vsi sporazumi o socialnem
zavarovanju, se zahtevki za dajatev po pravnih predpisih ene
države pogodbenice štejejo kot zahtevki za ustrezno dajatev po
pravnih predpisih druge države pogodbenice. Pri zahtevkih, ki jih
pošiljajo tuji nosilci zavarovanj, poteče dvomesečni rok za izdajo
odločbe še pred tem, ko jih zavod prejme v reševanje. Pri tem
zavod ugotavlja, da večina vlog ni popolnih, kar pomeni, da je
potreben še dodaten čas za pridobitev manjkajočih podatkov
pred izdajo odločbe. Zavarovanci, ki vlagajo zahtevke v Republiki
Sloveniji, praviloma nimajo ustreznih potrdil o tuji zavarovalni dobi.
Postopki pridobivanja teh podatkov s strani tujih nosilcev
zavarovanja so izredno dolgi, zato bi bilo potrebno preveriti
možnost za podaljšanje rokov iz zakona o splošnem upravnem
postopku.

V izogib bodočim zapletom, glede zastopanosti interesnih skupin
v Skupščini zavoda in Upravnem odboru zavoda ter v zvezi z
dolžino mandata predsednika Skupščine in njegovega namestnika
bo potrebno ob spremembah in dopolnitvah zakona ponovno
preveriti določbe, ki se nanašajo na sestavo organov upravljanja
zavoda.
V skladu z 237. členom zakona zavod vsako leto pripravi letno
poročilo o poslovanju v prejšnjem koledarskem letu in ga do 31.
maja tekočega leta predloži v obravnavo Državnemu zboru
Republike Slovenije.
Poročilo o poslovanju zavoda za leto 2000, iz katerega izhaja
finančno poslovanje zavoda za preteklo leto, delo organov zavoda
ter natančnejši pregled izvajanja zakona po posameznih
področjih, je bilo posredovano Državnemu zboru RS 2. aprila
2001 in je objavljeno v Poročevalcu Državnega zbora Republike
Slovenije, št. 30, z dne 25.4.2001.

čeprav po mnenju zavoda statusna izenačitev Delovnega in
socialnega sodišča v Ljubljani z okrožnim sodiščem nima za
posledico uporabe določb tretjega in četrtega odstavka 87. člena
zakona o pravdnem postopku za zastopanje pred Delovnim in
socialnim sodiščem v Ljubljani, obstajajo nasprotna mnenja, zato
se predlaga dopolnitev zakona, po kateri se v navedenih postopkih
ne bi uporabljali določbi tretjega in četrtega odstavka 87. člena
zakona o pravdnem postopku, ki določata dodatne pogoje za
osebe, ki lahko zastopajo zavod pred okrožnim, višjim in vrhovnim
sodiščem. Gre namreč za specifično področje, za izvajanje
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16. NEPREMIČNINSKI SKLAD
Zakon v 240., 241. in 242. členu spreminja naziv, pristojnosti,
sestavo organov in način njihovega imenovanja ter nadzor
delovanja dosedanjega Stanovanjskega sklada.
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Ustanoviteljstvo sklada je z določbami novega zakona prešlo na
državo. Vlada Republike Slovenije imenuje vse organe
Nepremičninskega sklada in v celoti usmerja poslovanje sklada,
kot tudi izvaja funkcijo nadzora.

denarno dajatev ali dajatev v višjem znesku za nazaj na podlagi
odločbe druge stopnje ali odločbe sodišča, če za izdajo neustrezne
odločbe na prvi stopnji ni odgovoren zavarovanec, vlagatelj,
delodajalec oziroma druga oseba. Odškodnina se izplača v višini
obračunanih zamudnih obresti od dneva, ko bi posamezni znesek
bil izplačan, pa do izvršitve odločbe. Odškodnino je zavod dolžan
izplačati v 60 dneh po plačilu denarnih dajatev. Zavod je v letu
2000 zaradi naknadno spremenjenih datumov priznanja pravice
moral izplačati odškodnino trem upravičencem v skupnem znesku
418.271,50 SIT.

Skupščina Nepremičninskega sklada je že bila imenovana. Prva
seja skupščine je bila meseca aprila 2001.
17. KAPITALSKI SKLAD
Kapitalski sklad se je v skladu z določili zakona o javnih skladih
(Uradni list RS, št. 22/00) maja leta 2000 preimenoval v Kapitalsko
družbo, d.d. (v nadaljevanju: KAD). KAD je organiziran kot delniška
družba, katere edini lastnik in ustanovitelj je Republika Slovenija.
Deluje samostojno in sprejema svoje poslovne odločitve v skladu
z zakonom o gospodarskih družbah, zakonom o prvem
pokojninskem skladu in zakonom o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju. KAD razpolaga in upravlja z vrednostnimi papirji in
drugimi sredstvi, pridobljenimi v postopku lastninskega
preoblikovanja, kar je razvrščeno v t.i. osnovno premoženje
družbe. Poleg upravljanja s portfelijem osnovnega premoženja
družba upravlja s tremi pokojninskimi skladi, in sicer:
Prvi pokojninski sklad,
Sklad obveznega dodatnega zavarovanja ter
Kapitalski vzajemni pokojninski sklad.

Delovno in socialno sodišče v Ljubljani je v sporih o pravicah iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, uveljavljenih po
prejšnjih predpisih, v letu 2000 že priznavalo zakonite zamudne
obresti kot odškodnino v smislu ureditve novega zakona in to na
podlagi 3. odstavka 279. člena zakona o obligacijskih razmerjih.
Zamudne obresti priznava od dneva vložitve tožbe dalje in to ne
glede na dejstvo, da Zavodu ni mogoče očitati nobenega krivdnega
ravnanja, pri čemer sodni postopki trajajo tudi več let, saj se
nekateri končajo šele na Vrhovnem sodišču Republike Slovenije
oziroma se po odločitvi tega sodišča vrnejo v nov postopek
Delovnemu in socialnemu sodišču v Ljubljani. V letu 2000 je zavod
na ta račun izplačal 12,1 mio SIT. Izplačevanje odškodnine oziroma
zakonitih zamudnih obresti predstavlja za zavod dodatne
odhodke, zlasti v primerih dolgotrajnih sodnih postopkov.

KAD je po sprejeti zakonodaji dobil možnost ustanavljanja in
upravljanja vzajemnih pokojninskih skladov, ki opravljajo dejavnost
dodatnega pokojninskega zavarovanja. Vse zgoraj navedene
pokojninske sklade KAD upravlja ločeno od osnovnega
premoženja, in sicer tako da jih upravlja v imenu in za račun
zavarovancev.

18.3. Zamudne obresti
Novost je tudi obveznost plačila zamudnih obresti, ki jih je dolžan
plačati zavod, če v 60 dneh od dneva, ko je postala odločba o
priznanju pravice izvršljiva, ne izplača upravičencu z odločbo
priznanih prejemkov. V letu 2000 do takšnega izplačila v zavodu
ni prišlo, saj je vse dajatve izplačal pravočasno.

Sredstva Kapitalskega sklada se oblikujejo iz naslova prodaje
gospodarskih družb, dividend, obresti od zapadlih depozitov
oziroma od prodaje drugih dolgoročnih vrednostnih papirjev
(obveznice), najemnin in provizij za upravljanje.

19. DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
Z novim zakonom je bila uvedena tudi nova oblika zavarovanja,
to je dodatno zavarovanje oseb, ki so sicer že vključene v obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje in ki proti plačilu premije
tem zavarovancem zagotavlja dodatne pravice, poleg pravic iz
obveznega zavarovanja.

V skladu z 9. členom zakona se iz KAD sofinancira tudi obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
18. POVRNITEV POVZROČENE ŠKODE IN
NEUPRAVIČENO PRIDOBLJENIH SREDSTEV

Dodatno pokojninsko zavarovanje je zavarovanje, pri katerem
zavarovanec prevzema naložbeno tveganje z minimalnim
zajamčenim donosom na vplačane čiste premije. Za odmero
starostne pokojnine iz tega zavarovanja zato ni pomembna samo
višina vplačanih premij, temveč tudi donos, ustvarjen z nalaganjem
sredstev, zbranih iz teh premij. Zakon obravnava oziroma ureja
dve vrsti dodatnega zavarovanja in sicer obvezno dodatno
pokojninsko zavarovanje in prostovoljno dodatno zavarovanje.

18.1. Povrnitev preplačil
V primerjavi s prejšnjim novi zakon podrobneje ureja dolžnost
vrnitve preplačil. Zavod mora namreč v primeru nastanka
preplačila izdati odločbo, v kateri je določen znesek preplačila in
način njegove vrnitve.
V letu 2000 je zavod izdal 1075 odločb o ugotovitvi preplačila. Do
preplačil v glavnem prihaja zaradi sprememb v obsegu pravice
(izboljšanje zdravstvenega stanja v zvezi s pravico do invalidnine
in dodatka za pomoč in postrežbo) oz. sprememb v številu
upravičencev do družinske pokojnine, ki običajno niso javljene
pravočasno. V teh primerih je zavod dolžan izdati novo odločbo,
ob tem pa upoštevati predpisane učinke sprememb, določene v
zakonu.

19.1. Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje
V obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje so se po prehodnem
obdobju enega leta s 1.1.2001 vključili zavarovanci, za katere se
je v prejšnji ureditvi štela zavarovalna doba s povečanjem in jim je
do upokojitve v obveznem zavarovanju manjkalo še 15 oziroma
več let. To so zavarovanci, ki opravljajo posebno težka in zdravju
škodljiva dela in zavarovanci, ki opravljajo dela, ki jih po določeni
starosti ni več mogoče uspešno poklicno opravljati. Pri takih
zavarovancih lahko nastopi "delovna nesposobnost" še pred
dopolnitvijo minimalne starosti 58 let, ki je pogoj za pridobitev
pravice do starostne pokojnine, oziroma svojega poklica ne morejo
opravljati polno delovno dobo in so zaradi tega upravičeni do
sorazmerno nižje starostne pokojnine. Pravica do poklicne
pokojnine iz obveznega dodatnega zavarovanja, ki jo financirajo
delodajalci, tem zavarovancem krije tovrstne rizike.

18.2. Odškodninska odgovornost zavoda
Tudi po novem zakonu zavod odgovarja za škodo, ki jo povzroči
zavarovancu pri opravljanju ali v zvezi z opravljanjem svoje
dejavnosti v skladu z določbami zakona o obligacijskih razmerjih.
Kot dodatno obliko odgovornosti pa zakon v 276. členu nalaga
izplačilo odškodnine upravičencu, ki mu je zavod dolžan izplačati
20. junij 2001
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Obvezno dodatno zavarovanje izvaja Sklad obveznega dodatnega
zavarovanja (v nadaljnjem besedilu: Sklad), ki ga upravlja KAD.

Po stanju na dan 30.04.2001 je pri Skladu evidentiranih:
491 zavezancev (delodajalcev)
21.585 zavarovancev.

Sklad je z dnem 01.01.2001 v obvezno dodatno pokojninsko
zavarovanje vključil vse tiste delavce, ki so na ta dan delali na
delovnih mestih, kjer se je zavarovalna doba štela s povečanjem,
in so imeli na dan 31.12.2000 manj kot 25 let (moški) oziroma 23
let (ženske) pokojninske dobe. Poleg navedenih delavcev so se
na podlagi Zakona o carinski službi (Ur. I. RS, št. 56/99) v obvezno
dodatno pokojninsko zavarovanje s 01.01.2001 vključili tudi delavci
carinske uprave, in to ne glede na dopolnjeno pokojninsko dobo.

Skupina
delovnega mesta
I.
n.
m.
IV.
<
— v.

Višina prispevkov, ki imajo enak davčni status kot prispevki za
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, se glede na
pretekle predpise ni spremenila. Delavci, ki jim je bila zavarovalna
doba priznana z različnim povečanjem (od 14 do 18 mesecev za
leto), so se glede na delovno mesto razvrstili v 5 skupin.
Trenutno veljavne prispevne stopnje so naslednje:

Povečanje zavarovalne dobe
Prispevna stopnja
od
od
od
od

12
12
12
12

na
na
na
na

14
15
16
17

mesecev
mesecev
mesecev
mesecev

od 12 na 18 mesecev

Mesec
Januar
Februar

Skupaj vplačila

Carinska uprava RS

620.756.564,95
323.639.630,13

291.849.996,60

Marec

328.369.901,17

Pogoji za pridobitev poklicne pokojnine

*

Zavarovanec pridobi pravico do poklicne pokojnine, ko:

-

Skupina
delovnega mesta
0
I.
n.
m.
IV.
v.

-

4,20 %
6,25 %
8,40 %
10,55 %
12,60%

dopolni 40 let (moški) oziroma 38 let (ženske) pokojninske
dobe,
dopolni starost, kot sledi

Minimalna starost za
moške
58
55,5
53,5
51,5
49
47,5

Minimalna starost za
ženske
58
52
49,5
48
45,5
44

ima na svojem osebnem računu zbrana zadostna sredstva.
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Poklicna pokojnina se izplačuje zavarovancu-upokojencu v
mesečnih zneskih od pridobitve poklicne pokojnine do izpolnitve
minimalnih pogojev za pridobitev starostne pokojnine v obveznem
zavarovanju.
Skupina
delovnega mesta
0
I.

Minimalne starosti, ki se upoštevajo pri ugotavljanju izpolnjevanja
minimalnih pogojev za starostno upokojitev pri zavodu, so
naslednje:

Starost za moške

n.
III.
IV.
v.

58
58

58
53

55,5
53,5
51,5
50

50,5
48,5
46,5
45

Znižana poklicna pokojnina se izplačuje v mesečnih zneskih od
upokojitve v obveznem zavarovanju do smrti zavarovancaupokojenca.

-

javni zavodi, ki imajo (posamično ali skupno) več kot
1000 zaposlenih.

Izvajalec prostovoljnega dodatnega zavarovanja po
pokojninskem načrtu, ki ga je samostojno oblikoval
delodajalec, je lahko le zaprt vzajemni pokojninski sklad.

Višina poklicne pokojnine oziroma znižane poklicne
pokojnine

Zavarovalnica, ki ima dovoljenje za opravljanje poslov
upravljanja pokojninskih skladov po zakonu, ki ureja
zavarovalništvo, ali banka, ki ima tako dovoljenje po zakonu,
ki ureja bančništvo, če ustanovi odprt vzajemni pokojninski
sklad. Izvajalec prostovoljnega dodatnega zavarovanja po
takem pokojninskem načrtu je odprti vzajemni pokojninski
sklad.

Višina poklicne pokojnine oziroma znižane poklicne pokojnine je
odvisna od števila enot premoženja na osebnem računu
zavarovanca, vrednosti enote premoženja, oblike pravice iz
obveznega dodatnega zavarovanja in starosti.
Poklicna pokojnina se določi v takšni višini, kot bi glede na
dopolnjeno starost in zavarovalno dobo zavarovanca-upokojenca
znašala starostna pokojnina pri zavodu, in se poveča za znesek,
kolikor znaša zmanjšanje starostne pokojnine za leta dodane
dobe iz naslova vključenosti v obvezno dodatno zavarovanje.

-

Znižana poklicna pokojnina se določi najmanj v višini, kolikor
znaša zmanjšanje starostne pokojnine za leta dodane dobe iz
naslova vključenosti v obvezno dodatno zavarovanje.

Pokojninska družba ali zavarovalnica, ki ima dovoljenja za
opravljanje zavarovalnih poslov življenjskega zavarovanja,
če opravlja zavarovalne posle prostovoljnega dodatnega
zavarovanja na podlagi pokojninskega načrta, ki ga je
oblikovala. Izvajalec prostovoljnega dodatnega zavarovanja
po takem pokojninskem načrtu je pokojninska družba oziroma
zavarovalnica, ki je oblikovala pokojninski načrt.

Skladnost pokojninskega načrta z določbami ZPIZ-1 z odločbo o
odobritvi ugotovi minister za delo, družino in socialne zadeve. V
postopku odobritve poleg ministrstva sodelujeta še Agencija za
trg vrednostnih papirjev, če gre za pokojninski načrt VPS in
Agencija za zavarovalni nadzor, če sta izvajalca zavarovanja
zavarovalnica ali pokojninska družba. Obe agenciji sta po ZPIZ1 namreč pristojni za nadzor nad poslovanjem različnih izvajalcev,
zato je smotrno, da oba nadzorna organa sodelujeta že v postopku
odobritve pokojninskih načrtov.

19.2. Prostovoljno dodatno zavarovanje
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je oblika
varčevanja, s katerim si zavarovanci zagotavljajo ustreznejšo
socialno varnost za obdobje po upokojitvi. Pogoje za pridobitev
pravic iz prostovoljnega dodatnega zavarovanja, vrsto in obseg
teh pravic ter postopek za njihovo uveljavitev, določa pokojninski
načrt.
Pokojninski načrt lahko oblikujejo naslednje osebe:

Kmalu po uveljavitvi zakona je Ministrstvo za delo, družino In
socialne zadeve prejelo v postopek odobritve pokojninske načrte
različnih izvajalcev. V 306. členu je določeno, da so izvajalci
pokojninskega načrta lahko ali pokojninski skladi, ki se oblikujejo
kot vzajemni pokojninski skladi (VPS) ali kot pokojninske družbe,
ali zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje poslov
življenjskega zavarovanja po zakonu, ki ureja zavarovalništvo.
Do 1.5.2001 so bili s strani pristojnega ministrstva odobreni
pokojninski načrti naslednjih izvajalcev:

Delodajalec, če načrt oblikuje za svoje zaposlene in se
zaveže, da bo financiral ta načrt tako, da bo delno ali v celoti
plačeval premijo prostovoljnega dodatnega zavarovanja.
Za delodajalca, ki lahko (samostojno) oblikuje pokojninski
načrt, se šteje:
- gospodarska družba, ki je organizirana kot kapitalska
družba in ki se po 51. členu ZGD šteje za veliko družbo,
več gospodarskih družb, ki skupno izpolnjujejo pogoje
za uvrstitev med velike družbe,
Republika Slovenija,
zadruga, ki se po predpisih o vodenju poslovnih knjig in
sestavi letnih poročil šteje za veliko gospodarsko družbo
oziroma več zadrug, ki skupaj izpolnjujejo pogoje za veliko
gospodarsko družbo in
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Starost za ženske

1. ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d., Miklošičeva 19, 1000
Ljubljana; (odobren dne 22.5.2000)
2. ZAVAROVALNICA MARIBOR, d.d., Cankarjeva 3, 2507
Maribor; (odobren dne 20.7.2000)
3. SLOVENICA, ZAVAROVALNIŠKA HIŠA, d.d., Celovška 206,
1000 Ljubljana; (odobren dne 11.9.2000)
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4. ADRIATIC, ZAVAROVALNA DRUŽBA, d.d., Ljubljanska cesta
3a, 6503 Koper; (odobren dne 8.11.2000)
5. KREKOVA ZAVAROVALNICA, d.d., Ciril Metodov trg 1,1000
Ljubljana; (odobren dne 23.11.2000)
6. KAPITALSKA
DRUŽBA
POKOJNINSKEGA
IN
INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA, d.d., Dunajska 56, 1000
Ljubljana; (odobren dne 11.9.2000)
7. GENERALI SKB ZAVAROVALNICA, d.d., Kržičeva 3, 1000
Ljubljana; (vzajemna pokojninska sklada LEON 1 IN LEON
2) (odobrena dne 4.8.2000)
8. BANKA KOPER, d.d., Pristaniška ulica 14, 6502 Koper;
(odobren dne 29.11.2000)-VPS
9. A BANKA, d.d., Slovenska cesta 58,1000 Ljubljana; (odobren
dne 11.4.2001)
10. PRVA POKOJNINSKA DRUŽBA, d.d., Dunajska 56, 1000
Ljubljana; (dva odobrena dne 8.9.2000, tretji dne 23.11.2000,
četrti dne 19.1.2001, peti, šesti, sedmi in osmi pa 25.1.2001)
11. POKOJNINSKA DRUŽBA A, d.d., Baragova5,1000 Ljubljana;
(odobren dne 10.10.2000)
12. SKUPNA POKOJNINSKA DRUŽBA, d.d., Trg republike 3,
1000 Ljubljana; (odobren dne 20.11.2000)
13. POKOJNINSKA DRUŽBA MOJA NALOŽBA, d.d.,
Cankarjeva 3, 2507 Maribor; (odobren dne 16.11.2000)
14. POKOJNINSKA DRUŽBA SKB, d.d., Slovenska cesta 5658, 1000 Ljubljana; (odobren dne 23.11.2000)
15. POKOJNINSKA DRUŽBA DRUGA PENZIJA, d.d. Ul. Vita
Kraigherja 5, 2000 Maribor; (odobren dne 14.2.2001)

prostovoljnega zavarovanja in posledično iz različnih davčnih
olajšav, predvidenih po ZPIZ-1. Iz ZPIZ-1 izhaja, da je možno t.i.
posamično zavarovanje, v katerega stopi vsak posameznik, ki
izpolnjuje pogoje iz 294. člena, in t.i. kolektivno zavarovanje, v
katerega stopijo posamezniki preko svojih delodajalcev. ZPIZ-1
namreč v posebnem poglavju ureja pokojninski načrt, ki ga financira
delodajalec, posebej pa za ta tip zavarovanja predvideva tudi
davčno obravnavo. Vprašanje je, ali se lahko posamično oziroma
kolektivno zavarovanje izvajata skupaj na podlagi enega
pokojninskega načrta, ali je potrebno za vsak tip zavarovanja
oblikovati svoj pokojninski načrt ?
Odgovor je potrebno poiskati v četrtem odstavku 350. člena, ki
določa, da se oseba lahko istočasno vključi v prostovoljno dodatno
pokojninsko zavarovanje le po enem pokojninskem načrtu iz
prvega odstavka 297. člena (v ZPIZ-1 je na tem mestu napaka,
saj je omenjen 291. člen, ki govori o nosilcih obveznega dodatnega
zavarovanja). Po gramatikalni razlagi člena spornega vprašanja
sploh ni, saj govori o vključitvi v en pokojninski načrt, potemtakem
je možno dvakratno zavarovanje, posamično in kolektivno. Ta
razlaga pa za sabo potegne več težav.
Z davčnega vidika je zadeva problematična, saj bi bila ista oseba,
ki je dvakrat zavarovana po enem pokojninskem načrtu, vsakič
različno davčno obravnavana, kar bi zelo otežilo ažurnost,
pravilnost in kakovost s strani davčnega organa opravljene
storitve. Pri vsakem zavarovancu, ki je dvakrat vključen v en
pokojninski načrt, mora davčni organ obravnavati vprašanje
dohodnine, in sicer tako z vidika znižanja osnove, kot tudi
nevštevanja v osnovo, davka od dobička pravnih oseb, ter
oprostitve plačila prispevkov za socialno varnost, in sicer tako
tistih, za plačilo katerih je zavezan delodajalec kot tudi tistih, katere
je dolžan plačati delavec/zavarovanec sam. Kljub upoštevanju
301. člena, ki določa višino premije, ki je deležna davčnih olajšav,
se korektna davčna obravnava zdi prezapletena, vsekakor pa
premalo transparentna. Poleg te, povsem izvedbene problematike,
se pri davčni obravnavi pojavi še vprašljivost davčnih olajšav, do
katerih bo upravičen delodajalec, ki za svojega delavca plačuje
premijo. Upoštevajoč določbo šestega odstavka 301. člena ZPIZ1, lahko delodajalec uveljavlja davčne olajšave samo od tistega
dela vplačane premije, ki je enak razliki med najvišjo premijo (prvi
in drugi odstavek istega člena) in premijo, ki jo je vplačal
zavarovanec. Ob dejstvu, da bodo posamezniki dvakrat vključeni
v en pokojninski načrt, bodo zneski premij, ki jih plača
zavarovanec sam, zelo verjetno presegli ali pa vsaj dosegli 24%
obveznih prispevkov za obvezno pokojninsko zavarovanje. To
pa pomeni, da bo delodajalec ostal brez davčnih olajšav.

V postopku odobritve je tudi pokojninski načrt SKLADA
OBRTNIKOV IN PODJETNIKOV, katerega status je urejen v členih
382 do 386 ZPIZ-1. Zakon v 385. členu določa, da mora ta
pokojninski načrt aktuarsko potrditi Agencija za zavarovalni
nadzor. Odobritev pokojninskega načrta je vezana na aktuarsko
potrdilo omenjene agencije, saj je vsebinski del pokojninskega
načrta že usklajen z določbami ZPIZ-1. Aktuarska potrditev v
skladu s 76. členom zakona o zavarovalništvu smiselno zahteva,
da Agencija za zavarovalni nadzor v postopku aktuarske potrditve
preveri, ali se izračunavajo premije in oblikujejo zavarovalnotehnične rezervacije v skladu s predpisi in ali so izračunane in
oblikovane tako, da zagotavljajo trajno izpolnjevanje vseh
obveznosti sklada iz zavarovalnih pogodb. Problem, ki se pojavlja
v zvezi s Skladom obrtnikov in podjetnikov je ta, da ima sklad
določene obveznosti tudi že do obstoječih pogodb, ki so bile
sklenjene pred uveljavitvijo novega zakona, poleg tega pa ima
tudi obveznosti do svojih nekdanjih že upokojenih zavarovancev.
Glede na to bo potrebno ustrezno spremeniti zakon v tem smislu,
da bi že upokojene člane sklada prevzel zavod, ki bi mu za
zagotavljanje pravic teh zavarovancev nakazoval sredstva
državni proračun. Državni proračun v skladu z 232. členom zakona
že sedaj zagotavlja sredstva za pokrivanje obveznosti za
upokojene člane Sklada obrtnikov, ki so pridobili pravice do
skladove pokojnine na podlagi obdobja zavarovanja od uvedbe
skladovega zavarovanja pa do 1.1.1983 (do zneska minimalne
pokojnine).

Druga, nič manj pomembna pomanjkljivost je v možni različni
obravnavi posameznikov. Možno je namreč, da se delavec
posamično zavaruje po enem pokojninskem načrtu, njegov
delodajalec pa je ali oblikoval svojega ali pa pristopil k drugemu.
Taka razlaga dopušča različno obravnavo vsakega posameznika,
saj nimajo vsi enake možnosti dvakrat stopiti v zavarovanje po
enem pokojninskem načrtu; to pa je v nasprotju z ustavno določbo
enakosti pred zakonom.

Posebnost prostovoljnega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja pri Skladu obrtnikov in podjetnikov je po eni strani v
tem, da je namenjen zgolj osebam, določenim v 382. členu ZPIZ1 in sicer samostojnim podjetnikom, samozaposlenim, njihovim
družinskim članom ter pri njih zaposlenim delavcem, po drugi
strani pa v posebni davčni obravnavi zavarovancev.

Ob rešitvi, da se posamezen tip zavarovanja lahko izvaja zgolj
na podlagi svojega pokojninskega načrta, bi obšli zgoraj omenjene
neprijetnosti, s katerimi se neposredno srečuje davčni organ, ki
odloča o davčnih olajšavah. Posledice pa na koncu nosijo tisti, ki
so ali naj bi bili upravičeni do davčnih olajšav, to so zavarovanci in
delodajalci, ki za svoje zaposlene plačujejo premije.

V prvem letu veljave zakona se je pri proučevanju pokojninskih
načrtov pojavilo mnogo odprtih vprašanj in sicer tako takih, ki
zahtevajo dopolnitev samega zakona, kot tudi takih, za rešitev
katerih je bila potrebna zgolj ugotovitev namena posameznih
institutov oz. določb. Vprašanje, ki se je v prvem letu veljavnosti
novega zakona pojavljalo največkrat, je pravzaprav povsem
konceptualne narave in izhaja iz dejstva, da ločimo dva tipa
poročevalec, št. 53

Reševanje problematike v tej smeri so upoštevali nekateri izvajalci,
ki so že v uvodnih določbah svojega pokojninskega načrta določili,
da je namenjen kolektivnemu zavarovanju in se zavezali, da bo
vsak delodajalec, ki bo pristopil k temu pokojninskemu načrtu,
vanj vključil vsaj 66% vseh zaposlenih. Še vedno pa je večina
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pokojninskih načrtov kombiniranih, namenjenih torej tako
individualnemu kot tudi kolektivnemu zavarovanju. Smotrno bi
bilo, da se sprejme rešitev, po kateri se lahko vsak tip zavarovanja
izvaja na podlagi ločenega načrta. V tem primeru določba četrtega
odstavka 350. člena lahko ostane nespremenjena, na primernem
mestu v zakonu bi bilo zgolj potrebno jasno določiti, da je za vsak
tip zavarovanja potreben samostojen pokojninski načrt. V primeru,
da bi se sprejelo tako stališče, to nikakor ne bi pomenilo, da
izvajalci ne morejo izvajati obeh tipov zavarovanj. V postopek
odobritve bi bilo potrebno samo vložiti nov pokojninski načrt, z
določbo, ki bi določila tip zavarovanja. Sama vsebina
pokojninskega načrta bi lahko bila v celoti identična z že
odobrenim, kar pomeni, da bi ti načrti bili odobreni v kratkem
času.

Podrobneje bi bilo potrebno proučiti določbo drugega odstavka
310. člena, in sicer v smeri, ali dopušča ustanovitev zaprtega
VPS dovolj širokemu krogu subjektov. Pojavljala so se vprašanja
kolektivnega zavarovanja zaposlenih v občinah, ustanovah,
društvih, zasebnih zavodih idr. Tesno s tem je povezana tudi
davčna obravnava omenjenih subjektov, saj večina od njih ni
davčni zavezanec za davek od dobička, pri katerem je davčna
olajšava ena temeljnih prednosti kolektivnega zavarovanja. Tudi
tem subjektom je potrebno dopustiti vključitev v kolektivno
zavarovanje, saj to, da subjekt ni zavezanec za plačevanja davka
od dobička, ni zadosten argument za njihovo izključitev iz kroga
subjektov oz. delodajalcev iz 310. člena. V ta krog sodi namreč
tudi Republika Slovenija in javni zavodi, ki niso zavezanci za
davek od dobička. Potemtakem bi taki delodajalci bili upravičeni
zgolj do oprostitve plačila prispevkov za socialna zavarovanja,
kot drugi pomembni olajšavi, za katero naslov je kolektivno
zavarovanje.

Drugo pomembno vprašanje, ki se pojavlja v zvezi s prostovoljnim
dodatnim zavarovanjem in je povezano z davčnimi olajšavami, je
število zavarovancev, ki jih mora vključiti delodajalec, če želi biti
deležen zakonsko določenih olajšav. Določba tretjega odstavka
302. člena za pridobitev davčnih olajšav po pokojninskem načrtu,
ki ga financira delodajalec (kolektivno zavarovanje) določa pogoj
vključitve v zavarovanje vsaj 66% vseh zaposlenih, ki so v
delovnem razmerju pri delodajalcu, ki pokojninski načrt financira.
V zvezi s tem se je večkrat postavilo vprašanje: ali zavarovanci
in njihovi delodajalci, v primeru, da npr. čez eno leto zahtevani
odstotek pade pod 66 %, niso več deležni davčnih olajšav.

V zvezi z možnostjo vključitve v prostovoljno dodatno zavarovanje
delavcev, zaposlenih v javnih zavodih, se je doslej pojavilo kar
nekaj vprašanj, zlasti takrat ko nek javni zavod opravlja tudi druge
dejavnosti, torej tudi gospodarske, vendar pa ne na škodo javne
službe, zaradi katere je bil javni zavod ustanovljen. Glede na
možnost, da tak zavod ustvarja dohodek na trgu, je bilo zlasti
izpostavljeno vprašanje ali je možno del ustvarjenega prihodka
usmeriti v dodatno zavarovanje delavcev. V zvezi s tem je treba
opozoriti, da opravljanja gospodarske dejavnosti v okviru javnega
zavoda ni možno enačiti z opravljanjem te dejavnosti v
gospodarskih organizacijah. Javni zavod ne more samostojno
razpolagati s presežki prihodkov nad odhodki, saj 48. člen zakona
o zavodih določa, da sme zavod presežek prihodkov uporabiti le
za opravljanje in razvoj dejavnosti, če ni z aktom o ustanovitvi
določeno drugače. Akti o ustanovitvi javnih zavodov in njihovi
statuti, ki so bili sprejeti s soglasjem ustanovitelja, večinoma
vsebujejo posebne določbe o omejevanju razpolaganja s presežki.
Upoštevaje te posebnosti statusa javnih zavodov, je zakon o
razmerjih plač v javnih zavodih, državnih organih in organih
lokalnih skupnosti delavcem dal možnost, da del ustvarjenega
prihodka na trgu, v soglasju z ustanoviteljem, namenijo za delovno
uspešnost. Plačilo premije prostovoljnega dodatnega zavarovanja
s strani delodajalca se v skladu z veljavnimi predpisi ne šteje za
delavčev osebni prejemek (plačo) temveč se šteje kot drug
prejemek iz delovnega razmerja. Navedeno pa pomeni, da pravno
formalno ni mogoče plačevati premije za prostovoljno dodatno
zavarovanje iz sredstev javnega zavoda, ne glede na to, da so
bila ta sredstva pridobljena s prodajo storitev na trgu.

Glede na to, da ZPIZ-1 na splošno govori o 66% vseh zaposlenih,
je jasno, da mora biti zadostno število zaposlenih vključenih v
pokojninski načrt, ki ga financira delodajalec, ves čas trajanja
zavarovanja oziroma ob vsakokratni odmeri davka. To pomeni,
da v trenutku, ko bi se zahtevani odstotek znižal pod 66 %,
zavarovanci in delodajalci ne bili več upravičeni do davčnih olajšav,
predvidenih za kolektivno zavarovanje. To bi lahko pomenilo
bistveno zmanjšan interes za prostovoljno dodatno zavarovanje,
zlasti ko gre za delodajalce, ki zaposlujejo starejše delavce (ki
odhajajo v pokoj), delavce zaposlene za določen čas, tujce, ipd..
Da bi se izognili težavam, na katere opozarjajo delodajalci, sta
možni dve rešitvi:
Določba se lahko spremeni tako, da mora ob začetku zavarovanja
biti vključenih vsaj 66% vseh zaposlenih, znižanje odstotka pa ne
vpliva na izgubo olajšav, razen če odstotek pade na npr. 50%.
Z vidika spoštovanja ustave bi bilo možno določbo spremeniti
tudi tako, da se vztraja na 66%, da pa se jasno določi, da se
davčnih olajšav za nazaj ne da odvzeti ter da se znižanje odstotka
ne upošteva npr. prvih pet let od začetka zavarovanja.

Še večji problem pa predstavlja možnost vključitve v dodatno
zavarovanje delavcev, ki so zaposleni v državnih organih in
lokalnih skupnostih. Glede vseh omenjenih se v predlogu zakona
o javnih uslužbencih predvideva poseben člen, na podlagi
katerega bi Vlada lahko v skladu s finančnimi možnostmi oblikovala
pokojninske načrte dodatnega pokojninskega zavarovanja za
posamezne skupine javnih uslužbencev, organov državne uprave
in zaprte vzajemne pokojninske sklade za izvajanje pokojninskih
načrtov. Pokojninske načrte dodatnega pokojninskega
zavarovanja bi v skladu z navedenim predlogom zakona oblikovali
tudi drugi državni organi in sveti lokalnih skupnosti. Predvideno
je, da bi skupna merila za oblikovanje pokojninskih načrtov za
vse organe določila Vlada. Za premije dodatnega pokojninskega
zavarovanja do omejitev določenih z zakonom o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, pa je s predlogom zakona izrecno
določeno, da niso del plače.

Pogosto se je v prvem letu veljave ZPIZ-1 pojavljalo vprašanje,
vezano na prvi odstavek 302. člena, in sicer: ali lahko pokojninski
načrt, ki ga financira delodajalec (kolektivno zavarovanje), oblikuje
le tisti delodajalec, ki izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka 310.
člena ?
Omenjena določba taksativno določa delodajalce, ki lahko
ustanovijo zaprti VPS ter tudi sami v skladu s 302. členom oblikujejo
pokojninski načrt. Če delodajalec, ki ne izpolnjuje pogoja velike
družbe iz 310. člena, in torej ne more ustanoviti zaprtega VPS ter
sam oblikovati pokojninskega načrta, ne bi mogel svojih delavcev
kolektivno vključiti v prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje, bi to pomenilo izrazito neenako obravnavanje
manjših delodajalcev, zato je, upoštevajoč dejstvo, da je izvajanje
zavarovanja po zaprtem VPS le eden izmed načinov izvajanja,
potrebno dopustiti možnost pristopa k pokojninskemu načrtu
drugega izvajalca, odprtega VPS, zavarovalnice ali pokojninske
družbe. Na ta način se vsem delodajalcem in gospodarskim
družbam, zagotovi možnost kolektivno zavarovati svoje
zaposlene.
20. junij 2001

Naslednje vprašanje je vezano na prvi odstavek 294. člena, ki
določa krog oseb, ki so lahko zavarovanci prostovoljnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja. V ta krog poleg
zavarovancev obveznega pokojninskega zavarovanja sodijo tudi
uživalci pravic iz obveznega zavarovanja. Gre za vprašanje: ali
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so upokojenci, ki so uživalci pravic iz obveznega pokojninskega
zavarovanja, lahko zavarovanci prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja? Problem se pojavi ob upoštevanju
prvega in drugega odstavka 301. člena, ki višino premije, ki je
deležna davčnih olajšav, vežeta na odstotek obveznih prispevkov
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, upokojenci pa kot
uživalci pravic iz obveznega zavarovanja vanj niso več vključeni.
Ali to pomeni, da se v prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje lahko vključijo le tisti, ki so na podlagi delovnega
razmerja ali drugega naslova vključeni v obvezno zavarovanje?
Dejstvo je, da so lahko tudi uživalci pravic iz obveznega
zavarovanja hkrati vključeni v obvezno zavarovanje oz. še niso
upokojeni. Med uživalce pravic iz obveznega zavarovanja in hkrati
zavarovance obveznega zavarovanja sodijo npr. uživalci
invalidnine in delni upokojenci.

20. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20.1. Varstvo pričakovanih pravic
Z določbo 392. člena zakona se zagotavlja varstvo pričakovanih
pravic zavarovancem, ki so do uveljavitve novega zakona že
izpolnili pogoje za priznanje pravice do pokojnine po tedaj veljavnih
predpisih. Te osebe lahko uveljavijo pravico do pokojnine po
prejšnjih predpisih, četudi vložijo zahtevek za priznanje pravice
šele po uveljavitvi novega zakona. Pri tem ni pomembno, kdaj
bodo te pravice uveljavljali, saj jim zakon ne postavlja nobenega
roka. S takšno ureditvijo se je torej želelo zavarovance, ki so že
izpolnili pogoje za upokojitev, vzpodbuditi za nadaljnje delo in
zavarovanje. Pri odmeri pokojnine se bosta upoštevali
zavarovalna doba in plača do dneva prenehanja zavarovanja, s
tem da bo čas zavarovanja od 1.1.2000 dalje vrednoten po
novem, to je v višini 1,5% za eno leto zavarovalne dobe oziroma
0,75% za 6 mesecev. Pokojninska doba, dopolnjena do 31.12.1999,
bo seveda vrednotena po prej veljavnem zakonu, kar pomeni, da
se bo upoštevala največ do 85% pokojninske osnove, z izjemo
tistih, ki so ostali v zavarovanju, ker še niso dopolnili minimalne
upokojitvene starosti. Na takšen način se bo pokojnina v skladu
z določbo 417. člena zakona ponovno odmerila tudi tistim
upravičencem, ki so pokojnino že uveljavili po prej veljavnih
predpisih, pa so se naknadno odločili za ponoven vstop v obvezno
zavarovanje. V letu 2000 je pravico do pokojnine v skladu z
omenjeno določbo uveljavilo 580 zavarovancev.

Pri reševanju omenjenega problema je potrebno upoštevati tudi
določbo tretjega odstavka 362. člena, ki tistemu, ki pridobi pravico
do pokojnine po predpisih o obveznem zavarovanju pred
izpolnitvijo pogojev za pridobitev dodatne starostne pokojnine,
daje pravico zahtevati mirovanje prostovoljnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, kar pomeni, da v tem času ne plačuje
premij v to zavarovanje. Če ta oseba te pravice ne izkoristi, zopet
naletimo na problem upokojenca in plačevanja premije za
prostovoljno zavarovanje. Problem bi kazalo rešiti ob spremembi
zakona, verjetno tako, da bi se tudi tem zavarovancem omogočilo
še naprej plačevanje premije, seveda če bi to želeli.
V letu 2000 so bili na podlagi določb ZPIZ-1 izdani praktično vsi
podzakonski akti in sicer:

Uveljavitev pravice do pokojnine po prejšnjih predpisih je bila
zagotovljena tudi tistim zavarovancem, ki so pogoje potrebne
pokojninske dobe izpolnili šele z dokupom, če so ustrezen
zahtevek za dokup vložili do 31.12.1999, ne glede na dejstvo, da
je bilo o njem odločeno šele v letu 2000.

a) Pravilnik o izračunu povprečnega donosa na državne
vrednostne papirje (Ur. I. RS, št. 21/01)
b) Odredba o usklajevanju zneska najnižje in najvišje premije
prostovoljnega dodatnega zavarovanja (Ur. list RS, št. 58/
00),
c) Odredba o najvišjem dovoljenem odstotku vstopnih in
izstopnih stroškov ter najvišji proviziji za upravljanje VPS (Ur
list RS, št. 58/00),
d) Sklep o podrobnejši vsebini letnega poslovnega poročila VPS,
e) Sklep o določitvi datuma konverzije, donosnosti, čisti vrednosti
sredstev in vrednosti enot premoženja VPS,
f) Sklep o poročanju upravljavca VPS,
g) Sklep o registru osebnih računov in potrdilu o številu enot
premoženja,
h) Sklep o računovodskih izkazih VPS (akte od c)-g) je izdala
ATVP, vsi so objavljeni v Ur. listu RS, št. 61/00),
i) Navodilo o vsebini in obliki prijave za vpis v register, prijavi
sprememb, načinu dajanja podatkov ter dokumentaciji, ki jo
je potrebno priložiti prijavi za vpis v register pokojninskih
načrtov (Ur. list RS, št. 58/00). V postopku je predlog sprememb
in dopolnitev.

20.2. Uveljavitev pravice do starostne ali predčasne
pokojnine po prejšnjih predpisih
Možnost uveljavljanja pravice do starostne ali predčasne
pokojnine po prejšnjih predpisih je urejena v prehodnih določbah
394. in 396. člena zakona. Omenjeni določbi zagotavljata socialno
varnost brezposelnim osebam oziroma delovnim invalidom II. in
III. kategorije invalidnosti, ki bi se jim z novim zakonom starostna
meja za uveljavitev pravice do starostne pokojnine postopno višala
in jim v tem obdobju ne bi uspelo najti dela, ki so ga kot zavarovanci
izgubili brez svoje volje ali krivde.
Varstvo pravic po prejšnjih predpisih je zagotovljeno tistim
brezposelnim osebam, ki jim je delovno razmerje brez lastne
krivde prenehalo pred 31.12.1999 in so bili na dan 31.12.1999
uživalci denarnega nadomestila za čas brezposelnosti oz. so bili
prijavljeni pri zavodu za zaposlovanje ter jim je do izpolnitve
pogojev za pridobitev pravice do starostne oz. predčasne
pokojnine po prejšnjih predpisih manjkalo pet let starosti in
pokojninske dobe ali manj. Pravica do predčasne pokojnine po
prejšnjih predpisih je zagotovljena tudi tistim brezposelnim
osebam, ki so bile na dan 31.12.1999 prijavljene pri zavodu za
zaposlovanje, pa jim je na ta dan manjkalo manj kot leto dni starosti
za predčasno upokojitev oziroma so pogoje zanjo že izpolnili.

V letu 2001 bo potrebno izdati še en pomemben podzakonski
akta in sicer:
a) akt, ki bo predpisal najmanjše število delavcev, ki jih mora
zaposlovati pokojninski sklad oz. pokojninska družba, pogoje,
ki jih morajo izpolnjevati, ter način preverjanja teh pogojev. Na
MDDSZ je osnutek akta pripravljen.
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Pravico bodo uveljavili, ko bodo izpolnili potreben pogoj gostote
prijave pri zavodu za zaposlovanje.

ill. ZAKLJUČEK

Delovnim invalidom II. oziroma III. kategorije invalidnosti so pravice
po prejšnjih predpisih zagotovljene v primeru, če je takšna
invalidnost nastopila do 31.12.1999 in jim je na ta dan za uveljavitev
starostne ali predčasne pokojnine manjkalo pet let starosti in
pokojninske dobe ali manj.

Reforma pokojninskega in invalidskega zavarovanja je dodobra
spremenila predhodni sistem zavarovanja ter dokaj korenito
posegla v pravice in obveznosti zavarovancev in upokojencev
ter v druga razmerja na tem področju.
Iz analize je možno ugotoviti, da je zakon o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju kljub dejstvu, da za pripravo na izvajanje
zahtevnih zakonskih določb ni bilo na razpolago ustreznega časa
(vacatio legis), zaživel in se izvaja v praksi.

Pravico do starostne ali predčasne pokojnine po prejšnjih predpisih
je v letu 2000 uveljavilo 6.084 zavarovancev, od tega 5.833 po
396. členu zakona, 251 pa po 394. členu zakona.

Že v prvem letu izvajanja je reforma zagotovila relativno pomembno
znižanje odhodkov zavarovanja v primerjavi s tistimi, ki bi bili
potrebni, če do sprememb ne bi prišlo ter vzpostavila pravila, ki
bodo v prehodnem obdobju do uveljavitve vseh novosti zagotovila
postopno krepitev začrtanih končnih zakonskih ciljev.

20.3. Varstvo pravic za brezposelne zavarovance v
prehodnem obdobju
Določba 395. člena zakona zagotavlja varstvo starejšim delavcem,
ki jim je na dan uveljavitve novega zakona do izpolnitve pogojev
za starostno upokojitev v letu 2000 manjkalo do pet let starosti in
pokojninske dobe, delovno razmerje pa jim bo prenehalo šele po
uveljavitvi novega zakona. V primeru pridobitve pravice do
denarnega nadomestila po predpisih o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti bodo lahko uveljavili pravico
do starostne pokojnine pod tistimi pogoji, ki so veljali v letu
prenehanja delovnega razmerja. To je zlasti pomembno za ženske,
ki se jim minimalni pogoji za pridobitev pravice do starostne
pokojnine v prehodnem obdobju vsako leto zaostrijo. Pogoji za
pridobitev pravice do starostne pokojnine, veljavni na dan
prenehanja delovnega razmerja, se nanašajo tudi na ta dan veljavno
polno starost. To bo pomembno tudi za moške, ki se jim v
prehodnem obdobju že povečuje polna starost. Prvi učinki te
določbe bodo nastopili šele v letošnjem letu.

Ob izvajanju novega zakona so se pokazale nekatere nejasnosti,
na katere je opozoril zlasti Zavod kot izvajalec zakona, vložene
pa so bile tudi številne pobude za oceno ustavnosti posameznih
zakonskih določb. Prav tako ne kaže prezreti pobud za
spremembe in dopolnitve zakona, ki so jih na Vlado Republike
Slovenije naslovili poslanci in za katere se je Vlada RS zavezala,
da jih bo proučila ter upoštevala pri pripravi novele.
Ustrezno zanimanje se je izkazalo za izvajanje prostovoljnega
dodatnega zavarovanja.Tudi vtem delu ugotavljamo, da bo zakon
potrebno popraviti in odpraviti nekatere nejasnosti, ki povzročajo
težave pri njegovem izvajanju ter sprožajo vprašanja tako s strani
pripravljalcev kot izvajalcev pokojninskih načrtov, DURS-a pa
tudi s strani delodajalcev, ki želijo svoje zaposlene vključiti v to
zavarovanje.

Ob izvajanju zakona je bilo ugotovljeno, da zakon ne zagotavlja
ustreznega varstva pravic tistim zavarovancem, ki jim je delovno
razmerje brez lastne krivde prenehalo dne 31.12.1999, pravico
do denarnega nadomestila pri zavodu za zaposlovanje so pridobili
dne 1.1.2000 ali kasneje (vendar najkasneje v 6 mesecih po
prenehanju delovnega razmerja), na dan 1.1.2000 pa jim je
manjkalo manj kot pet let starosti in pokojninske dobe za starostno
upokojitev v letu 2000. Zato bi kazalo tudi takšnim zavarovancem,
z ureditvijo v posebni prehodni določbi, zagotoviti ustrezno
varstvo.

Ko ocenjujemo dosedanje izvajanje zakona, ne smemo prezreti
dejstva, da zakon velja relativno kratek čas ter da prehodno
obdobje, ki ga je predvidel glede uveljavitve določenih rešitev
oziroma obdobje za izpeljavo reforme, še zdaleč ni končano in da
bo dokončna ocena posledic izvajanja zakona, ki je bil sprejet
koncem leta 1999 In uveljavljen 1. januarja 2000, možna šele čez
deset oziroma več let. Takrat bo mogoče ocenjevati tudi druge
(ne le finančne) učinke kot so zvišanje povprečne starosti
upokojencev, podaljšanje povprečne aktivne dobe zavarovancev,
zvišanje števila poklicnih rehabilitacij, diferenciacijo prispevnih
stopenj za zavarovanje poklicnih tveganj in s tem povezan vpliv
na izboljšanje varnosti in zdravja pri delu, vključenost
zavarovancev v različne oblike dodatnega zavarovanja, ipd.

20.4. Zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem
Zakon v 430. členu določa, da se 1.1.2000 prenehajo uporabljati
predpisi o štetju zavarovalne dobe s povečanjem. Zavarovanci,
ki so na dan uveljavitve zakona delali na delovnih mestih, na
katerih se zavarovalna doba šteje s povečanjem, se obvezno
vključijo v obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki je
organizirano v okviru sklada obveznega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, katerega upravlja Kapitalski sklad. Izjeme od
navedenega so po 4. odstavku 430. člena zakona zavarovanci,
ki na dan 1.1.2000 delajo na delovnih mestih, kjer se zavarovalna
doba šteje s povečanjem, imajo najmanj 25 let (moški) oziroma
23 let (ženske) pokojninske dobe, ki imajo še naprej pravico do
štetja zavarovalne dobe s povečanjem in do znižanja starostne
meje po predpisih, ki so veljali do uveljavitve tega zakona. Uporaba
te določbe je bila odložena za eno leto in se uporablja od 1.1.2001
dalje. S tem dnem je prešlo na Kapitalski sklad več kot 21.000
zavarovancev, pri zavodu pa je ostalo 11.500.

20. junij 2001

Ne glede na navedeno pa lahko iz predložene analize ugotovimo,
da bodo potrebni nekateri posegi v zakon, ki ne bodo sistemske
narave, temveč bodo predvsem zagotovili njegovo lažje izvajanje
ter odpravili pomanjkljivosti ali nejasnosti, ki so se pokazale v
dosedanji praksi. S sistemskega vidika pa bi kazalo ponovno
proučiti možnost, da bi se obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje in dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
sčasoma uredila ločeno v dveh posebnih zakonih. Kljub potrebi
po spremembah in dopolnitvah pa lahko ocenimo, da glede na
obseg in kompleksnost zakona ter glede na veliko število
amandmajev, ki so dokaj globoko posegli v prvotno besedilo
predloga, pomanjkljivosti in nedoslednosti ni toliko, da ne bi bilo
mogoče ob soglasju Državnega zbora Republike Slovenije, novele
zakona pripraviti za obravnavo in sprejem po skrajšanem
postopku.
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16. NEPREMIČNINSKI SKLAD
17. KAPITALSKI SKLAD
18. POVRNITEV POVZROČENE ŠKODE IN NEUPRAVIČENO
PRIDOBLJENIH SREDSTEV
18.1. Povrnitev preplačil
18.2. Odškodninska odgovornost zavoda
18.3. Zamudne obresti

3. DRŽAVNA POKOJNINA
4. PRAVICE NA PODLAGI INVALIDNOSTI
5. PRAVICE ZA PRIMER ZAVAROVANČEVE SMRTI
5.1.
Vdovska pokojnina
5.2.
Družinska pokojnina za otroke in starše

19. DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
19.1. Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje
Pogoji za pridobitev poklicne pokojnine
Višina poklicne pokojnine oziroma znižane poklicne
pokojnine
19.2. Prostovoljno dodatno zavarovanje

6. PRAVICA DO POKOJNINE POD UGODNEJŠIMI POGOJI
7. PRAVICA DO VARSTVENEGA DODATKA

20. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20.1. Varstvo pričakovanih pravic
20.2. Uveljavitev pravice do starostne ali predčasne pokojnine
po prejšnjih predpisih
20.3. Varstvo pravic za brezposelne zavarovance v
prehodnem obdobju
20.4. Zavarovalna doba, ki se šteje s povečanjem

8. PRAVICA DO DODATKA ZA POMOČ IN POSTREŽBO
9. PRAVICA DO INVALIDNINE
10. USKLAJEVANJE POKOJNIN
10.1. Usklajevanje na podlagi gibanj plač
10.2. Preračun pokojnin, uveljavljenih v različnih obdobjih

III. ZAKLJUČEK

11. PRIDOBITEV, UŽIVANJE IN IZGUBA PRAVIC
11.1. Pridobitev pravic in začetek izplačevanja
11.2. Vpliv opravljanja dejavnosti na uživanje pokojnine

poročevalec, št. 53

Znižanje pokojnine glede na dodatne dohodke uživalca
pokojnine, ki še ni dopolnil polne starosti
Izplačevanje v tujino

KAZALO
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Ar.
NAROČILNICA
Ime in priimek: .
Naslov:
Telefon:

Poštna številka:

Podjetje:
Davčna številka:.
NAROČAM

IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE

Datum:
Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:
Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA,
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856
Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev. Letna naročnina kot akontacija se obračunava vsake tri mesece.

Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena izvoda 630 tolarjev - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - Žiro račun: Državni zbor Republike Slovenije,
Ljubljana, 50100-845-50204- Naročniške zadeve: telefon (01 >47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01)47-89-856. ISSN 1318-0169. V skladu s sedmo točko
25. člena Zakona o davku na dodano vrednost se ta publikacija uvršča med proizvode, za katere se obračunava in plačuje nižja stopnja davka na dodano vrednost
(Ur.I. RS, št. 89/98 in 4/99).

