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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 DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

na 

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

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo urad" 
pisno informacijo posameznim naročnikom- 

Uredništvo Poročev8|c 



[ 1EL0VN0 TELO 

KOMISIJA ZA POSLOVNIK 

p°ročilo o 

obravnavi in sprejetju razlage 

240. ČLENA POSLOVNIKA DRŽAVNEGA 

zbora 

a 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

Komisija za poslovnik 

Številka: 020-02/92-25/237 
Ljubljana, 14. 4. 2005 

Na podlagi tretje alineje 37., 42. in drugega odstavka 282. člena poslovnika 
državnega zbora (PoDZ-1, Ur. list RS, št. 35/02 in drugi, v nadaljevanju: poslovnik) je 
pripravila Komisija za poslovnik kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 

o obravnavi in sprejetju razlage 240. člena poslovnika državnega zbora 

Komisija za poslovnik je na 3. seji, ki je bila v četrtek, 14. 4. 2005 ob 9. uri, 
obravnavala dopis poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke z vprašanjem o 
pravni naravi poslanskega vprašanja oziroma poslanske pobude, ki ga naslovi vladi 
ali posameznemu ministru ali generalnemu sekretarju vlade. 

Prisotni članica in člani komisije so na seji po zaključeni razpravi v zvezi s 
postavljenim vprašanjem z dvotretjinsko večino navzočih članov od 4 prijavljenih za 
glasovanje sprejeli (4 ZA in 0 PROTI) naslednjo 

razlago 240. člena poslovnika: 

Skladno z določbo prvega odstavka 240. člena poslovnika lahko vladi, 
posameznemu ministru ali generalnemu sekretarju vlade vsak poslanec 
postavi vprašanje ali poda pobudo, s katero predlaga ureditev posameznih 
zadev oziroma predlaga sprejem določenih ukiepov, ki se nanašajo na delovno 
področje vlade, posameznega ministrstva ali vladne službe, ki ga urejata 
ustava in zakon. 

Ig"""" —     —  
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DELOVNO TELO 

KOMISIJA ZA POSLOVNIK 

Obrazložitev: 

Komisija je prejela dopis Slovenske nacionalne stranke, v katerem postavlja 
vprašanje o pravni naravi oziroma vsebini poslanskega vprašanja oziroma poslanske 
pobude, ki ga poslanec naslovi vladi, posameznemu ministru ali generalnemu 
sekretarju vlade. 

Vsebino poslanskih vprašanj in pobud, ki jih poslanci lahko postavljajo vladi, 
posameznemu ministru ali generalnemu sekretarju vlade, določa prvi odstavek 240. 
člena poslovnika. Ta določa, da poslanec lahko postavi vprašanje ali poda pobudo, s 
katero predlaga ureditev posameznih zadev oziroma sprejem določenih ukrepov, 
vendar vse to pod pogojem, da le-ti sodijo v področje delovanja vlade, posameznega 
ministrstva ali vladne službe. Tretji odstavek istega člena določa še, da morata biti 
poslansko vprašanje ali pobuda kratka in jedrnata, hkrati pa izražena tako, da je 
njuna vsebina jasno razvidna. 

Institut poslanskih vprašanj in pobud je pomemben za razmerje med parlamentom in 
vlado ter za položaj poslancev. Namen tega instituta je, da poslanci, kot predstavniki 
zakonodajne veje oblasti, vladi, kot izvršilni veji oblasti, in njenim najvišjim 
predstavnikom (ki so izrecno navedeni) postavijo vprašanja oziroma naslovijo pobude 
v zvezi s posameznimi zadevami iz delovnega področja vlade oziroma posameznih 
ministrstev, kot ga določata ustava in zakon. Pri tem gre za klasično načelo 
uveljavljanja funkcije nadzora parlamenta (kot nosilca zakonodajne oblasti) nad vlado 
(kot na izvršilno vejo oblasti); gre torej za to, da poslanci izvršujejo nadzor nad delom 
vlade kot celote, kot tudi posameznih ministrov. S tem, ko poslanci s postavljanjem 
poslanskih vprašanj oziroma pobud, izvršujejo svojo pravico, obenem pa s tem tudi 
izvršujejo nadzor nad delom vlade ter posameznih ministrov z njihovega delovnega 
področja in s tem odgovornost vlade in posameznih ministrov parlamentu (seveda v 
okviru svojih delovnih pristojnosti), kar je vsebovano že v določbi 110. in 114. člena 
ustave Republike Slovenije. 

Skladno z določbo 110. člena ustave so vlada in posamezni ministri v okviru svojih 
pristojnosti samostojni in odgovorni državnemu zboru, iz česar se da zaključiti, 
kakšna naj bo narava poslanskega vprašanja oziroma pobude. Predstavniki vlade v 
zvezi s tem poslancem pojasnjujejo posamezne zadeve s področja delovanja vlade 
oziroma posameznega ministrstva, na podlagi česar parlament izvaja funkcijo 
nadzora nad delovanjem vlade. Na podlagi prvega odstavka 114. člena ustave 
predsednik vlade skrbi za enotnost politične in upravne usmeritve vlade ter usklajuje 
delo ministrov, pri čemer so ministri skupno odgovorni za delo vlade, vsak minister pa 
za delo svojega ministrstva. 

Na podlagi navedenega je mogoče zaključiti, da se vsebina poslanskega vprašanja 
oziroma pobude lahko nanašata izključno na izvrševanje funkcij vlade, ministrstev in 
vladnih služb, ki so podrobneje opredeljene v zakonu o vladi. Ta v 2. členu določa, 
da vlada v skladu z ustavo, z zakoni in drugimi splošnimi akti državnega zbora 
določa, usmerja in usklajuje izvajanje politike države, pri čemer za dosego tega 
namena izdaja predpise in sprejema druge pravne, politične, ekonomske, finančne, 
organizacijske in druge ukrepe, ki so potrebni za zagotovitev razvoja države in za 
urejenost razmer na vseh področjih iz pristojnosti države. 
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DELOVNO TELO 

KOMISIJA ZA POSLOVNIK 

Skladno z določbo 17. člena istega zakona so ministri odgovorni za odločitve in 
stališča vlade ter za njihovo izvajanje, za svoje odločitve pri vodenju ministrstev, kot 
tudi za opustitev ukrepov, ki bi jih morali sprejeti. Na podlagi 18. člena zakona 
minister skladno s sprejeto politiko vodi in predstavlja ministrstvo, daje politične 
usmeritve za delo ministrstva in organov v njegovi sestavi, nadzoruje njihovo delo, 
izdaja predpise in druge akte iz pristojnosti ministrstva in organov v njegovi sestavi 
ter opravlja druge naloge, ki jih določa zakon ali drug predpis. 

V zakonu o vladi je opredeljeno tudi delo vladnih služb in sicer v 25. členu, kjer je 
določeno, da se te službe ustanovijo za organizacijsko, strokovno in drugo pomoč pri 
delovanju vlade in usklajevanju dela ministrstev. 

Glede na navedeno, se torej vsebina poslanskih vprašanj oziroma pobud lahko 
nanaša le na zgoraj opisana področja delovanja vlade, ministrstev in vladnih služb. 

Sekretarka Predsednik 
Maja Briški, I. r. Bojan Kontič, l.r. 
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{ IEL0VN0 TELO 

^ KOMISIJA ZA POSLOVNIK 

p°ročil0 o 

obravnavi in sprejetju razlage 

1272. ČLENA POSLOVNIKA DRŽAVNEGA 

ZBORA 

REPUBLIKA SLOVENIJA 
DRŽAVNI ZBOR 

„ Komisiju zii poslovnik 

Številka: 020-02/92-25/238 
Ljubljana, 14. 4. 2005 

Na podlagi tretje alineje 37., 42. in drugega odstavka 282. člena poslovnika 
* državnega zbora (PoDZ-1, Ur. list RS, št. 35/02 in drugi, v nadaljevanju: poslovnik) je 

pripravila Komisija za poslovnik kot matično delovno telo naslednje 

POROČILO 

o obravnavi in sprejetju razlage 272. člena poslovnika državnega zbora 

Komisija za poslovnik je na 3. seji, ki je bila v četrtek, 14. 4. 2005 ob 9. uri, 
obravnavala dopis predsednice Komisije za peticije ter za človekove pravice in 
enake možnosti s prošnjo za mnenje o naslednjih vprašanjih: 

"1. Ali Komisija za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti lahko ponovno 
obravnava posebno poročilo varuha človekovih pravic, čeprav je bila razprava 
zaključena in glasovanje opravljeno? 

2. Ali je mogoče 272. člen poslovnika državnega zbora, na katerega se sklicuje 
predsednik državnega zbora, razumeti tako, da državni zbor ne more obravnavati 
posebnega poročila varuha človekovih pravic, če matično delovno telo državnemu 
zboru ne predloži predloga priporočila oziroma drugega akta? 

3. Kako ravnati v primeru, ko matično delovno telo ob obravnavi zadeve, predvidene 
za obravnavo in odločanje na seji državnega zbora, zaradi izenačenega števila 
glasov za in proti ne more sprejeti odločitve (stališča)?" 
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DELOVNO TELO 

KOMISIJA ZA POSLOVNIK 

Prisotni članica in člani komisije so na seji po zaključeni razpravi v zvezi s 
postavljenim vprašanjem soglasno sprejeli (6 ZA in 0 PROTI) naslednjo 

razlago 272. člena poslovnika: 

Matično delovno telo na podlagi četrtega odstavka 272. člena v povezavi s 111. 
členom poslovnika pripravi poročilo o obravnavani zadevi, katerega sestavni 
del je tudi predlog odločitve, ki bo predstavljal podlago za nadaljnjo obravnavo 
in odločanje na seji državnega zbora. 

Obrazložitev: 

Komisija je prejela dopis predsednice Komisije za peticije ter za človekove pravice in 
enake možnosti s prošnjo za mnenje o nekaterih vprašanjih v zvezi z uporabo 272. 
člena v povezavi s 111. členom poslovnika. 

Poslovnik postopek obravnave posebnih poročil varuha človekovih pravic posebej 
ureja v določbi 272. člena poslovnika. Prvi odstavek 272. člena poslovnika določa, 
da je na redni seji državnega zbora v času jesenskega zasedanja zbora predvidena 
posebna točka dnevnega reda za obravnavo rednega letnega poročila varuha 
človekovih pravic. Na redni seji državnega zbora se, skladno z navedeno določbo, v 
času pomladanskega ali jesenskega zasedanja državnega zbora lahko predvidi tudi 
posebna točka dnevnega reda za obravnavo posebnega poročila varuha človekovih 
pravic. Četrti odstavek istega člena določa, da po končani obravnavi državni zbor 
sprejme priporočilo iz 111. člena poslovnika. Poslovnik v 111. členu določa, da s 
priporočilom državni zbor predlaga ukrepe za delo državnih organov, organizacij in 
posameznikov, ki opravljajo javne službe ali izvršujejo javna pooblastila. 

Glede na določbo drugega odstavka 61. člena poslovnika državni zbor ne more 
odločati o zadevah, do katerih matično delovno telo ni zavzelo stališča, razen če 
poslovnik za posamezen primer drugače določa. V primeru obravnave poročila 
varuha človekovih pravic, katerega obravnavo določa 272. člen poslovnika, ni 
mogoče trditi, da bi ta postopek poslovnik kakorkoli drugače urejal, zato je mogoče 
ugotoviti, da se tudi za obravnavo teh poročil uporablja določba 61. člena poslovnika. 
Matično delovno telo torej po zaključeni obravnavi pripravi predlog odločitve, o kateri 
naj bi odločal državni zbor. O obravnavani zadevi matično delovno telo pripravi 
poročilo, katerega sestavni del je skladno z določbo 42. člena poslovnika tudi 
predlog, ki bo predstavljal podlago za obravnavo in odločanje na seji državnega 
zbora. 

V primeru obravnave poročil varuha človekovih pravic, končno odločitev, ki jo p° 
zaključeni obravnavi sprejme državni zbor skladno z določbo četrtega odstavka 272. 
člena poslovnika, predstavlja priporočilo, s katerim državnim organom, organizacijam 
in posameznikom, ki opravljajo javne službe ali izvršujejo javna pooblastila, 
predlagajo ukrepe za njihovo delo. Matično delovno telo po zaključeni obravnavi 
pripravi predlog, ki je podlaga za obravnavo in odločanje na seji zbora in tako je 
nedvomno jasno, da je končno odločanje prepuščeno državnemu zboru. 



Glede na navedeno je šteti, da je obravnava na seji matičnega delovnega telesa 
zaključena takrat, ko delovno telo sprejme predlog odločitve, ki ga bo v obravnavo in 
odločanje predlagalo državnemu zboru. 

To načelo nikakor ne more izključiti okoliščina, da številčna zasedba delovnega 
telesa (parno število članov, pri čemer je število članov iz opozicijskih poslanskih 
skupin enako številu članov iz pozicijskih poslanskih skupin) vnaprej problematizira 
sprejemanje odločitev, kar pa je seveda vprašanje ustreznih postopkov določanja 
sestave delovnih teles na podlagi 33. člena poslovnika. 

Sekretarka 
Maja Briški, I. r. 

Predsednik 
Bojan Kontič, l.r. 

*Pr//2005 
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Letn° poročilo o 

Poslovanju zavoda za pokojninsko 

) 'N INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE 

?A LETO 2004 

199 -IV 

2a Pokojninsko in invalidsko 
ar°vanje Slovenije ZPIZ 

Dai!"lka: 20°0/2005 rtl: 8.4.2005 

^EVA: Predložitev letnega poročila Zavoda za leto 2004 

Podlagi 237. člena zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju, ZPIZ pošilja letno poročilo o poslovanju Zavoda 
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije za leto 
2004. 

Janez PRIJATELJ, l.r. 
Generalni direktor 

''"»II2005 
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I. 

UVODNI ZGOŠČENI PREGLED POSLOVANJA ZAVODA V 

LETU 2004 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Zavod), ki je po 

zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju nosilec in izvajalec sistema 

obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji, je 

v letu 2004 izvajal zavarovanje v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi 

predpisi, na podlagi Finančnega načrta Zavoda in drugih planskih aktov. Pri tem 

je bil Zavod uspešen, saj je zastavljene planske cilje dosegel, na nekaterih 

pomembnih področjih pa jih je tudi precej presegel. 

Letno poročilo o poslovanju Zavoda v letu 2004 je pripravljeno na tradicionalni 

način, v vsebini in obliki, kakršno so Upravni odbor Zavoda, Skupščina Zavoda 

in Državni zbor RS vse doslej praviloma ocenjevali pozitivno. Vsebuje vse z 

zakonom določene in druge številne, izčrpne, podrobne, vsebinsko bogate 

podatke za preteklo leto in z daljšimi časovnimi primerjalnimi serijami, vključno 

z obrazložitvami in komentarji. Vse to nudi temeljit vpogled v delo Zavoda ne 

le v preteklem letu, temveč tudi potrebne podatke o delu Zavoda in razvoju 

sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja skozi več zaporednih let. 

Zavod je leto 2004 zaključil z zelo dobrim finančnim rezultatom. Tako je 

namesto planiranih 2,9 milijarde SIT presežka ustvaril kar za 55 % večji 

presežek, ki je konec leta 2004 znašal 4,64 milijarde SIT - ta pa se lahko nameni 

le strogo namensko, izključno za zniževanje višine preostalega primanjkljaja iz 

preteklih let ter potrebnih kreditov za zagotavljanje sprotne likvidnosti v 

prihodnjih letih. 

Zavod je namreč po sili razmer vsa leta v obdobju od leta 1994 do vključno 

2000 posloval s primanjkljaji, ki so izvirali iz zakonskih in drugih ukrepov 

države, zlasti pa ukinitve rezervnega sklada Zavoda, bistveno kasneje sprejete 

pokojninske reforme od napovedane s strani Državnega zbora RS, znatnega 

znižanja z zakonom določene prispevne stopnje delodajalcem s 15,5% na 8,85% 

(to je za 6,65 odstotne točke oziroma za 42,9 %) v letu 1996, in z drugin11 

vzroki. Zato je, kljub novim dodatnim finančnim virom s strani države, ki pa so 

le delno nadomeščala izpad prihodkov zaradi znižane prispevne stopnje 

delodajalcem, ob naraščajočih odhodkih, izhajajočih iz zakonskih obveznosti, 

primanjkljaj Zavoda leta 2000 dosegal že kar 23,1 milijarde SIT. 

Zato in na podlagi stalnih zahtev Zavoda sta Vlada RS in Državni zbor RS» 

zavzela odločno politiko, da se primanjkljaj Zavoda po letu 2000 ne bo ve 
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povečeval in da bodo njegovi prihodki in odhodki vsako leto vsaj izravnani, 

skupaj z Vlado RS in Državnim zborom RS pa je ob udeležbi sredstev 

Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d., (KAD) 

Zavod izvajal tudi program postopnega zmanjševanja navedenega primanjkljaja. 

Po finančnem načrtu Zavoda za leto 2004, na katerega je dala soglasje Vlada 

RS, naj bi se primanjkljaj konec navedenega leta zmanjšal na 17,6 milijarde SIT, 

dejansko pa je konec leta 2004 znašal »le« še 15,9 milijarde SIT. S tem se 

znižuje tudi višina nujnih kreditov, ki jih mora Zavod vsak mesec še vedno 

najemati za zagotovitev likvidnosti oziroma redno mesečno plačevanje 

obveznosti, saj boljši finančni rezultat pomeni tudi plačevanje nižjih obresti 

zanje. 

Ob tem je potrebno posebej poudariti, da presežki prihodkov nad odhodki nikoli 

niso bili doseženi na račun kakršnegakoli zmanjševanja ali omejevanja pravic 

upokojencev ali drugih uživalcev pravic, saj so bili finančni učinki reforme v 

finančnih načrtih vsakokrat že vnaprej in posebej upoštevani. Zavod je vse 

svoje zakonske in druge obveznosti, vključno z valorizacijo pokojnin, izvajal 

dosledno v skladu z veljavnim zakonom o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju - to je v celotnem, maksimalnem obsegu, kot ga je ta zakon 

zahteval oziroma, upoštevaje državni proračun pri dodatku za rekreacijo, 

dopuščal. 

Vsa izplačila pokojnin v letu 2004 so bila, tako kot vsa leta doslej, redna in 

usklajena na podlagi veljavnega zakona. Valorizacija pokojnin je bila tako 

izvedena dvakrat in to v mesecu februaiju za 3,2% (oz. 2,6%), v decembru pa 

zaradi izjemno skromne rasti plač le za 0,4%. Zavod je v enkratnem znesku 

skupaj z majskimi pokojninami, torej mesec dni prej kot pretekla leta, izplačal 
tudi revaloriziran za 4,3% in še za 2% realno povečan dodatek za rekreacijo 

501.790 upravičencem. 

Dejstvo, da prihodki Zavoda že četrto leto zapored presegajo odhodke, 
dokazuje, da se ne le nadaljujejo, temveč tudi krepijo načrtovana prizadevanja 
za postopno finančno konsolidacijo Zavoda, katere nadaljevanje je predvideno 

tudi v naslednjih letih. Na tej podlagi Zavod, ob udeležbi sredstev državnega 

proračuna in KAD, v prihodnjih letih planira še nekoliko višje knjigovodske 

presežke. Tako je s finančnim načrtom za leto 2005, na katerega je tudi že dala 

soglasje Vlada RS, planirano, da bo konec tega leta knjigovodski presežek 

Zavoda okoli 5,4 milijarde SIT, s čimer bi znašal primanjkljaj še okoli 11 
milijard SIT. Leta 2006 in 2007 se načrtuje knjigovodske presežke v višini po 

6,4 milijarde SIT, kar pomeni, da bi znašal primanjkljaj konec leta 2006 še nekaj 

manj kot 6 milijard SIT, leta 2007 pa bi ga Zavod v celoti pokril in za 

izplačevanje pokojnin, drugih dajatev ter obveznosti ne bo več potreboval 
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posojil. Zato je povsem realna in uresničljiva strategija, zapisana v sprejetem 

Razvojnem programu Zavoda ter njegovih finančnih načrtih za leti 2004 in 

2005, ki postopno vodi proti končnemu cilju, da bo konec leta 2007 primanjkljaj 

iz preteklih let dokončno odpravljen. 

Kljub zelo ugodnemu finančnemu rezultatu konec leta 2004 in znižanju 

primanjkljaja na 15,9 milijarde SIT pa je moral Zavod tudi v letu 2004 vsak 

mesec (ne glede na določila 233. in 234. člena zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju, ki za zagotavljanje likvidnosti in za izravnanje 

prihodkov in odhodkov direktno zadolžujeta Republiko Slovenijo), skladno z 

drugimi zakoni in sklepi Vlade RS, najemati relativno visoka posojila, za katera 

je plačeval tudi pripadajoče obresti. Najemal je najugodnejša, tako imenovana 

posojila z obnavljanjem črpanja. Sprotno likvidnost in najemanje kreditov je 

Zavod med letom uspešno reševal v okviru Enotnega državnega zakladniškega 

računa pri Ministrstvu za finance. 

Zavod je v letu 2004 presegel tudi realizacijo in planske načrte na področju 

reševanja zahtevkov s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Tako je Zavod v letu 2004, ob rednem izplačevanju večjega števila pokojnin in 

drugih denarnih dajatev, rešil oziroma opravil za 4,4% več zahtevkov ter drugih 

nalog kot v letu 2003 in na tem področju za 15,1% presegel plan dela za leto 

2004. 

V letu 2004 je skupno rešil 224.835 različnih vlog, od tega 140.526 zahtevkov 

za uveljavljanje in varstvo pravic (kar je za 1,8% več kot v letu 2003) ter 84.309 

drugih zahtevkov, obenem pa je tekoče obdeloval podatke o plačah m 

pokojninski dobi povprečno 812.995 zavarovancem ter opravil vsa potrebna 

druga strokovna ter administrativno - tehnična dela, ki jih je vsako leto več. 

Zavod je mesečno izplačeval pokojnine povprečno 523.854 uživalcem ter 

nakazoval 26.241 dodatkov za pomoč in postrežbo, 53.738 invalidnin, 48.017 

varstvenih dodatkov in 48.143 nadomestil plač delovnim invalidom. Skupno je v 

letu 2004 realiziral kar 9.378.275 nakazil pokojnin in drugih denarnih dajatev, 

kar je za 7,6% več kot v letu 2003. 

Republika Slovenija je v letu 2004 vstopila v Evropsko Unijo (EU), kar že ima 

in bo tudi v prihodnje imelo velik vpliv na izvajanje pokojninskega m 

invalidskega zavarovanja. Na ta korak se je Zavod že predhodno pripravljal, v 

letu 2004 pa je bil končan poseben "Projekt izvajanja predpisov o pokojninskem 

in invalidskem zavarovanju v skladu z uredbo 1408/71 EU o uporabi programov 
socialne varnosti". Prišlo je do konkretnih intenzivnih dogovorov ter 
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oblikovanja sklepov o izvajanju mednarodnega zavarovanja v EU. V letu 2004 

je bilo iz tega naslova rešenih že okoli tisoč E zahtevkov za pokojnine. 

Število nerešenih zadev je Zavod konec leta 2004 v primerjavi s stanjem ob 

začetku leta pri vseh vrstah zahtevkov za uveljavljanje in varstvo pravic znižal 

za 9,1%. Tako so bili na podlagi postopne realizacije posebnega programa 

odprave zaostankov, ki so nastali v glavnem kot posledica uveljavitve 
pokojninske reforme, že v letu 2004 uresničeni njegovi cilji, to je optimalno 

dopustno število nerešenih zahtevkov za uveljavljanje pravic na I. stopnji v 

višini povprečnega mesečnega dotoka in na področju pritožb v višini 

trimesečnega povprečnega dotoka v letu. Časi trajanja postopka za uveljavljanje 

pravic na I. stopnji so ostali na enakem nivoju kot leto poprej, z vnaprej znano 

izjemo objektivno daljših in zahtevnejših spremenjenih postopkov za oceno 

invalidnosti po novi definiciji invalidnosti, ki zahtevajo več dokumentacije, 

sodelovanja vseh udeleženih v postopku in druga nova opravila. 

Zavod je v letu 2004 ažurno vodil postopke za uveljavljanje in varstvo pravic ter 
pri tem zavarovancem in upokojencem nudil tudi učinkovito pravno in drugo 

strokovno pomoč. Tudi v tem letu se je povečalo število predhodnih 

informativnih zahtevkov za izračune pokojninske dobe, ugotavljanje pogojev in 

izračuna datuma upokojitve. Zavarovanci, ki se težko znajdejo v zapletenih 

predpisih, po katerih se pokojninska reforma z različnimi upokojitvenimi 

pogoji in drugimi novostmi uveljavlja postopno, zahtevajo vse več razlag, 

telefonskih in pisnih informacij ter osebnih pogovorov. Pritisk na zahteve za 

predhodne variantne izračune lahko le delno blažijo vse pogosteje obiskovane 

prenovljene spletne strani Zavoda, ki dajejo zavarovancem možnost izračuna 

pogojev in večino odgovorov na njihova najpogostejša vprašanja, ter izvajanje 

rednega obveščanja javnosti preko sredstev javnega obveščanja, informativnih 

zloženk, teleteksta in na druge načine. 

Poleg tekočega reševanja zahtevkov je Zavod v preteklem letu intenzivno 

uresničeval naloge, predvidene z realizacijo "Razvojnega programa Zavoda 

2002 - 2005: poslanstvo, vizije, cilji, strategija", ki se zaključuje s koncem leta 
2005, ter iz njega izhajajoče naloge in projekte. Teh je bilo v programu 

zapisanih 16 in so povečini že izvedeni ali v zaključni fazi, vendar pa so zahteve 

delovnega procesa pokazale, da je bilo potrebno projektno delo nujno razširiti 
tudi še na druga področja dejavnosti, tako da je od sprejema razvojnega 

programa do konca leta 2004 zaključenih ali v delu kar 28 projektov. Pri tem pa 
je bilo treba zaradi zakonskih sprememb, drugih potreb in možnosti delovnega 

procesa, razmeram prilagoditi tudi nekatere prioritete in roke izvedbe. 

Poleg tega je Zavod po pomembni pridobitvi mednarodnega certifikata 

kakovosti ISO 9001: 2000 v letu 2003, s strani zunanje certifikacijske hiše, 
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sredi leta 2004 uspešno prestal prvo zahtevno redno kontrolno presojo nadaljnje 

upravičenosti do ohranitve tega mednarodnega certifikata kakovosti, ki je po 

mednarodnih predpisih obvezna vsako leto. 

Poslovanje in računovodske izkaze Zavoda mora po zakonu vsako leto obvezno 

revidirati Računsko sodišče RS, ki je v letu 2004 opravilo večmesečno temeljito 

revizijo, na podlagi katere je Zavod za leto 2003 prejel pozitivno mnenje tega 

sodišča o računovodskih izkazih in mnenje s pridržkom za pravilnost 

poslovanja. Pozitivno mnenje kaže, da v Zavodu na finančnem področju ni bila 

ugotovljena nobena nepravilnost, mnenje s pridržkom pa se nanaša na nekatere 

nepravilnosti v zvezi z izvedbo nekaj javnih naročil. Sicer pa je Računsko 

sodišče RS zapisalo, da je Zavod v letu 2003 v vseh pomembnih pogledih 

posloval v skladu s predpisi ter da odzivno poročilo Zavoda na njegovo poročilo 

ni potrebno, saj ima v pravilniku dobro urejen način oddaje javnih naročil, ki ga 

mora ustrezno izvajati, oblikoval pa je tudi posebno organizacijsko enoto za to 

področje. Računsko sodišče RS pa je v svojem revizijskem poročilu posebej 

opozorilo na nekatere naloge države, po katerih bi morala Republika Slovenija 

spoštovati že navedena določila 233. in 234. člena zakona o pokojninskem in 

invalidskem zavarovanju o zagotavljanju likvidnosti in sredstev Zavodu ter tudi 

v zakonu primerneje urediti status in upravljanje Nepremičninskega sklada. 

Zavod se je v preteklih letih zelo okrepil tudi z neodvisno Notranjo revizijsko 

službo, ki je zelo aktivna in tesno sodeluje tako z Računskim sodiščem RS kot 

tudi Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve, ki tudi opravlja strokovni 

nadzor nad delom Zavoda. Zavod je že sprejel dolgoročni načrt notranjega 

revidiranja za obdobje 2005-2009, za leti 2004 in 2005 pa tudi ločena letna 

programa notranjega revidiranja, na katera je podal soglasje tudi minister za 

delo, družino in socialne zadeve. Ugotovitve in poročila Notranje revizijske 

službe se v Zavodu praviloma dosledno upoštevajo, letno poročilo te službe pa 

se v skladu s posebno uredbo pošilja ministrstvu za finance, uradu za nadzor 

proračuna. Še bolj kot pretekla leta, je bila v Zavodu leta 2004 pozornost 

posvečena večji kakovosti dela, nadaljnji krepitvi notranjih kontrol ter reviziji 

pozitivnih odločb in izvedeniških mnenj. 

V Zavodu je bilo v letu 2004 zaposlenih povprečno 821 delavcev, kar je 4,9 

odstotka več kot leto poprej. Dodatne zaposlitve so bile temeljito in podrobno 
planirane ter tudi izvedene skladno s planom dela in zaposlovanja in so bile 

nujne zlasti zaradi novih nalog in obveznosti na področju izvajanja zavarovanja, 

predvsem pa bistveno zahtevnejšega novega invalidskega sistema in številnih 

novih nalog in zahtev, ki so posledica vstopa Slovenije v EU v letu 2004. 

Nadaljeval se je trend izboljševanja izobrazbene strukture zaposlenih ter 
pomlajevanja kadrovske zasedbe Službe Zavoda. Zavod je tudi lani uspesno 

nadaljeval politiko izboljševanja delovnih razmer zaposlenih, ki obsega dobro, 
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racionalno in gospodarno opremljenost delovnih mest s sodobno informacijsko 

tehnologijo, kakor tudi sistematično reševanje prostorske problematike, ki bo 

dokončno uresničena pomladi 2005 s preselitvijo dela delavcev v Ljubljani v 

novo pridobljene prostore v istem stavbnem kompleksu z obstoječo poslovno 

zgradbo Zavoda. 

Zavod upravlja Skupščina, ki jo sestavljajo predstavniki sindikatov, 

delodajalskih združenj, Vlade RS, upokojencev in delovnih invalidov. Izvršilni 

organ je Upravni odbor, poslovodni organ pa generalni direktor. Strokovne, 

administrativne, tehnične in druge naloge za izvajanje obveznega pokojninskega 
in invalidskega zavarovanja opravlja Služba Zavoda, ki je organizirana na 

centrali s sedežem v Ljubljani in na devetih območnih enotah po Sloveniji. 

Skupščina je imela v letu 2004 tri, Upravni odbor pa deset sej, na katerih so bila 

obravnavana vsa za poslovanje Zavoda pomembna vprašanja. Skladno z določili 

zakona in statuta, ki določata, da se predsedujoči organov izmenjujejo na 16 

mesecev, se je januarja 2004 iztekel mandat predsednici Skupščine ge. Marjeti 

Potrč, predstavnici delodajalcev in predsednici Upravnega odbora, ge. Anki 

Tominšek, predstavnici upokojencev. Tako je sredi januarja leta 2004 postal 

predsednik Skupščine Zavoda g. Jožef Zakonjšek, predstavnik Vlade RS, 

predsednik Upravnega odbora Zavoda pa g. Srečko Čater, predstavnik 
sindikatov. 

Zavod je konec leta 2004 v skladu s statutom pravočasno začel tudi postopek za 

konstituiranje novih organov Zavoda, ki jim mandat poteče v aprilu oziroma 

maju 2005. Tako je bil v mesecu novembru, to je najmanj štiri mesece pred 

potekom mandata, objavljen javni razpis za mesto generalnega direktorja 

Zavoda, v mesecu decembru pa se je začel postopek za imenovanje nove 

Skupščine Zavoda in njenega Upravnega odbora. Upravni odbor je meseca 

decembra s soglasjem vseh prisotnih članov Skupščini predlagal, da za 

naslednji mandat ponovno imenuje dotedanjega generalnega direktorja, ki se je 
prijavil kot edini kandidat, kar je skupščina 16. decembra ob soglasju vseh 

prisotnih članov tudi storila in dotedanjega generalnega direktorja Janeza 

Prijatelja ponovno imenovala za generalnega direktorja. Oba kadrovska 

postopka bosta končana v letu 2005, še zlasti, ker je bil razpis za generalnega 

direktorja v letu 2005 ponovljen, ker Vlada RS, katere soglasje zahteva zakon, v 

začetku januarja 2005 ni dala soglasja Skupščini k že sprejetemu sklepu o 

imenovanju generalnega direktorja. 

Celovit pregled poslovanja po posameznih področjih in dejavnostih Zavoda v 
letu 2004 prikazuje nadaljevanje tega poslovnega poročila. To razen vseh 

aktualnih podatkov za leto 2004 podaja tudi podrobno razčlenjene statistične 

kazalce z dolgoletnimi gibanji ter primerjavami, opisuje najvažnejšo 
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problematiko, s katero se je v tem obdobju srečeval Zavod, ter prikazuje vse 

druge dejavnike, ki so vplivali na izvajanje pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja v Republiki Sloveniji v lanskem in preteklih letih. 

II. 

STATISTIČNI PODATKI 

O PREJEMNIKIH POKOJNIN IN DRUGIH DENARNIH 

DAJATEV TER O ZAVAROVANCIH 

1. Statistični podatki o upokojencih in drugih prejemnikih 

denarnih dajatev 

Zavod je zavarovancem in upokojencem v letu 2004 zagotavljal zlasti z 

zakonom določene pravice: 

- do pokojnin (starostne, invalidske, družinske, vdovske in dela vdovske), 

- iz invalidskega zavarovanja (za čas čakanja in čas poklicne rehabilitacije, za 

čas čakanja na drugo delo ali ustrezno zaposlitev, zaradi dela s skrajšanim 

delovnim časom, zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu, do delne 

invalidske pokojnine, za čas poklicne rehabilitacije, za začasno nadomestilo 

in za nadomestilo za invalidnost), 
- dodatne pravice (do dodatka za pomoč in postrežbo, do invalidnine, do 

varstvenega dodatka k pokojnini) in druge pravice (odpravnine, oskrbnine, 

pravice do dodatka za rekreacijo), 

- do kmečke pokojnine po SZK, vojaške pokojnine po vojaškem predpisu, 

akontacije pokojnine po odloku Vlade R Slovenije, pokojnin po posebnih 

zakonih ter 

- do državne pokojnine. 

1.1 Prejemniki pokojnin 

Na dan 31.12.2004 je bilo skupno število vseh upokojencev v R Sloveniji 

529.101, povprečno v letu 2004 pa 523.854. Te po pravni podlagi pokojnine in 

njenega vira delimo na tri skupine (I, II in III). Njihovo strukturo, število M 

stopnjo rasti prikazuje naslednja tabela: 
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Vrsta 
200 

število 
3 

struktura 
( v % ) 

200 
število 

4 
struktura 

( v % ) 
stopnja rasti 

( v % ) 
Starostni 
Invalidski 
Družinski 
Vdovski 
Skupaj I 

302.365 
97.433 
78.818 
13.295 

491.911 

58,4 
18,8 
15.2 
2,6 

95,0 

308 443 
96.556 
76.038 
16.789 

497.826 

58,9 
18.4 
14.5 
3,2 

95,0 

2.0 
-0,9 
-3,5 
26,3 

1,2 
Vojaški 
Prejemniki akontacij 
Kmečki po SZK 
Skupaj II 

4.299 
353 

6.345 
502.908 

0,8 
0.1 
0,2 

97,1 

4.197 
324 

5.367 
507.714 

0,8 
0,1 
1,0 

96,9 

-2,4 
-8.2 

-15,4 
1,0 

Državni 
Skupaj III 

14.843 
517.751 

2,9 
100,0 

16.140 
523.854 

3,1 
100,0 

8,7 
1,2 

Iz tabele je razvidno, da se je v letu 2004 v primerjavi z letom 2003 število 

povečalo pri starostnih, vdovskih ter državnih upokojitvah, pri ostalih 

upokojitvah pa seje število zmanjšalo. 

V letu 2004 je bilo v Sloveniji 6.103 upokojencev oziroma 1,2% več kot v letu 

2003. V celotni strukturi upokojencev so predstavljali daleč največji delež 

starostni upokojenci (58,9%), invalidski upokojenci (18,4%) in družinski 

upokojenci (14,5%), to je skupaj 91,8%, vsi ostali (vdovski, prejemniki 

akontacij pokojnin, kmečkih po SZK in državnih) pa 8,2%. 

Struktura prejemnikov pokojnin v letu 2004, prikazana na sliki, je sledeča: 

invalidske 
18,4% 

starostne 
58.9% 

vdovske 
3,2% 

akontacije kmečke SZK 
°.1% 10% 

vojaške 
0,8% državne 

3,1% 

družinske 
14,5% 

Z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1) je bila leta 

2000 uveljavljena državna pokojnina. Pogoji za njeno uveljavitev so se postopno 

spreminjali. Tako so v letu 2004 bili prejemniki državne pokojnine vsi tisti, ki so 

dopolnili starost 67 let in so izpolnjevali pogoje iz 59. oziroma 419. člena 
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navedenega zakona. V letu 2004 je bilo povprečno mesečno 16.140 prejemnikov 

državnih pokojnin, kar pomeni 8,7% več kot v letu 2003. 

Po določilih 422. člena ZPIZ-1 se od leta 2001 dalje kot posebna pravica 

upokojencev izplačuje tudi del vdovske pokojnine po njegovem umrlem 

partneiju. To pravico lahko uveljavljajo upokojenci, ki že prejemajo svojo 

starostno oziroma invalidsko pokojnino ob pogoju, da skupno izplačilo lastne in 

dela vdovske pokojnine v posameznem mesecu ne sme presegati povprečne 

mesečne pokojnine, izplačane v državi v preteklem koledarskem letu. Del 

vdovske pokojnine po umrlem partnerju je v letu 2004 znašal 10%. Skupno 

število starostnih in invalidskih pokojnin je bilo v letu 2004 404.999, od tega je 

bilo v povprečju mesečno 7.271 prejemnikov dela vdovske pokojnine ali 25,1% 

več kot v letu 2003. 

Vdovska in državna pokojnina sta bili uveljavljeni z ZPIZ-1 v letu 2000 in zato 

predstavljata novi statistični kategoriji. Stopnji rasti števila upravičencev obeh 

pokojnin sta se v letu 2004 glede na leto 2003 relativno umirili, saj so ju 

potencialni upravičenci v večini izkoristili že v prvih dveh letih po uveljavitvi 

zakona. Stopnja rasti števila teh pokojnin pa je v letu 2004 v primerjavi z 

ostalimi še vedno visoka, saj je rast državnih pokojnin glede na leto 2003 

znašala 8,7%, pri vdovskih 26,3%. 

Povprečno število prejemnikov vdovskih in državnih pokojnin od uzakonitve teh 

pravic dalje prikazuje spodnja slika: 

I 
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1.2 Povprečno število prejemnikov pokojnin po letih 

Dolgoletna serija podatkov o gibanju povprečnega števila prejemnikov pokojnin 

od leta 1990 je 
mu 

>• ■■■-■?£ 

prikazana v slec m ■ ■ 1 ■ ■ ■ ■■ a 
Moj/ 

eči tabeli: 

mm® 

Kraste 
i SZK ig SKUPAJ 

III 

82.289 76.726 356.274 27.820 384.094 
87.194 78.482 393.200 25.727 418.927 
91.551 79.276 419.805 4.770 727 23.526 448.828 
93.867 80.439 430.291 4.996 741 21.517 457.545 
94.848 80.769 432.915 4.970 684 19.516 458.085 
96.058 81.740 437.051 4.917 623 17.671 460.262 
96.850 83.113 442.105 4.838 574 15.805 463.322 
97.369 84.530 448.753 4.783 538 14.142 468.216 
97.498 85.638 454.626 4.723 512 12.533 472.394 
97.382 86.643 460.280 4.632 478 11.059 476.449 
97.804 86.976 663 467.448 4.548 450 9.744 482.190 50 
97.704 84.260 4.617 474.507 4.459 421 8.560 487.947 4.538 
97.621 81.688 9.285 483.898 4.402 393 7.420 496.113 12.970 
97.433 78.818 13.295 491.911 4.299 353 6.345 502.908 14.843 
96.556 76.038 16.789 497.826 4.197 324 5.367 507.714 16.140 

Število prejemnikov starostnih, invalidskih, družinskih, vdovskih, kmečkih, 

akontacij, vojaških in državnih pokojnin od leta 1990 do leta 2004 prikazuje 

naslednja slika: 
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Invalidske Družinske Vdovske Vojaške Kmečke 
-SZK 

Akontacije Skupaj Državne 

Po izvedeni mali pokojninski reformi 1992, so stopnje rasti upokojevanja do leta 

2000, z izjemo v letu 1993, znašale največ do 2%. Razlogi za to so bili 

poročevalec, št. 25 18■ aPr" 

Pregled stopenj rasti upokojencev za daljše časovno obdobje kaže, da je bila do 

leta 1992 rast števila starostnih upokojencev nadpovprečno visoka in je zaradi 

specifičnih razlogov tistega obdobja, ki so stimulirali upokojevanje, leta 1991 

znašala rekordnih 15,3%, leta 1992 pa že 10,9%. 

Stopnje rasti prejemnikov starostnih, invalidskih, družinskih, kmečkih, vojaških 

pokojnin in akontacij pokojnin od leta 1990 do leta 2004 kaže naslednja slika: 

Povprečne stopnje rasti števila prejemnikov pokojnin po letu 1990: 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
leto 

-*—starostne —■—invalidske —družinske kmečke SZK x vojaške —•—akontacije 

Obdobje 
: ' 

Starostne 

10,0 
8,0 
6,0 
4,0 
2,0 
0,0 

-2,0 
-4,0 
-6,0 
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predvsem zaostreni zakonski pogoji (npr. višji pogoj za starost, odprava splošne 

možnosti predčasnega upokojevanja), povečanje cen za dokup let in dejstvo, da 

je generacija "tik pred upokojitvijo" izkoristila možnosti predčasne upokojitve 

oziroma dokupa let pred uveljavitvijo zakona, torej še v letih 1991 in 1992. 

Zelo nizka rast starostnega upokojevanja je bila v letih 1994 ter 1995, ko je v 

primerjavi s predhodnim letom znašala samo 0,5% oziroma 0,8%. V vseh 

naslednjih letih je bila stopnja rasti spet nekoliko višja in vendar vse do leta 

2000 ni dosegla 2%. Razlog za stopnjo rasti 2% in več v obdobju 2000-2004 je 

po oceni znotraj sistema v tem, da so se kljub zaostrenim pogojem upokojevanja 

po novem zakonu tudi v obdobju 2000-2004 upokojevali zavarovanci ob 

nekaterih ugodnostih, ki omogočajo tudi v teh predpisih zgodnejšo upokojitev 

(znižanje starostne meje zaradi otrok oziroma uveljavitev pravice do pokojnine 
po prejšnjih predpisih). 

Še posebej velja opozoriti, da se število invalidskih upokojencev že od leta 

1999, to je pet let, pada. Na to dinamiko vpliva velikost in gibanje populacije 

zaposlenih delavcev, stopnja organiziranosti in razvitosti zdravstva, varstva pri 

delu v najširšem smislu in vrste ter število bolezni in poškodb. Vzroki nastanka 

invalidnosti so predvsem bolezni in poškodbe izven dela, poškodbe pri delu in 

poklicne bolezni pa imajo na upokojevanje manjši vpliv. Letne stopnje rasti 

invalidskega upokojevanja so bile do leta 1995 višje od 1,0%, v naslednjih štirih 

letih pa so padle pod 1,0%. V letih 1999 do vključno leta 2004 je bila stopnja 

rasti nizka oziroma negativna. 

Število družinskih pokojnin se še naprej niža, kar je značilno za zadnja štiri 

leta. V večji meri je to posledica delitve pravice družinske pokojnine po novem 

predpisu na dva dela, to je na družinsko pokojnino in vdovsko pokojnino. Zaradi 

uveljavitve vdovske pravice so se torej na ta račun znižale družinske pokojnine, 
do katere je upravičen preživeli partner. Če do te delitve ne bi prišlo, bi število 

družinskih pokojnin naraslo, kar je odraz starostne strukture prebivalstva. 

Prejemniki družinskih in vdovskih pokojnin so v tabeli prikazani ločeno. V letu 

2004 je bilo v povprečju mesečno 16.789 prejemnikov vdovske pokojnine. Če bi 

vdovske pokojnine prišteli k družinskim, bi bila skupna rast 0,8%, kar je za 0,5 

odstotne točke manj kot v letu 2003. 

'8 . 

1.3 Delež upokojencev v prebivalstvu Slovenije 

Konec septembra leta 2004 je bilo v Sloveniji po podatkih SURS 1.998.697 
prebivalcev. Primerjava s stanjem števila upokojencev konec decembra 2004, ko 

jih je bilo 529.101, kaže, da je v letu 2004 populacija upokojencev v celotnem 
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številu prebivalcev Slovenije predstavljala 26,5%, to je za 0,5 odstotne točke več 

kot v letu 2003. 

1.4 Starost upokojencev ob upokojitvi 

Pogoji za pridobitev pravice do pokojnine, zlasti starostne, so se skozi leta 

spreminjali, zato so bili opazni pomembni premiki v doseženi starosti ob 

upokojitvi tako žensk kot moških. 

V letu 2004 je bila dosežena povprečna starost pri starostnih in invalidskih 

prejemnikih pokojnin po splošnih predpisih, ki omogočajo upokojitev tudi pri 

višji starosti naslednja: 

POVPREČNA STAROST PREJEMNIKOV STAROSTNIH IN INVALIDSKIH POKOJNIN, KI JIM JE 
PRVIČ PRIZNANA PRAVICA DO POKOJNINE PO ZPIZ-1 TER SPOL. 2004 

starostne pokojnine 
po splošnih predpisih (ZPIZ-1) 
z zavarovalno dobo s povečanjem (ZPIZ, ZPIZ-1) 
predčasni po prejšnjem zakonu o PIZ 

let mes let mes 

57 3 62 5 
54 1 56 6 
54 3 59 1 

let mes 

59 7 
56 0 
56 3_ 

invalidske pokojnine 
po splošnih predpisih (ZPIZ-1) 
z zavarovalno dobo s povečanjem (ZPIZ, ZPIZ-1 
predčasni po prejšnjem zakonu o PIZ 

49 10 53 10 
46 7 51 8 
0 0 0 0 

52 6 
50 8 
0 o 

Po posebnih predpisih, ki prav tako omogočajo ugodnejše pogoje, pa je bila 

dosežena povprečna starost prejemnikov starostnih in invalidskih pokojnin nižja. 

Ti predpisi se nanašajo predvsem na upokojevanje zavarovancev, ki jim zaradi 

narave in pogojev dela zakon omogoča zgodnejše upokojevanje kot pri ostali 

večini zavarovancev. Povprečna starost prejemnikov teh starostnih 'n 

invalidskih pokojnin je naslednja: 

POVPREČNA STAROST PREJEMNIKOV STAROSTNIH IN INVALIDSKIH POKOJNIN, KI JIM JE PRVIČ 
PRIZNANA PRAVICA DO POKOJNINE PO POSEBNIH PREDPISIH TER SPOL. 2004 —- 

vrsta zakona 
starostne pokojnine 
posebni zakoni 
po Zakonu o policiji ( policaji) 
po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij (pazniki) 
po ZPPPAI (azbestovci) 
po ZŽVN (žrtve vojnega nasilja) 
skupaj vsi starostni upokojenci po posebnih zakonih 

0 0 54 3 
0 0 55 0 

50 3 54 0 
62 0 62 4 
51 2 55 7 

54 3 
55 0 
53 2 

62 3 

54 J  
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Po splošnih predpisih so se starostni upokojenci v letu 2004 upokojili pri starosti 

59 let in 7 mesecev, vsi starostni upokojenci skupaj, po splošnih in posebnih 

predpisih pa pri starosti 58 let in 7 mesecev (prikazano v naslednji tabeli). 

Pri invalidskih upokojitvah je bila starost upokojencev v letu 2004 ob upokojitvi 

po splošnih predpisih 52 let in 6 mesecev, pri uveljavitvi zavarovalne dobe s 

povečanjem pa 50 let in 8 mesecev. Po posebnih predpisih se v letu 2004 ni 

upokojil nobeden invalidski upokojenec. Dosežena povprečna starost invalidskih 

upokojencev po splošnih in posebnih predpisih skupaj je bila 52 let in 2 meseca 

(prikazano v naslednji tabeli). 

Dosežena povprečna starost prejemnikov starostnih in invalidskih pokojnin po 

splošnih in posebnih predpisih skupaj v obdobju od 1990 do 2004 je bila 

naslednja: 

Starostni upokojenci Invalidski upokojenci 
Ženske Moški Skupaj Ženske Moški Skupaj 

L Leto let mies. Let mes. let mes. let mes. let mes. let mes. 
_ 1990 53 7 57 8 55 7 47 8 51 2 50 0 
. 1991 52 3 56 5 54 9 47 2 50 5 49 3 

1992 52 6 56 2 54 3 45 6 48 0 47 3 
1993 53 3 56 2 55 1 45 2 49 6 48 1 
1994 53 2 57 7 55 0 46 2 50 8 49 3 

.. 1995 53 1 57 6 55 7 44 1 48 8 47 1 
h 1996 54 0 57 6 55 8 46 10 50 9 49 4 
>_1997 54 11 58 3 56 6 48 1 

1 
51 8 50 5 

1998 55 3 58 5 56 10 48 51 9 50 6 
1999 54 10 58 2 56 7 47 3 51 3 49 10 

.. 2000 55 5 59 2 57 2 48 5 52 5 51 0 
. 2001 55 5 59 3 57 2 48 9 52 9 51 3 

2002 55 6 59 11 57 8 49 2 53 0 51 8 
2003 55 8 59 1 1 57 8 49 6 52 1 1 51 8 
2004 56 7 60 7 58 7 49 5 53 4 52 2 

Tabela prikazuje starost ob starostni upokojitvi po splošnih in posebnih 

predpisih za časovno obdobje od 1990 do 2004, iz katere sledi ugotovitev, daje 

starost ob upokojitvi porasla tako pri ženskah, kot pri moških. V obdobju 1992- 
1999 je pri ženskah porasla od 52 let in 6 mesecev na 54 let in 10 mesecev, v 

obdobju 2000-2004 pa je zopet porasla in sicer na 56 let in 7 mesecev, to je v 

obdobju 1992-2004 skupaj za 4 leta in 1 mesec. Pri moških je starost ob 

upokojitvi porasla v obdobju 1992-1999 od 56 let in 2 meseca na 58 let in 2 

meseca, nato pa je v obdobju 2000-2004 še narasla na 60 let in 7 mesecev, kar 

pomeni skupni porast v obdobju 1992-2004 za 4 leta in pol. 

Iz podatkov in naslednjih dveh slik je razvidno, da povprečna starost tako pri 

novih starostnih kot pri novih invalidskih upokojencih stalno narašča zaradi 

povečevanja pogojev v prehodnem obdobju do leta 2023 (pri ženskah, ko bo 

polna starost znašala 61 let) za dosego določene starosti pri upokojitvi, zaradi 

— 
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dosega polne starosti in uvedbe »delovne dobe«, kar je eden vidnejših učinkov 

pokojninske reforme. 

Povprečna starost ob upokojitvi, ločeno po spolu, pri starostnih upokojencih od 

leta 1992 do leta 2004: 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
leto 

a ženske m moški 

Povprečna starost pri starostnih upokojencih se je v letu 2004 v primerjavi z 

letom 2003 povečala za enajst mesecev. 

Povprečna starost ob upokojitvi, ločeno po spolu, pri invalidskih upokojencih od 

leta 1992 do leta 2004: 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
leto 

a ženske □moški 
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Povprečna starost pri invalidskih upokojencih se je v letu 2004 v primerjavi z 

letom 2003 povečala za šest mesecev. 

1.5 Povprečna doba prejemanja pokojnine 

Povprečna doba prejemanja pokojnine prejemnikov, ki jim je prenehala pravica 

do pokojnine, je bila v letu 2004 različna po spolu in po vrsti pokojnine, kar je 

razvidno iz naslednje tabele: 

POVPREČNA DOBA PREJEMANJA POKOJNINE PREJEMNIKOV, KI JIM JE PRENEHALA PRAVICA DO POKOJNINE, 2004 
Vrsta ženske moški skupaj 

Starostni 
Invalidski 
Družinski 
Skupaj 

let mes let mes 
18 8 15 10 
20 1 15 7 

let mes 
17 1 
16 11 
12 8 
15 8 

1.6 Povprečno število pokojnin ter višina pokojnin, kijih Zavod plačuje 

upravičencem v druge države 

Zavod mora v skladu s predpisi in mednarodnimi sporazumi ter določili Uredb 

Evropske unije izplačevati pokojnine upravičencem s stalnim prebivališčem v 

drugih državah, ki jih klasificiramo v naslednje skupine: države s katerimi ima 

Slovenija sklenjene mednarodne sporazume (Argentina, Bolgarija, Hrvaška, 

Kanada, Makedonija in Švica), države izven EU (Avstralija, Brazilija, Monako, 

Rusija, Venezuela, ZDA) ter države EU. Posebnost pa je, da upravičenci 

slovenskih pokojnin iz Bosne in Hercegovine ter Srbije in Črne Gore prejemajo 

pokojnine še vedno v slovenskem okolju preko osebnih bančnih računov 

(direktnega nakazila v te države ni). 

V letu 2004 je bilo 37565 upravičencev s stalnim prebivališčem v drugih 

državah, ki so prejeli bodisi cele pokojnine (v primeru, da je bila v celoti njihova 

pokojninska doba dopolnjena v R Sloveniji) oziroma sorazmerne dele pokojnin 

(glede na dolžino njihove pokojninske dobe v Sloveniji v primerjavi s celotno 

pokojninsko dobo upokojenca, ki je dopolnjena tudi v tujini) v vrednosti 24.452 

mio SIT oziroma v povprečju na mesec 54.243 SIT. 

Je r~-—-  
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Število in struktura upravičencev po stalnem prebivališču, vrednost in struktura 

nakaziUer mesečno povprečje pokojnin po državah, leto 2004: 

upravičenci nakazila povprečna mesečna 
pokojnina oziroma 

sorazmerni del pokojnine 
v SIT Države število str. v % vrednost str. v % 

Avstralija 
Bolgarija 

504 1,3 117.194.601 0,5 19.377 
4 0,0 4.369.766 0,0 91.037 

1 Hrvaška 
Kanada 
Makedonija 
Švica 

17283 46,0 12.356.468.450 50,5 59.579 
197 0,5 107.562.319 0,4 45.500 
407 1,1 390.261.540 1,6 79.906  

97 0,3 65.135.054 0,3 55.958 
Skupaj I 18492 49,2 13.040.991.730 53,3 58.769 
Argentina 
BIH 
Brazilija* 

4 0,0 4.009.247 0,0 83.526 
8505 22,6 5.846.813.280 23,9 57.288 

1 0,0 30.114 0,0 30.114 

2 Monako 
Rusija** 
Srbija in ČG 
Venezuela 
ZDA 

1 0,0 1.101.708 0,0 91.809 
1 0,0 331.459 0,0 47.351 

2693 7,2 2.979.729.096 12,2 92.206 _ 
1 0,0 520.437 0,0 43.370 

47 0,1 53.258.655 0,2 94.430 
Skupaj II 11253 30,0 8.885.793.996 363 65.803 

3 

Avstrija' ' 
Belgija 
Češka 
Danska 
Francija 
Finska 
Italija 
Luksemburg 
Madžarska 
Nemčija 
Nizozemska 
Norveška 
Poljska 
Portugalska 
Slovaška 

1331 3,5 429.278.489 1,8 26.877 
32 0,1 9.205.891 0,0 23.974 
46 0,1 15.544.670 0,1 28.161 1 

1 0,0 687.754 0,0 57.313 
248" 0,7 66.267.323 0,3 22.267 

1 0,0 208.257 0,0 17.355 
1117 3,0 351.329.244 1,4 26.211 

9 0,0 6.555.973 0,0 60.703 . 
6 0,0 3.677.944 0,0 51.083  

4846 12,9 1.554.719.619 6,4 26.735 
30 

2 O 
O

 
o

 26.597.698 
977.694 

0.1 
0,0 

73.882 
40.737  

5 0,0 2.566.125 0,0 42.769 _ 
1 0,0 683.572 0,0 56.964 _ 
9 0,0 5.309.224 0,0 49.159 

Španija 
Švedska 
Velika Britanija 

3 0,0 2.123.978 0,0 58.999_ 
122 0,3 42.310.219 0,2 28.900 

11 0,0 6.946.946 0,0 52.628 . 
Skupaj III 7820 20,8 2.524.990.620 10,4 26.907  
Skupaj 1+II+1II 37565 100,0 24.451.776.346 100,0 54.243  

•samo eno nakazilo v celem letu, ** sedem nakazil v celem letu 
1 - pokojnine po mednarodnem sporazumu, 2-pokojnine v države izven EU, 3-pokojnine v države EU 

Struktura nakazanih pokojnin po skupinah držav, leto 2004 

pokojnine po 
medn.konv. 

533% 

pokojnine v 
države EU 

10 4% 

pokojnine v 
države izven EU 

36.3% 
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V letu 2004 je bilo v tujino na podlagi mednarodnih sporazumov izplačanih 

53,3% pokojnin, od tega največ na Hrvaško (50,5%), v države izven EU 36,3% 
pokojnin, največ v BIH (23,9%) ter v države EU 10,4% pokojnin, od tega 

največ v Nemčijo (6,4%). 

Število izplačanih pokojnin v tujino v letih: 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
povprečno število 
izplačanih pokojnin 6.819 22.294 22.587 21.702 22.535 23.386 24.348 25.253 26.778 29.115 30.143 32.224 34.556 37.565 
povprečne stopnje 
rasti v % 226,9 1,3 -3.9 3,8 3,8 

■ 
4,1 3,7 6,0 8,7 3,5 6,9 7,2 8,7 

Povprečno število pokojnin izplačanih v tujino: 

40.000 
35.000 

30.000 

25.000 
20.000 
15.000 
10.000 
5.000 

0 
1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

■■■i število izplačanih pokojnin —♦— po\*>r stopnje rasti v % i 

Povprečna stopnja rasti izplačanih pokojnin v letu 2004 v primerjavi z letom 

2003 je bila 8,7%. 

1 -7 Denarna nadomestila delovnim invalidom 

Delovni invalidi s preostalo delovno zmožnostjo imajo pravico do dela z 

delovnim časom, ki ustreza njihovi preostali delovni zmožnosti, do zaposlitve 

oziroma razporeditve na drugo ustrezno delo, do poklicne rehabilitacije in do 

ustreznih denarnih nadomestil. 

2 ZPIZ-l je bilo na področju invalidskega zavarovanja sprejetih več novosti, 

•zmed katerih so se nekatere začele uveljavljati šele s 1.1.2003. Ena glavnih 

takšnih sprememb je nova definicija invalidnosti, katere posledica so tudi 

spremembe pri odmerah pravic do denarnih nadomestil delovnim invalidom. V 

nadaljevanju je v tabelah zato prikazano ločeno število prejemnikov in sicer do 
leta 2000 po starem zakonu in od leta 2000 dalje po novem ZPIZ-l. 
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Gibanje povprečnega števila prejemnikov vseh vrst nadomestil plač v obdobju 

1990 - 2004 prikazuje naslednja tabela: 

t" 

Nadomestila plač - , : 

■ * >,- • Jas poklicne 
rehabilitacije 

Za i« 
. čakanja na «SpI» drago delo 
ali* ustrezno 

Zaradi, dela: 
.sskrajsamm 
■delovnim 

časom 
. 

1 Ušif manjše^;: 

p drugem^ 

jSlKs 

' invalidska 
pokojnina 

1 
mm m 

■ 

i?ač^siib 
nađomes- 

ip 

Nadomestilo z* 

1990, ' 285 787 12.503 13.546 - - - - 
256 983 10.568 12.177 - - - - 
223 1.318 10.091 11.588 - - - - 

19S3-; 182 1.504 9.148 10.580 - - - - 
m m 159 2.208 9.203 10.461 - - . - 
19< is 172 3.337 9.973 11.109 - - . - - 
195 iti 205 4.766 10.713 11.830 - - - - 
1997 215 6.347 11.253 12.676 - - - - 

£11 196 7.984 11.772 13.276 - - - - 
m 203 9.830 12.406 13.995 - _ . 
m m 215 11.973 12.856 14.323 - - - - 

210 13.861 12.659 14.814 - - - . 
20$2-l: 214 15.275 12.999 15.400 - - - - 
2003 243 16.585 13.408 15.594 14 1 - 19 __ 
2004 •- 211 17.489 13.310 15.578 772 21 1 76l ~3 

Iz tabele je razvidno, da so se leta 2003 upravičencem pričela izplačevati 

nadomestila plač, odmerjena na podlagi pravic, kot posledica že omenjene nove 

definicije invalidnosti. Štiri nove vrste nadomestil plač so: delna invalidska 

pokojnina, nadomestilo plače za čas poklicne rehabilitacije, začasno nadomestilo 

in nadomestilo za invalidnost. 

V letu 2004 je bilo povprečno mesečno 772 prejemnikov delne invalidske 

pokojnine, 21 prejemnikov nadomestila plače za čas poklicne rehabilitacije, 761 

prejemnikov nadomestila za invalidnost in 1 prejemnik začasnega nadomestila. 
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Prejemnike nadomestil plače od leta 1990 do 2004 prikazuje naslednja slika: 

> 
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1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

leto 

■ za Čas čakanja in čas poklicne rehabilitacije 
■ zaradi dela s skrajšanim delovnim časom 
■ delna invalidska pokojnina 
■ začasno nadomestite 

■ za čas čakanja na drugo ustrezno zaposlitev 
O zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu 
■ za čas poklicne rehabilitacije 
□ nadomestilo za invalidnost 

V letu 2004 se je v primerjavi z letom 2003 povprečno število vseh prejemnikov 

denarnih nadomestil oziroma nadomestil plač povečalo oziroma zmanjšalo in 

sicer: 

za čas čakanja na prekvalifikacijo oziroma dokvalifikacijo in čas 

prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije zmanjšalo za 13,2%, 

za čas čakanja na razporeditev na drugo ustrezno delo ali ustrezno 

zaposlitev povečalo za 5,5%, kar je za 3,1 odstotne točke manjša rast kot v 

letu 2003, 

zaradi dela s skrajšanim delovnim časom zmanjšalo za 0,7%, 

zaradi manjše plače na drugem ustreznem delu zmanjšalo za 0,1% in 
zaradi uvedbe novih pravic v letu 2003, je bila stopnja rasti v letu 2004 v 

primerjavi z letom 2003 še vedno izrazito visoka, zlasti pri delni invalidski 

pokojnini, pri nadomestilih za čas poklicne rehabilitacije ter nadomestilu za 

invalidnost. 
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Povprečne stopnje rasti števila prejemnikov nadomestil plač od leta 1990 dalje: 

Leto 
£ « , 

Nadomestila plač : . 
Za čas .... -■ - 

- čakanja in 
čas poklicne 
rebabilitacije 

; 
PIlPIlIlli-w; 

Za čas 
čakanja na 
drugo delo 
ali-ustrezno 
zaposlitev 

Zaradi dela 
s skrajšanim 

delovnim ■ V" 

> v * 

... Zaradi '■ 
; manjSe 

plače na 
drugem 

ustreznem 
}f- delu 

Delna 
invalidska: 
pokojnina 

<Vs"- 

£ačaa 
poklicne 
rehabili- 

tacije 
M - T 

Začasno 
nadomes- 

tilo 

k-1 
fgsll 

Nadomestil 
v b za 

invalidnost 

1990-1991 -10,2 24,9 -15,5 -10,1 - - - - 
1991-1992 -12,9 34,1 -4,5 -4,8 - - - - 
1992-1993 -18,4 14,1 -9,3 -8,7 - - - - 
1993-1994 -12,6 46,8 0,6 -1,1 - - - 
1994-1995 8,2 51,1 8,4 6,2 - - - - 
1991-1995 -9,6 33,5 -4,5 -3,9 - - - - 
1995-1996 19,2 42,8 7,4 6,5 - - - - 
•19964997. 4,9 33,2 5,0 7,2 - - - - 
1997-1998; -8,8 25,8 4,6 4,7 - - - - 
1998-1999 3,6 23,1 5,4 5,4 -• _ - - 
1999-2000 6,0 21,8 3,6 2,3 - - _ - 
199<S-2000 4,6 29,1 5,2 5,2 - - - - 
2000x200.1-: -2,3 15,8 -1,5 3,4 - - - - 
•>2001-2002 1,9 10,2 2,7 4,0 - - _ - 
2002-2003 13,6 8,6 3,1 1,3 - - - - 
2003-2004 -13,2 5,5 -0,7 -0,1 5.414,3 2.000,0 - 3.905,3 

V letu 2004 je v okviru pravic po prejšnjem zakonu razviden porast števila 

prejemnikov le za nadomestila plač za čas čakanja na drugo delo ali ustrezno 
zaposlitev, in sicer za 5,5%. V primerjavi z letom 2003 je to za 3,1 odstotne 

točke manj. Na porast tovrstne pravice vpliva dejstvo, da je velika večina 

delovnih invalidov, ki so v preteklih letih izgubili delo zaradi stečaja ah 

prenehanja obratovanja organizacij oziroma delodajalcev, prenehala prejemati 

nadomestilo po Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 

ter na podlagi določil ZPIZ-1 pridobila pravico do nadomestila za čas čakanja na 

zaposlitev na drugem ustreznem delu. Na to vpliva tudi dejstvo, da si s 

pridobitvijo statusa delovnega invalida in s tem tudi pravice do nadomestila 

poizkuša svojo materialno varnost zagotoviti precejšnje število brezposelnih, 

predvsem starejših delavcev. Razlogi za to so sorazmerno visoka nadomestila 

plače za čas čakanja na ustrezno zaposlitev (povprečni znesek je v letu 2004 

znašal 75.307 SIT) ter majhne zaposlitvene možnosti delovnih invalidov zaradi 

nizke strokovne izobrazbe. Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje za leto 2004 

je imelo konec leta 2004 nizko stopnjo strokovne izobrazbe 58,0% brezposelnih 

delovnih invalidov. Starejših od 50 let je bilo 59,2%, starejših od 40 let pa 

92,0% vseh brezposelnih delovnih invalidov. Z letom 2004 so se začela 

izplačevati nadomestila na podlagi nove definicije invalidnosti, pravica do že 

prej uveljavljenih nadomestil pa je ostala v nespremenjenem obsegu. Z 

uveljavitvijo novega sistema invalidskega zavarovanja bo delodajalec v 

izjemnih, z zakonom določenih primerih delovnemu invalidu lahko odpovedal 
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pogodbo o zaposlitvi, pravico do nadomestila pa bo pridobil tudi delovni 

invalid, ki mu bo delovno razmerje prenehalo po njegovi volji ali krivdi. Zaradi 

teh sprememb v prihodnje, kljub nižji odmeri bodočih nadomestil, ni pričakovati 

bistveno drugačnih gibanj števila prejemnikov nadomestil, predvsem za čas 

čakanja na ustrezno zaposlitev. V letu 2004 je bil sprejet zakon o zaposlitveni 

rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, katerega cilj je povečati zaposljivost 

invalidov. 

Iz podatkov o prirastu delovnih invalidov po novi definiciji invalidnosti ZPIZ-1, 

upoštevajoč spremembe zakona o invalidskem zavarovanju, je bilo Število in 

povprečna starost po vrsti delovnih invalidov v letu 2004 naslednje: 

PRIRAST DELOVNIH INVALIDOV PO ZPIZ-1-UPB2 RAZDELJENI GLEDE NA VRSTO DAJATVE 
 _ 

raju ksbhs 
   ;     

Delna'invalidska pokojnin 
Nado 
NadoirigstUo: 
Zaiasno'nadomestilo ■p 
Skupaj nadomestil« iz invalidskega zavarovanja 

prejemniki invalidskih' 
moški 

1.451 
468 
47 

585 
2 

1.102 

skupaj 
 2.047 

1.059 
60 

970 
3 

2.092 

povprečna/starost v letih 

48 
45 
36 
46 
40 
42 

moški 
vr 
48 
29 
49 
27 
38 

si 

Prejemniki nadomestil iz inv. zav. Po ZP1Z 
Skupaj invalidske pok.+ nadomestila iz invalidskega zavar. 

246 
2.799 

343 
4.482 

49 
46 

51 
47 

Začasno nadomestilo 

1.8 Prejemniki dajatev iz naslova dodatnih pravic 

Poleg pokojnin in nadomestil delovnim invalidom se po ZPIZ-1 zavarovancem 

priznava in izplačuje tudi druge denarne prejemke, kot so: 

- varstveni dodatek, 

- invalidnina za telesno okvaro in 

- dodatek za pomoč in postrežbo. 

Varstveni dodatek je socialni korektiv, namenjen izboljšanju materialne varnosti 

prejemnikov najnižjih pokojnin, zavarovanih za celoten obseg pravic iz 

obveznega zavarovanja. Pravica je pogojena z premoženjskimi razmerami 

prejemnika pokojnine in družinskih članov, s katerimi živi v skupnem 

gospodinjstvu. Po ZPIZ-1 in po sprejetih spremembah in dopolnitvah zakona se 

preverjanje upravičenosti nadaljnjega uživanja varstvenega dodatka izvaja vsaki 
dve leti. 
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Povprečno število prejemnikov varstvenega dodatka, invalidnin za telesno 

okvaro ter dodatka za pomoč in postrežbo od leta 1990 dalje prikazuje spodnja 

tabela: 

dodatek 
;• Invalidnina-,;* 

in postrežbo 
"1990.; 55.355 42.332 19.381 

57.166 43.673 19.301 
' :• '1992 i;" 56.852 44.457 19.322 

.199.3 54.039 45.074 19.455 1
 

1
 

—4 

%
 53.936 46.072 19.822 

53.565 47.211 20.442 
47.797 47.784 20.855 
45.265 48.918 21.652 

1998 45.296 49.712 22.177 
■V.š:£k 1999« v V 45.524 50.383 22.471 

•■..2000.: 46.418 49.769 22.662 
V.'.^ ' . .' 2001 . : . .i 44.832 50.611 23.506 

47.386 51.712 24.360 
47.391 52.678 25.211 
48.017 53.738 26.241 

Število prejemnikov iz naslova dodatnih pravic od leta 1990 do 2004 prikazuje 

tudi naslednji graf: 

> o JC 

E 4> 
£* a. 
o 
> a> 
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■ varstveni dodatek o invalidnina □ dodatek za pomoč in postrežbo 

Do leta 1991 je število prejemnikov varstvenega dodatka naraščalo. V letu 1992 

se je število prejemnikov zmanjšalo za 0,6%, ker se je v skladu z 200. členom 

takratnega zakona ta dodatek prenehal izplačevati upokojencem s stalnim 

prebivališčem v državah bivše SFRJ. 
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V letih 1996 in 1997 se je število prejemnikov varstvenega dodatka nižalo in 

nato v naslednjih treh letih povečevalo. V letu 2001, ko je Zavod preverjal 
izpolnjevanje pogojev do izplačila varstvenega dodatka, se je število 

prejemnikov zmanjšalo za 3,4%, v letu 2002 pa se je povečalo za 5,7%. V letu 

2003, koje Zavod po uradni dolžnosti ponovno preverjal izpolnjevanje pogojev 
do izplačila varstvenega dodatka je povprečno število prejemnikov praktično 

ostalo na ravni leta 2002. V letu 2004 pa se je število ponovno povečalo za 

1,3%. 

Število prejemnikov invalidnin za telesno okvaro se je v letu 2004 v primerjavi z 

letom 2003 povečalo za 2,0%. 

v 
Število prejemnikov dodatka za pomoč in postrežbo je v letu 2004 poraslo za 
4,1%. 

Povprečne stopnje rasti števila prejemnikov dodatnih pravic po letih prikazuje 

spodnja tabela: 
v% 

" Obdobje ' ydoZ7 
Invalidnina : 

n postrežbo 
3,3 3,2 -0,4 
-0,6 1.8 0,1 

1992-1993t -4,9 1,4 0,7 
1993-1994 -0,2 2,2 1,9 
1994-1995 T 'V -0,7 2,5 3,1 

ivM -0,7 1,9 0,8 
■vi 1995-1996: ■. -10,8 1,2 2,0 

-5,3 2,4 3,8 
v 1997-1998; " 0,1 1,6 2,4 

1998-1999' ' 0,5 1,3 1,3 
> 1999-2000 2,0 -1,2 0,9 

1^.6-2Q00^i& -2,9 1,1 2,0 
- *■'}'2000-2001" '■ -3,4 1,7 3,7 

' 2001-2002 5,7 2,2 3,6 
2002-2003,' ■'},< 0,0 1,9 3,5 
2003-2004 1,3 2,0 4,1 

1.9 Prejemniki sredstev iz naslova drugih pravic 

Po 4. členu ZP1Z-1 se z obveznim zavarovanjem zagotavljajo tudi druge pravice 
in sicer do: 

- odpravnine, 

- oskrbnine in 

- dodatka za rekreacijo. 
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Dolgoletna serija podatkov o gibanju povprečnega števila prejemnikov 

odpravnin, oskrbnin in dodatka za rekreacijo od leta 1990 je prikazana v sledeči 

tabeli: 

Druge 
pravice 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 20« 

Oskrbnina 8 15 12 9 18 16 19 23 22 21 23 19 25 

Odpravnina 8 5 2 3 6 3 2 2 2 3 2 4 5 

Dodatek za 
rekreacijo 396.000 421.471 422.543 429.741 440.788 450.563 456.611 458.879 471.607 480.762 491.786 497.528 520^1 

Odpravnina oziroma oskrbnina sta pravici, ki ju Zavod pod določenimi pogoji 

izplačuje osebi, ki po zakončevi smrti ni pridobila pravice do vdovske 

pokojnine. V letu 2004 je odpravnino prejemalo povprečno mesečno 5 

prejemnikov (v letu 2003 so bili štirje prejemniki), oskrbnino je v letu 2004 v 

povprečju mesečno prejemalo 25 prejemnikov, leta 2003 pa 19. 

Povprečne stopnje rasti prejemnikov drugih pravic od leta 1992 dalje: 
v% 

E*uge 
pravice 

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

316 Oskrbnina - 87,5 -20,0 -25,0 100,0 -11,1 18,8 21,1 -43 -4,5 9,5 -17,4 
Odpravnina - -37,5 -60,0 50,0 100,0 -50,0 -333 0,0 0,0 50,0 -333 IOOlO 25,0 

Ebdatekza 
rekreacijo . 6,4 03 1,7 2,6 23 13 0,5 2,8 1,9 23 13 4,6 

Dodatek za rekreacijo je bil izplačan skupaj s pokojnino v mesecu maju 2004 

501.790 prejemnikom, kar je 0,9% več kot v maju 2003. Od maja do konca leta 

je to pravico naknadno uveljavilo še 18.411 prejemnikov, tako, da jih je bilo v 

letu 2004 skupaj 520.201. 

1.10 Preživninsko varstvo kmetov 

Po zakonu o preživninskem varstvu kmetov (ZPVK) iz leta 1979 imajo ostareli 

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

pravico do preživnine, katere višina je odvisna od vrednosti oddanega zemljišča. 

Izplačevanje teh dajatev je Zavod prevzel v letu 1980. 

Podlaga za pridobitev pravice do preživnine so sklenjene pogodbe. Od 

uveljavitve ZPVK do konca leta 2004 je bilo skupno število sklenjenih pogodb 

202, s tem da v letu 2004 ni bila sklenjena nobena nova pogodba. V letu 2004 je 
preživnino prejemalo povprečno mesečno 51 prejemnikov. 
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1.11 Prejemniki vojaških pokojnin, pokojnin, uveljavljenih v drugih 

državah bivše SFRJ in dodatkov k pokojnini 

Dolgoletna serija podatkov o gibanju povprečnega števila prejemnikov vojaških 

pokojnin, akontacij pokojnin in dodatkov k pokojnini od leta 1992 je prikazana 
v naslednji tabeli: 

pravice 
»V t 
1992: ,1993 11994 

Kafićem 
1995 ' ™ ■ 1996 

•: *■-' " 

■ ' ' 
1997 1998 199? 

VV:- 
2000 

t V'f 
f ^VT'. 
2001 .2002 v 

v. 
2003 

V' V ' ■' 
'2004- 

pSSSe 4.770 4.996 4.970 4.917 4.838 4.783 4.723 4.632 4.548 4.459 4.402 4.299 4.197 

il® 727 741 684 623 574 538 512 478 450 421 393 353 324 

1.416 1.715 1.952 2.053 2.098 2.086 2.049 2.018 1.990 1.966 1.915 1.867 1.855 

Vojaške pokojnine se izplačujejo upravičencem na podlagi Zakona o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju bivših vojaških zavarovancev, 

sprejetega v letu 1998. Na dan 31.12.2004 je bilo 4.162 prejemnikov vojaških 

pokojnin, od tega 2.021 starostnih, 519 invalidskih in 1.622 družinskih pokojnin. 

Po odloku Vlade RS o izplačilu akontacij pokojnin, ki so jih osebe s stalnim 

prebivališčem v RS uveljavile v drugih državah bivše SFRJ, je RS v letu 1991 

prevzela izplačevanje akontacij pokojnin in drugih dajatev iz pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja. Osebam, ki zaradi še vedno neurejenih denarnih 

tokov in posebnih razmer ne prejemajo pokojnin iz teh republik, je bilo v 

decembru leta 2004 izplačanih 311 akontacij pokojnin. 

Po zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki 

prejemajo pokojnine iz drugih držav bivše SFRJ, se tem osebam odmeri in 

izplačuje dodatek k pokojnini. Na dan 31.12.2004 je ta dodatek prejemalo 1.829 
upokojencev. 

Povprečne stopnje rasti števila prejemnikov vojaških pokojnin, akontacij 

pokojnin in dodatkov k pokojnini od leta 1992 dalje: 
_ v% 
Vrsta 
P^vicc 1992 

•I 
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Vojaške 
Pokojnine 4.7 -0.5 -l.l -1.6 -1,1 -1,3 -1,9 -1.8 -2,0 -1,3 -2,3 

i 
-2.4 j 

Akontacije 
gokojnin 1,9 -7.7 -*,9 

5.2 

-7.9 -6,3 -4.8 -6.6 -5,9 -6,4 -6.7 -10,3 -8.1 
Oodatki k 
Pokojnini 21.1 13.8 2.2 -0,6 -1.8 -1.5 -M -1,2 -2.6 -2.5 -0.6 

»ar-—— aPril 2005 39 poročevalec, št. 25 



Sredstva za izplačevanje vojaških pokojnin, akontacij pokojnin in dodatkov k 

pokojninam bremenijo proračun RS. 

v 
2 Število zavarovancev, povprečna pokojninska doba 

zavarovancev ter razmerje med zavarovanci in upokojenci 

2.1 Zavarovanci in povprečna pokojninska doba zavarovancev 

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji je enotno za vse 

zavarovance. V obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje so vključeni 

zaposleni pri pravnih osebah, zasebniki, ki opravljajo samostojno gospodarsko 

ali poklicno dejavnost, kmetje in člani njihovih gospodarstev ter še nekatere 

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

zavarovanje. 

Zaradi širitve kroga zavarovancev po ZPIZ-1 in nove ureditve virov podatkov so 

bile v statistiko Zavoda uvedene tudi nekatere nove kategorije zavarovancev, in 

sicer: osebe, ki v okviru drugega pravnega razmeija opravljajo delo za plačilo; 

družbeniki zasebnih družb, ki so poslovodne osebe; osebe, ki jim Zavod RS za 

zaposlovanje (ZRSZ) plačuje prispevke za PIZ do izpolnitve pogojev za 

• upokojitev in eden od staršev, upravičencev do starševskega dodatka oziroma 

delnega plačila za izgubljeni dohodek po predpisih o starševstvu. 

Povprečno število zavarovancev po letih, njihovo strukturo in razmerje do 

števila upokojencev prikazuje spodnja tabela: 

Leto 
Zaposleni 
r "ri .h 'pravnlfi:, 
>! osebah 

Pri 
zaseb- 
nikih 

Zaseb- Kine t je 

! 

r::z 
pgte 
SvanclV 

Brezpof 
«lnf ' 

Zapor-, 
nikl 

■ V- 

" 
Vajenci StarSi SKUPAJ zavarov. na 

enega 
upokojenca 

m 782.222 31.890 38.435 32.068 - 884.615 2,3 

m 709.595 33.154 42.032 32.151 - - - - 816.902 2,0 
1992 656.966 33.283 43.963 30.690 - - - - - 764.902 1,6 
1993 626.806 37.003 47.120 28.251 7.500 35.569 321 - - 782.570 1,7 
1994 605.326 41.196 48.801 27.129 13.672 36.103 322 - - 772.549 1.7 
1995 593.848 48.709 52.168 26.827 17.243 29.883 283 - - 768.961 1,7 
1996 581.651 53.835 54.108 25.285 19.164 31.430 258 - - 765.731 1,7 
1997 593.086 58.364 54.000 21.799 20.892 34.586 262 207 783.196 1,7 
1998 591.653 61.087 53.456 19.602 20.956 36.380 262 797 784.193 1,7 
1999 606.927 63.793 52.465 18.789 20.221 36.429 261 1.582 800 467 1.7 
20QO„ 615.493 67.073 52.118 17.206 20.550 31.074 342 2.191 966 807.013 1,7 

626.444 67.844 52.062 16.506 21.021 25.902 370 2.372 1.649 814.170 1.7 
2002 631.053 65.941 51.876 14.849 22.161 22.587 332 2.281 1.918 812.998 1.6 
2003 632.977 65.033 51.196 11.919 23.297 20.355 213 2.113 3.946 811.049 1,6 
2004 637.004 65.286 51.232 11.919 23.957 15.426 0 1.931 6.240 812.995 1,6 
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Iz preglednice je razvidno, da je bilo v letih 1990 in 1991 skupno število 

aktivnih zavarovancev večje od 800.000, v letih 1992 do 1998 nižje, od leta 

1999 pa je ponovno preseglo število 800.000. Rast se je nadaljevala tudi v 
naslednjih letih. Razmerje med zavarovanci in upokojenci je ostalo devet let 

praktično nespremenjeno inje znašalo 1,7 zavarovanca na enega upokojenca. V 

letu 2003 je znašalo 1,6 zavarovanca na enega upokojenca in ostalo 

nespremenjeno tudi v letu 2004. 

Povprečne stopnje rasti števila zavarovancev so prikazane v naslednji tabeli: 

OBDOBJE-: 
Mil te 

Zaposleni 
pri pravnih 
1 osebah' 

■ l (v %)• 

uPrizmefH 
i. Bikih 
■ (V %)- 

Zaseb- : 

niki 

(v%> 

Kmetje 

(v%) 

* Trostfh 
voljnj 

zavrov. 
(V%) 

Brezpo- 
j sdnis;. 

(V %) 

Zaporni- 

<v%) 

Vajenci 

„4, 

Starši, 
Mišš 

(V%)> 

; SKUPAJ/ 

(v %) 
1990*1991 -9,3 4,0 9,4 0,2 - - - -7,7 

-7,4 0,4 4,6 -4,6 - - - - - -6,4 
-4,6 11,2 7,2 -7,9 - - - - 2,3 

1993--1994 -3,4 11,3 3,6 -4,0 82,3 1,5 0,3 - - -1,1 
1994^1995 -1.9 18,4 6,9 -1,2 24,9 -17,2 -10,9 - - -0,5 
199 M 995; -5,3 8,8 *6,2 -3,5 . . . - - -2,9 
1995U996. -2,1 10,5 3,7 -5,7 U,1 5,2 -8,8 - . -0,4 

2,0 8,4 -0,2 -13,8 9,0 10,0 1,6 - - 2,3 
1997-1998' -0,2 4,7 -1,0 -10,1 0,3 5,2 0,0 285,0 - 0,1 
1998-1999, 2,6 4.4 -1,9 -4,1 -3,5 0,1 -0.4 98,5 - 2,1 
1999,-2000; 1,4 5,1 -0,7 -8,4 1,6 -14,7 31,0 38,5 - 0.7 
1996-2000 0,7 6,6 0,0 -8,5 3,5 0.7 3,8 - - 0,9 
2000-2001 1,8 1,1 -0,1 -4,1 2,3 -16,6 8,2 8,3 70,7 0,7 
2001-2002 0.7 -2,8 -0,4 -10,0 5,4 -12.8 -10,3 -3,8 16,3 0,1 
2002-2003 0,3 -1.4 -1,3 -19,7 5,1 -9.9 -35,8 -7,4 105,7 -0,2 

,2003t-2004 0,6 0,4 0,1 0,0 2,8 -24,2 - -8,6 58,1 0,2 

Pred letom 1990 je bilo število zavarovancev bistveno višje, ugodnejše pa je bilo 

tudi razmerje med zavarovanci in upokojenci. V letu 1988 je bilo 932.300 

zavarovancev in 348.000 upokojencev. Razmerje je znašalo 2,6 :1, pred tem, v 

letu 1984 pa celo 3:1. 

Izrazit padec števila zavarovancev je bil v letih 1991 in 1992. Leto 1993, zaradi 

upoštevanja novih kategorij zavarovancev, odstopa od siceršnjega trenda 

zmanjševanja števila zavarovancev, ki seje nadaljevalo tudi v letih 1994, 1995 
in 1996. Od leta 1997 dalje pa je razvidna rast skupnega števila zavarovancev. V 

letu 2004 je bilo po zadnjih podatkih 812.995 zavarovancev. 

V letu 2004 je bila stopnja rasti vseh zavarovancev 0,2% pri čemer je znašala pri 

največji kategoriji zavarovancev, t.j. zaposleni pri pravnih osebah, 0,6%. 

Povprečna pokojninska doba je po podatkih matične evidence ZPIZ po starosti 
in spolu v obdobju 2000-2003 zaradi učinkov pokojninske reforme narasla, tako 

pri ženski kot tudi pri moški populaciji zavarovancev. Iz sledeče tabele je 

razvidno, da je pri ženskah narasla od 16 let 0 mesecev v letu 2000 na 16 let 9 
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mesecev v letu 2003; pri moških pa od 17 let 0 mesecev v letu 2000 na 17 let 7 

mesecev v letu 2003. Iz tabele je še posebej razvidno, koliko je znašala 

pokojninska doba za posamezno leto starosti od 55 leta dalje. 

Povprečna pokojninska doba zavarovancev po starosti in spolu v obdobju 2000- 

2003: 

dopolnjena starost v Ictib 

2000 2001 
ženske | moški | skupaj ženske | - moški | skupaj 

povprečna pokojninska doba povprečna pokojninska doba 
let me s let mcs let mcs let mes let mes let mes 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
34-39 
40-44 
45-49 
50-54 

55-59,od tega 
' 55 

56 

0 8 0 8 0 8 0 8 0 9 0 9 
2 9 2 9 2 9 2 8 2 9 2 9 
6 2 6 4 6 3 6 0 6 3 6 1 

11 7 11 7 11 7 11 6 11 2 11 4 
15 10 16 2 16 0 15 12 16 4 16 2 
19 5 19 10 19 8 19 8 20 0 19 10 
23 2 23 5 23 4 23 2 23 7 23 5 
27 9 27 1 27 5 27 6 27 2 27 4 
27 0 31 2 30 5 27 0 30 10 30 2 
26 9 29 11 29 3 26 7 29 9 29 0 
27 1 31 4 30 7 . 26 8 30 11 30 1 

58 
27 1 32 2 31 4 27 3 32 1 31 4 
26 10 31 2 30 5 27 11 31 0 30 5 

59 
60-64,od tega 

60. 
61 
62 
63 
64 

65+ 

27 7 30 10 30 4 27 8 31 1 30 6 
31 2 30 6 30 8 31 6 31 0 31 1 
31 1 30 8 30 9 28 11 30 II 30 6 
30 5 29 II 30 0 33 2 30 8 31 2 
31 0 30 1 30 4 31 11 30 5 30 9 
31 10 31 6 31 7 32 7 31 9 32 0 
31 9 31i 2 31 4 32 11 32 4 32 6 
33 4 35' 5 34 7 34 3 36 4 35 6 

skupaj vsi 16 0 17 0 16 6 16 3 17 4 16 10 
skupaj od 55 in vef 29 5 31 i 7 31 1 29 8 31 7 31 2 

dopolnjena starost v letih 

2002 2003 
ženske | moški | skupaj ženske | moški | skupaj  

povprečna pokojninska doba povprečna pokojninska doba 
let mes let 1 mcs let mcs let mes let mes let mes 

15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
34-39 
40-44 
45-49 
50-54 

55-59,od tega 
55 
56 
57 
58 
59 

60-64,od tega 
60 
61 
62 
63 
64 

65+ 

0 8 0 9 0 9 0 8 0 9 0 9 
2 7 2 9 2 8 2 5 2 8 2 7 
5 9 6 0 5 11 5 6 

9 
S 10 5 8 

II 1 10 II II 0 10 10 71 10 8 
16 0 16 2 16 1 16 1 16 1 16 1 
19 10 19 11 19 10 20 0 19 11 

 8 
20 0 

23 6 23 7 23 6 23 7 23 23 8 
27 6 27 5 27 5 27 4 

h 
27 5 27 5 

27 5 30 10 30 1 27 30 8 30 0 
27 
26 

A 
10 

29 9 
30 II 

29 
30 

3 
1 

27 
27 

5 
(> 

29 
30 

9 
7 

29 
29 

2 
11 

26 
28 

11 31 II 31 1 27 2 31 8 30 10 
3 31 2 30 7 27 6 31 1 30 6 

28 9 31 2 30 9l 29 5 
10 

30 II 30 9 
31 8 31 3 31 4 31 31 0 31 2 
28 8 30 II 30 T 29 9 30 8 30 6 
30 II 31 3 31 2 30 2 30 10 30 9 
34 
32 

5 
9 

30 10 
31 4 

31 
31 

7 
9 

31 
36 

9 
1 

31 
31 

1 
6 

31 
33 

3 
0 

34 2 32 II 33 4 34 0 31 ... ^ 10 32 6 
35 2 36 II 36 2 35 II 4 36 9 

skupaj vsi 16 6 17 5 17 0 16 9 17 7 17 3 
skupaj od 55 in več • 30 1 31 8 31 3 30 2 31 6 31 2J 
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Statistični podatki matične evidence zavarovancev se objavljajo enkrat letno za 

predpreteklo leto in bodo za leto 2004 v skladu z zakonskimi osnovami 

razpoložljivi do konca aprila 2005. 

2.2 Razmerje med zavarovanci in upokojenci 

Razmerje med zavarovanci in upokojenci je število zavarovancev na enega 

upokojenca. Podatki v daljšem časovnem obdobju, od leta 1990 do 2004, kažejo 

na nižanje razmerja med obema kategorijama. 

Od pričetka pokojninske reforme leta 2000 do danes se to razmerje ni bistveno 

spreminjalo in je bilo 1,6 tudi v letu 2004. 

Število aktivnih zavarovancev in upokojencev ter razmerje med aktivnimi 

zavarovanci in upokojenci v obdobju 1990 do 2004: 

v 000 

1.000 

srr 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

O T 0) 
E 
e 

cipsa upokojenci EH3 zavarovanci —*—razmerje med aktivnimi zavarovanci in upokojenci 

3. Pokojnine in druge dajatve, ki se kot obveznost RS 

finaneirajo iz državnega proračuna 

ZPIZ-1 v 232. členu opredeljuje obveznosti državnega proračuna do Zavoda za 

pokrivanje obveznosti, ki nastanejo zaradi priznavanja ali odmere pravic iz 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja po posebnih zakonih ali drugih 

predpisih, ki jih je država iz proračuna plačevala Zavodu že od nekdaj (npr. za 

udeležence NOB, vojne veterane, španske borce, narodne heroje in 

spomeničarje, upokojene po drugih zakonih itd.) ter zaradi izpada prispevkov 

zaradi posebne ureditve posameznih pravic ali priznavanja pravic brez plačila 
prispevkov (npr. za upravičence do državnih pokojnin, varstvenega dodatka, 

oskrbnine, za prispevke zavarovanca in delodajalca v invalidskih podjetjih itd.). 
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Te pravice namesto države izplačuje Zavod, Zavodu pa država sredstva mesečno 

nakazuje v obliki dvanajstin na osnovi finančnega načrta za tekoče leto. Izjema 

je plačilo prispevkov PIZ za upravičence do denarnih nadomestil za čas 

porodniškega dopusta, ki jih Zavodu refundira MDDSZ. 

Dokončna obveznost oziroma morebitne razlike med dejansko izplačanimi 

pravicami in mesečnimi akontacijami iz naslova tekočih obveznosti do Zavoda 

za leto 2004 bo ugotovljena na podlagi letnega obračuna obveznosti, ki ga bo 

Zavod po zakonu o poračunavanju finančnih obveznosti RS iz pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja predložil v 30 dneh po sprejetju zaključnega računa. V 

nadaljevanju prikazani podatki o številu upravičencev so zato preliminarni. 

Naslednja tabela podrobneje prikazuje število teh upravičencev in skupni znesek 

sredstev za izplačilo teh pravic. 
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znesek v tisoč SIT 
UPRAVIČENCI do POKOJNINE oziroma DRUGE DAJATVE PIZ in do POVRAČIL 
PRISPEVKOV PIZ leto 2003 

predhodni podatki za 
leto 2004 

vrsta upravičencev po 232. členu ZPIZ-1 oziroma drugih posebnih zakonih število znesek število znesek 
1. udeleženci NOV,španske vojne, narodni heroji, nosilci spomenice 41 
2. upokojenci - kmetje - borci 
3. vojni veterani TO RS 
4. vojni veterani mlajši od 15 let 
5. prisilno mobilizirani 

37.094 
670 
234 
116 

1.210 

16.472.157.1 
293 008.4 
209.217.4 

5.700.7 
83 192.5 

35.239 
564 
271 
217 

1.177 

16.337 085,4 
257.504,5 
252959,9 

11.133,5 
84 484.3 

6. zaporniki v koncentracijskih taboriščih 
7. zaporniki v koncentracijskih taboriščih po 15.5.1945 
8. internirane/, begunci, delovni deportirana 
9. vdove žrtev dachavskih procesov 
10. upravičenci do višjega zneska po Zakonu o popravi krivic 

209 
44 

8.116 
3 

676 

54 433,3 
6.680,2 

1 854 512.7 
2.376.7 

234.768.4 

201 
46 

8.249 
3 

772 

54.653,1 
7 291,1 

1 967 839.1 
2.481.3 

279.905.1 
11: uživala izjemnih pokojnin po Zakonu o Izjemnem priznanju in odmeri pokojnine 
12. uživalci administrativnih pokojnin po predpisih nekdanje SFRJ ,J, 
13. delavci ONZ in Zavodov za prestajanje kazni zapora 
14. upokojeni po Zakonu o poslancih 
15. upokojeni po Zakonu o vladi 

582 
54 

2.917 
51 

3 

541.369.9 
16.692,6 

1.823.692.9 
55.234.8 

8.321.8 

546 
53 

2.834 
50 

3 

530.230.0 
17.104.4 

1.849.761,0 
56.534,4 

8.688,0 
16. upokojeni po Zakonu o sodniški službi 
17. upokojeni po Zakonu o prekrških 
18. upokojeni po Zakonu o kazenskem postopku 
19. administrativno upokojeni po Zakonu o notranjih zadevah 
20. upokojeni po Zakonu o policiji 

40 
1 
3 

428 
661 

22.632,7 
142.8 
761,1 

723.496.1 
1.212.521,4 

38 
1 
3 

429 
628 

22.447,1 
149.1 
794.6 

757.094.7 
1.202.674,5 

21. upokojeni po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij 
22. upokojeni po Zakonu o obrambi 
23. upokojeni po Zakonu o pravicah'iz PIZ bivših vojaških zavarovancev 
24. upokojeni po Zakonu za pridobitev pokojnine za delavce v premogovnikih 
25. upokojeni po Zakonu o prepovedi proizvodnje in prometa z azbestnimi izdelki 

84 
100 

4.358 
791 
909 

133.743,3 
127.397,7 

8.628.169.3 
1.209.746,5 
1.091.958.4 

79 
• 114 
4.286 

748 
891 

131.316,8 
151.623,6 

8.858.987,7 
1.194.318.0 
1.117.430.2 

26 prejemniki državne pokojnine 
27. prejemniki preživnin bivšim zasebnim dimnikarskim obrtnikom 
28. prejemniki akontacij pokojnin iz republik nekdanje SFRJ 
29. prejemniki varstvenega dodatka 
30. prejemniki oskrbnine 

16.874 
8 

371 
50 412 

32 

5.880.019,6 
2.731.1 

451 721,3 
9.920.970.4 

18.076.2 

18.342 
6 

328 
51.067 

29 

6.672.810,9 
2.138,5 

416937,5 
10.492.140,5 

17 102.3 
31. upravič. do dela pokoj, za obdobje aktivne vojaške službe v nekdanji JLA 
32. upravič. do dela pokoj, za obd. do 31.3.1992 pri drugih nosilcih zavar. v nekd. SFRJ 
33. upravič. do dela pokoj, za upoštevanje obdobij v invalidskih podjetjih 
34. upravič. do dela pokoj, za razlike do polnega delov, časa (1. in 2. odst. 188.ČI.) 
35. upravič. do dela pokoj, za obdobja prvega leta otrok, življenja (1. alinea 189. čl.) 

613 
31 361 

2.191 
0 

16.724 

403.971.2 
6969.371,8 

455.921,4 
0,0 

653.179.3 

621 
30.418 

2.337 
1.216 

17356 

427 250.0 
7.057.240.0 

507.699.6 
493 000.0 
707.688.9 

36. upravič. do dela pokoj, za obd. poklic, rehabilitacije (2. alinea 189. d.) 
37. upravič. do dela pokoj, za obd. poklic, rehabilitacije (3. alinea 189.čl.) 
36. upravič. do dela pokoj, za obd. zadrt od dela ali starš, dopusta (4. alinea 189.čl.) 
39. upravič. do dela pokoj, za obd. poklic, oprav. ver. služ. pred 1.1.1983 (5.alin. 189.ČI.) 
40. upravič. do dela pokoj, za u pošt. prištete dobe po 201.čl. 

1 
1 
2 

199 
439 

8.815 
2.485 

8 

1900 
(481)* 

(20016)* 

191.790 
13.244 

19.5 
127,5 
23.8 

37.653,4 
49 509.5 

1.483.795.5 
102 541.0 

808.9 

61.242.370.1 
6.473.318,5 

990039.9 
129.496,7 
798 084.1 

1.917.620.7 
24.353,9 

69.657.663.2 
6458 209.2 

1 
1 
2 

206 
516 

8.480 
3.689 

12 

1 749 
(446)* 

(19.059)* 

193.819 
13 794 

20,4 
133,1 
24.8 

40.692.9 
60.753,9 

1.490212,1 
158.920,6 

1 266.7 

63.700.524,1 
6.733.145.4 

951 457,5 
135 194,6 
838.040.4 

1.924.692.5 
24.443,6 

72.382.805.6 
7.197 348.9 

41. upravič. do dela pokoj., izplačanega do zneska najnižje pokojnine 
42. upravič. do dela pokoj, za neupoštevanje zmanjšanja (54.ČI.) 
43. upravič. do dela pokoj, za neupoštevanje zmanjšanja (55.čl.) 
44. drugi upokojenci pod posebnimi pogoji upokojevanja po naslednjih zakonih ... 
45.SKUPAJ ČISTA OBVEZNOST ZA POKOJNINE IN DRUGE DAJATVE(1 do 43) 
46.Sorazmeml del stroškov In prispevkov za pokojnine In druge dajatve( 10,57%) 
47. prejemniki dodatkov k pokojninam iz republik nekdanje SFRJ 
48. prejem, invalidnin in DPP k vojaškim pokoj, in pokoj, iz republik nekdanje SFRJ 
49. prejemniki dodatka za rekreacijo 
50 drugi upokojena pod posebnimi pogoji upokojevanja po naslednjih zakonih  
51.SKUPAJ ČISTA OBVEZNOST ZA OSTALE DAJATVE(47 do 50) 
62.Sorazmemi del stroškov za ostale dajatve(1,27%) 
53.SKUPAJ OBVEZNOST ZA POKOJNINE IN DRUGE DAJATVE(45+46+51+52) 
54. delavci v invalidskih podjetjih (prispevek zavarovanca in delodajalca) 
55. kmetje po Zakonu o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali 

odpisani prispevki štejejo za plačane (prispevek zavarovanca in delodajalca) 
56. kmetje iz 16. m 34. čl. (pnspevek delodajalca) 
57. učenci iz 20.ČI. (prispevek zavarovanca) 
58. upravič. do starševskega dodatka iz 23.CI. (prispevek zavarovanca in delodajalca) 
59. upravič. do denar, nadom, za Čas porod, dopusta (pnsp. zavarov. in delodajalca) 
60. zaporniki iz 24.čl. (prisp. zavarovanca in delodajalca) 

14 849 
2 044 
5.013 

1.438 935.0 
293.374.5 
780.456.5 

8.970.975,2 

11 919 
2 000 
5400 

1 130.435.0 
295000.0 
880.000,0 

61. upravič. do priznanih neplačanih oz. izpadlih prispevkov za PIZ po Zakonu o 
zagotovitvi sredstev za odpravo posledic suše, pozebe in neurij s točo 

62. SKUPAJ ZNESEK PRISPEVKOV (54 do 61) 35.150 

15 000 

48.113 

1 300.000,0 

10.802.783,9 
63. SKUPAJ CELOTNA OBVEZNOST (53+62) 226.940 78.628.638,4 241.932 83.185.589,4 
*' število n« gre v »eilevek 

aPril 2005 45 poročevalec, št. 25 



III. 

PREGLED RAVNI POKOJNIN IN DRUGIH DENARNIH 

DAJATEV 

!. Sistem usklajevanja pokojnin 

V veljavnem sistemu ima najpomembnejši vpliv na spremembo ravni pokojnin 

po njihovi uveljavitvi predpisani način usklajevanja pokojnin. Le-ta je vse od 

konca leta 2001 znova v celoti urejen s sistemskim zakonom. Po 150. členu 

ZPIZ-lse pokojnine usklajujejo na podlagi statističnih podatkov o gibanju 

povprečnih plač na zaposlenega v Republiki Sloveniji. V posameznem 

koledarskem letu sme stopnja rasti pokojnin doseči največ stopnjo rasti plač. 
Zakon jamči tudi minimalno stopnjo rasti pokojnin, ki je enaka stopnji rasti cen 

življenjskih potrebščin. Navedeno jamstvo pa ne velja, če je bila tudi stopnja 

rasti povprečnih plač nižja od stopnje rasti cen življenjskih potrebščin. Iz 

povedanega izhaja, da porast pokojnin za posamezno koledarsko leto ni 

matematično enak porastu povprečnih plač na zaposlenega za to leto, temveč se 

zaradi dvomesečnega zamika pri podatkih o plačah, pokojnine posledično 

usklajujejo s tem dejstvom. 

Po veljavni zakonski ureditvi se uskladitev pokojnin opravi praviloma dvakrat 

letno in sicer v februarju in v septembru. Izvedba uskladitve v navedenih rokih 

je odvisna od predhodne izpolnitve pogojev, ki so natančno določeni v 150. a 

členu ZPIZ-1. Uskladitev pokojnin velja od prvega dne meseca, v katerem je 
bila izvedena. 

Februarja je izvedba uskladitve pokojnin možna, če je bila ugotovljena pozitivna 

razlike med stopnjo rasti povprečnih mesečnih plač na zaposlenega, izplačanih 

za obdobje januar - december predhodnega leta, v primerjavi s povprečjem teh 

plač, izplačanih za enako obdobje leto pred tem in stopnjo rasti izplačanih 

pokojnin za isti obdobji. 

Stopnja rasti plač se ugotavlja ob upoštevanju uradnih statističnih podatkov 

Statističnega urada Republike Slovenije o ravni bruto plač vseh zaposlenih, 

doseženih v posameznem koledarskem letu, preračunani, skladno z določbami 

ZPIZ-1, s povprečno stopnjo davkov in prispevkov, ki se obračunavajo od plač- 

Stopnjo rasti pokojnin se ugotavlja izključno na podlagi sprememb, nastalih v 

ravni najnižje pokojninske osnove, veljavne v navedenih obdobjih. 

Zavod izračuna višino uskladitve pokojnin v februarju tako, da nastalo pozitivno 

razliko med stopnjo rasti plač in pokojnin pomnoži z dvanajst in zmnožek deli z 
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enajst. Tej razliki pa prišteje še 50% razlike v stopnjah rasti plač in pokojnin, 

izplačanih za predhodno koledarsko leto. 

Če izvedba uskladitve pokojnin v februarju ni možna ali pa ta ni presegla 1,5%, 
jo je potrebno opraviti (tudi) v marcu. V tem primeru izračuna Zavod višino 

uskladitve tako, da pozitivno razliko med stopnjo rasti povprečnih mesečnih 

plač na zaposlenega in stopnjo rasti pokojnin, izplačanih za januar tekočega leta, 

glede na povprečje januar - december predhodnega leta, pomnoži z dvanajst in 

zmnožek deli z deset. 

Septembra je izvedba uskladitve pokojnin možna, če je bila ugotovljena 

pozitivna razlika med stopnjo rasti povprečnih plač in stopnjo rasti pokojnin, 

izplačanih za obdobje januar - julij tekočega leta, v primerjavi z njihovim 

povprečjem, izplačanim za obdobje januar - december predhodnega leta in 

stopnjo rasti pokojnin, izplačanih za enaki obdobji. Zavod izračuna višino 

uskladitve pokojnin tako, da ugotovljeno pozitivno razliko v stopnjah rasti plač 
in pokojnin pomnoži z dvanajst in zmnožek delil s štiri. 

Če uskladitev pokojnin septembra ni bila možna, jo je mogoče izvesti v oktobru 

oziroma kateri koli drugi mesec do konca koledarskega leta, odvisno pač od 

tega, v katerem od naštetih mescih je bila ugotovljena pozitivna razlika v 

stopnjah rasti povprečnih plač in pokojnin. Pri ugotavljanju pogojev za izvedbo 

uskladitve pokojnin je v tem primeru potrebno upoštevati vsakokrat daljše 

obdobje. Tako se v oktobru obstoj pozitivne razlike v stopnjah rasti ugotavlja na 

podlagi gibanj povprečnih plač in pokojnin, izplačanih za obdobje januar - 

avgust, v novembru za obdobje januar - september in v decembru za obdobje 

januar - oktober, vselej pa glede na povprečje preteklega leta. 

Poznejši rok izvedbe druge uskladitve pokojnin vpliva tudi na način določanja 

njene višine. Če se uskladitev pokojnin izvede oktobra, se višino uskladitve 

izračuna tako, da se pozitivno razliko v stopnjah rasti povprečnih plač in 

pokojnin pomnoži z dvanajst in zmnožek deli s tri, novembra se razlika pomnoži 
z dvanajst in zmnožek deli z dve, decembra pa je uskladitev enaka 

dvanajstkratniku ugotovljene razlike. 

Če je bila prva uskladitev izvedena v februarju, se pri ugotavljanju stopnje rasti 

pokojnin med letom upošteva tudi razliko, ki je vplivala na višino prve 

uskladitve pokojnin. 

V primeru, da je porast povprečnih mesečnih plač na zaposlenega, izplačanih za 

posamezno koledarsko leto, višji od porasta cen življenjskih potrebščin v tem 

letu, pokojnin pa nižji, je potrebno, upoštevaje že prej omenjeno zakonsko 

jamstvo o minimalnem porastu pokojnin, zagotoviti najmanj tolikšen porast 
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pokojnin, izplačanih v istem letu, kot je znašala stopnja rasti cen življenjskih 

potrebščin. V skladu s prvim odstavkom 150. b člena ZPIZ-1 se ohranitev realne 

vrednosti pokojnin vzpostavi naknadno, v februarju naslednjega leta, ko so na 

voljo statistični podatki, ki omogočajo ugotovitev stopnje rasti plač, pokojnin in 

cen življenjskih potrebščin. Ohranitev realne vrednosti pokojnin se doseže z 

izplačilom enkratnega zneska za 12 mesecev preteklega leta, ki ga tako določi 

Zavod, da upošteva razliko med stopnjo rasti cen življenjskih potrebščin in 

stopnjo rasti pokojnin, izplačanih za preteklo leto, v primerjavi z enakim 

obdobjem eno leto pred tem in znesek povprečne pokojnine posameznega 

upravičenca, izplačane v tem letu. Tudi v tem primeru se stopnjo rasti pokojnin 

ugotavlja izključno na podlagi sprememb, nastalih v višini najnižje pokojninske 

osnove. 

Pri prvi uskladitvi pokojnin v posameznem koledarskem letu na podlagi gibanj 

povprečnih plač na zaposlenega je potrebno sočasno opraviti, po 151. členu 

ZPIZ-1, tudi uskladitev med pokojninami, uveljavljenimi v tekočem letu in pred 
tem uveljavljenimi pokojninami, kar je namenjeno zagotovitvi enakopravnega 

položaja med prejemniki pokojnin, uveljavljenih v različnih obdobjih. Višino 

takšne uskladitve pokojnin, ki ima za posledico nižje povečanje pokojnin od 

siceršnjega, določi Zavod po zakonu tako, da primerja odmerni stopnji za 40 let 

pokojninske dobe moškemu v tekočem in predhodnem letu. 

2. Usklajevanje pokojnin v letu 2004 

V letu 2004 je Zavod izvedel dve uskladitvi pokojnin. Pri prvi, izvedeni z 

veljavnostjo od 1. februarja 2004, so bile pokojnine po 150. in 150. a členu 

ZPIZ-1 povečane za 3,2%, pokojnine, ki so bile poleg tega hkrati usklajene tudi 

po 151. členu ZPIZ-1, pa so se povečale za 2,6%. Druga uskladitev, ki jo je bilo 

zaradi izjemno skromne rasti plač v tem letu mogoče izvesti šele v decembru, pa 

je znašala 0,4%. 

Upoštevaje merilo, določeno za ugotavljanje stopnje rasti pokojnin v zakonu, to 

je spremembe, nastale v višini najnižje pokojninske osnove, veljavne v 

navedenih obdobjih, se je mesečno povprečje pokojnin, Izplačano v letu 2004, v 

primerjavi s predhodnim letom, povečalo v povprečju za 4,9%, decembrsko 

povprečje pokojnin pa je bilo na tej podlagi višje od povprečja pokojnin za 

december 2003 za 3,6%. Glede na tako ugotovljena gibanja pokojnin in cen 

življenjskih potrebščin je bilo povprečje pokojnin, izplačano v letu 2004, realno 

višje od povprečja predhodnega leta za 1,3%, medtem ko so bile decembrske 

pokojnine realno višje za 0,4%. 

Dejansko izplačane povprečne mesečne pokojnine z varstvenim dodatkom v letu 

2004 pa so bile višje od mesečnega povprečja teh pokojnin iz leta 2003 za 4,5%, 
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za december 2004 izplačano povprečje pokojnin z varstvenim dodatkom pa je 

bilo višje od povprečja pokojnin iz decembra 2003 za 3,0%. Dejansko izplačane 

povprečne mesečne pokojnine z varstvenim dodatkom v letu 2004 so bile realno 

višje od povprečja predhodnega leta za 0,9%, povprečna izplačila v decembru 

2004 pa so bila realno nižja od izplačil za december 2003 za 0,2%. 

Razkorak v višini porasta pokojnin, ugotovljenega na način, določen v zakonu in 

dejanskim porastom pokojnin v letu 2004, je v pretežni meri posledica dejstva, 

da se najnižja pokojninska osnova (ki je zakonsko merilo za ugotavljanje rasti 

pokojnin) usklajuje le po 150., ne pa tudi 151. členu zakona, deloma pa tudi 

strukturnih sprememb, nastalih v tem obdobju med prejemniki pokojnin. 

Ker je bila v letu 2003 stopnja rasti izplačanih povprečnih mesečnih pokojnin, ki 

je znašala 0,055, v primerjavi z letom 2002 za 0,001 nižja od stopnje rasti cen 

življenjskih potrebščin v enakih obdobjih, ki je znašala 0,056 (medtem ko je bila 
stopnja rasti povprečnih plač na zaposlenega višja), je Zavod februarja 2004 

izplačal prejemnikom pokojnin, poleg usklajene pokojnine za ta mesec, tudi 

enkratni znesek. Ta se je gibal v višini 0,1 do 1,2% povprečne mesečne 

pokojnine posameznika, izplačane v letu 2003, odvisno pač od števila mesecev, 

za katere je bila pokojnina izplačana. Na ta način je, v skladu s 150. b členom 

ZP1Z-1, naknadno vzpostavil v tej določbi zahtevano realno vrednosti pokojnin. 

V letu 2001 uveljavljeni in konec leta 2002 dopolnjeni način usklajevanja 

pokojnin zagotavlja le sorazmerno skladnost gibanj pokojnin z gibanji 

povprečnih plač vseh zaposlenih v posameznem koledarskem letu. Višino 

potrebnega povečanja pokojnin pogojuje pozitivna razlika v stopnjah rasti 
povprečnih plač na zaposlenega in pokojnin, izplačanih v določenem obdobju. 

Višina uskladitve pokojnin ni več odvisna samo od doseženih sprememb v ravni 

povprečnih plač na zaposlenega, temveč tudi od sprememb ravni pokojnin. Za 

izvedbo uskladitve pokojnin ni pomemben skupen porast plač, izplačanih od 

meseca, s katerim so bile pokojnine usklajene pri zadnjem povečanju, pa do 

določenega meseca, temveč njihovo povprečno mesečno povečanje v 

predpisanem obdobju. 

Veljavni način usklajevanja pokojnin, določen v 150., 150. a in 151. členu 

ZPIZ-1 in drugačno vrednotenje zavarovalne dobe, vzpostavljata nova razmerja 

med povprečnimi pokojninami in plačami, izplačanimi v oziroma za posamezno 

koledarsko leto, ki bodo s postopnim uveljavljanjem novega vrednotenja 

pokojninske dobe za vedno daljša obdobja, postopno iz leta v leto nižja! 

Ne gre prezreti dejstva, da zakon sicer omejuje višino možnega porasta pokojnin 
v posameznem koledarskem letu »največ na stopnjo rasti povprečnih plač«, ne 

zahteva pa tudi njihove tolikšne rasti, kar seveda pomeni, daje ta lahko nižja (in 
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dejansko tudi je), vendar pa nikakor ne nižja od rasti cen življenjskih potrebščin, 

razen v primeru, če bi bila tudi rast povprečnih plač, izplačanih za to obdobje, 

nižja od rasti cen življenjskih potrebščin. Zaradi sočasne uskladitve pokojnin na 

podlagi 151. člena zakona, ki jo je potrebno opraviti pri prvi uskladitvi pokojnin 

v posameznem koledarskem letu, je za večino pokojnin višina potrebnega 

povečanja, kakršno sicer izhaja iz gibanj plač in formule, zapisane v zakonu, 

nižja. To ima v vsakem primeru za posledico nižjo povprečno rast pokojnin v 

posameznem koledarskem letu od porasta plač, izplačanih za to leto. Oboje pa 

vpliva na povprečno raven pokojnin, izplačanih v posameznem koledarskem 

letu. 

v • • »t 
Število in struktura povprečnih vseh mesečnih pokojnin in posebej starostnih 

pokojnin, izplačanih po višini v letu 2004, je razvidna iz naslednje 

razpredelnice: 
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Povprečno število in struktura prejemnikov izplačanih pokoju, po višini v letu 2004 „ 
A« ' 'li ■ ■ 

Povp. pokojnin v SH' : Vse pokojnine Starostne pokojnine; 
Število Str. v % Število Str. v % 

" do 30.000 •' 20.748 4,2 11.745 3,8 
' •-30.001 -35.000 • 

.»5.001 - 40.000 
40.001 - 45,000 

, .45.001.-50.000 

8.898 
5.102 
9.349 
5.955 

1.8 
1,0 
1.9 
1,2 . 

4.686 
1.530 
5.865 
2.270 

1,5 
0,5 
1,9 
0,7 

29.304 5,9 14.351. 4,7 

g
 

p 
p 

p r
 

! 

7.180 
8.801 

22.959 
59.557 
67.749 
42.084 

1.4 
1,8 
4,6 
12,0 
13,6 
8.5 

3.325 
3.899 
8.635 

22.142 
34.377 
26.455 

1.1 
I,3 
2,8 
7.2 
II,1 
8,6 

. : \ Skupaj'- 208.330 41,8 98.833 32,0 

111: 

38.222 
34.251 
36.578 
26.270 
21.284 

7,7 
6,9 
7,3 
5,3 
4,3 

25.924 
24.646 
26.788 
20.270 
16.882 

8.4 
8,0 
8,7 
6,6 
5.5 

Skupaj v 156.605 30,3 114.510 31,5 
150.001 . 160,000 
160.001 - 170.000 
170.001 -180.000 
180 001-- 190.000 
190.001-200.(300 

16.660 
12.762 
9.828 
7.973 
6.454 

3,3 
2,6 
2,0 
1,6 
1,3 

13.330 
10.370 
7.999 
6.577 
5.323 

4.3 
3.4 
2.6 
2,1 
1.7 

' " / Skupaj 53.677 10,8 43.599 14,1 
, 200.001 - 210.000 . ... 

210.001 — 220.000 . 
220.001 - 230.000 v■ "- •••>•: • >- 
230.001 -240.000 

5.296 
4.123 
3.490 
2.993 
2.161 

1,1 
0,8 
0,7 
0,6 
0,4 

4.407 
3.443 
2.922 
2.390 
1.869 

1,4 
1,1 
0,9 
0,8 
0,6 

'.Skupaj "J. 18.064 3,6 15.032 4,9 
.250.001-260.000 
260.001-270.000 
270.001 - 280.000 '•. -s?-,^.. 
280.001 -290.000 
290.001 - 300.000 

1.744 
1.480 
1.139 
1.007 
953 

0,4 
0,3 
0,2 
0,2 
0,2 

1.603 
1.362 
1.062 
945 
871 

0,5 
0,4 
0,3 
0,3 
0,3 

Skupaj .. j. . -; 6.322 1,3 5.841 1,9 
; 300.001 -310.000 : 

310.001 -320.000 
320.001 -330.000 
330.001 -340.000 
340.001 -350.000 

771 
724 

2.168 
641 
304 

0,2 
0,1 
0,4 
0,1 
0,1 

714 
673 

2.047 
624 
304 

0,2 
0,2 
0,7 
0,2 
0,1 

4.608 0,9 4.362 1,4 
: od 350.001 dalje 170 0,0 170 0,1 

Skupaj vseh \ : V. 497.826 100,0 308.443 100,0 
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3. Razmerja med plačami in pokojninami 

■rečno pokojnino in plačo v % 

vaiidskc • I Plinske . m-vdovSte?" . 

Razmerje med po' 

Starostne ■ 

"•"1993 

W2Q01&, 
2002 

Povprečna mesečna izplačila plač in pokojnin z varstvenim dodatkom v oziroma 

za leto 2004 (in zaradi možnosti medsebojnih primerjav tudi njihova izplačila v 

oziroma za pretekla leta) so razvidna iz naslednje razpredelnice: 

21.883 

45.787 37.666 32.315 41.494 
54.907 45.067 38.670 49.708 
61.586 50.278 43.241 55.660 
68.407 55.576 47.910 61.762 
75.172 60.788 52.452 67.808 
83.706 67.448 58.268 75.486 
91.806 73.970 64.033 82.868 

134.559 99.600 80.335 69.362 89.969 
148.089 108.553 87.669 75.717 98.187 
159.263 113.905 91.818 79.401 103.123 
168.302 118.864 95.655 82.805 107.732 

28.500 24.430 31.450 

* povprečna plača je ugotovljena tako, daje povprečna bruto plača zmanjšana 

za povprečne prispevke in davke 

** upoštevana so povprečna izplačila skupaj z varstvenim dodatkom brez 

odtegljajev akontacij dohodnine 

V odstotkih izražena razmerja med povprečnimi mesečnimi pokojninami z 

varstvenim dodatkom in povprečnimi plačami na zaposlenega, izplačanimi v 

oziroma za navedena koledarska leta, pa izhajajo iz naslednje razpredelnice: 
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Na ta način prikazana povprečja in razmerja med pokojninami in plačami so 

medsebojno primerljiva s povprečnimi zneski plač in pokojnin in doseženimi 

razmerji pred letom 1991. 

Pregled neto plač vseh zaposlenih, ki jih objavlja Statistični urad Republike 

Slovenije in dejansko izplačanih pokojnin, zmanjšanih za obračunano akontacijo 

davka, ki naj bi dajali objektivnejšo sliko dejanskih razmer, kaže spodnja 

razpredelnica: 

1 

A ;-'":?' Povprečni mesečni znesla piač in'pokbiniri v SIT . 

■psgna 
ll siiitrHi 

m
u

 

§
S

f
| > ; i pokojnine lisSii 

lil 30.813 23.977 19.835 17.056 21.775 
®93vi"v<-^ 46.826 34.611 28.467 24.424 31.366 

f- 1994'-:- 60.089 45.344 37.524 32.270 41.174 
71.279 54.344 44.900 38.615 49.326 

m&smim 81.830 61.008 50.109 43.186 55.270 
Mjmifttf1, 91.199 67.799 55.405 47.850 61.352 

99.919 74.477 60.598 52.377 67.338 
109.279 82.856 67.249 58.177 74.909 

mm ioovm 120.689 90.864 73.700 63.928 82.224 
2001 134.856 98.712 80.083 69.276 89.363 i

 
i

 147.946 107.640 87.409 75.637 97.542 
2003 159.072 113.029 91.574 79.332 102.524 
2004 168.203 117.999 95.434 82.746 107.140 

V naslednji razpredelnici pa so izračunana v odstotkih izražena razmerja med 

temi povprečnimi mesečnimi pokojninami in plačami: 

"7*h • Razmerja med pio^jrečnimi pokojninami in-plačami v a?v ;:' « " ■ ' 

Starostne ' Irivalidske' ** <»j./> J** • 
.•DMihškemv, 

1 77,8 64,4 55,4 70,7 
1993,;>Vr':- 73,9 60,8 55,2 67,0 
1994* • 75,4 62,4 53,7 68,5 

' 1995 ' 76,2 63,0 54,2 69,2 
1996 . 74,6 61,2 52,8 67,5 

' P .11997 ' . 74,3 60,8 52,5 67,3 
'1998; 74,5 60,6 52,4 67,4 

• 1999 75,8 61,5 53,2 68,5 
2000 : 75,3 61,1 53,0 68,1 
.200^ . ^ 73,2 59,4 51,4 66,3 
2002 72,8 59,1 51,1 65,9 
2003- 71,1 57,6 49,9 64,5 
2004 70,2 56,7 49,2 63,7 

Pri tem velja ponovno poudariti, da so v tej razpredelnici prikazana dosežena 

razmerja med dejansko izplačanimi povprečnimi pokojninami z varstvenimi 
dodatki v posameznem letu in povprečnimi neto plačami za posamezno leto. 
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4. Vpliv drugih dajatev na raven pokojnin 

Na gmotni položaj upokojencev in prejemnikov drugih dajatev, ki jih izplačuje 

Zavod, vplivajo tudi druge pravice in prejemki iz pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja. Ker je po zakonu višina le teh v večini primerov pogojena z višino 

zneska najnižje pokojninske osnove oziroma osnove za odmero dodatnih pravic, 

ki se spreminjata v istih rokih in enaki višini, kot višina ostalih pokojnin, veljajo 

siceršnje ugotovitve o spremembi gmotnega položaja upokojencev na podlagi 

opravljenih uskladitev pokojnin praviloma tudi za gibanja teh prejemkov. 

Pravice oziroma prejemki pretežno socialnega značaja, ki vplivajo na gmotni 

položaj upokojencev, so pravica do odmere pokojnine od najnižje pokojninske 

osnove, zajamčeni znesek pokojnine v višini 35% najnižje pokojninske osnove 

in pravica do varstvenega dodatka. 

Pokojnina se odmeri od najnižje pokojninske osnove v primeru, ko dejanska 

pokojninska osnova zavarovanca (po zakonu upravičenega do takšne odmere), 
izračunana na podlagi plač oziroma zavarovalnih osnov, ne dosega zneska 

najnižje pokojninske osnove, veljavne ob odmeri pokojnine. Od 1. januaija 2004 

dalje je najnižja pokojninska osnova znašala 95.599,06 SIT, s 1. februarjem 

2004 seje zvišala na 98.658,23 SIT, s 1. decembrom pa na 99.052,86 SIT. 

Pripadajočega pokojnina je odvisna od dopolnjene pokojninske dobe 

upravičenca in vrste pokojnine, ki jo je uveljavil. Sprememba vrednotenja 

zavarovalne dobe po zakonu, veljavnem od 1. 1. 2000 dalje, ima praviloma za 

posledico različno raven pokojnin, uveljavljenih po različnih predpisih. 

Starostna pokojnina za 40 let pokojninske dobe (moškega) oziroma 35 let (za 

žensko), odmerjena od najnižje pokojninske osnove, je tako decembra 2004 

znašala od najmanj 81.718,61 SIT do največ 82.213,87 SIT, za najnižjo možno 

zavarovalno dobo (za 15 let) pa 34.668,50 SIT. Slednji znesek je po zakonu tudi 

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

kako je bil zavarovan in kolikšno pokojninsko dobo je dopolnil. 

5. Višina varstvenega dodatka 

Varstveni dodatek k pokojnini je namenjen izboljšanju materialnega položaja 

upokojencev z najnižjimi pokojninami. Do te dajatve so po zakonu upravičeni 

določeni prejemniki pokojnin, ki so nižje od osnove za odmero dodatnih pravic, 

Če izpolnjujejo predpisane premoženjske pogoje. Od leta 2001 dalje je ta pravica 

pogojena tudi s premoženjem upravičenca in njegovih družinskih članov. 
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Pripadajoči znesek varstvenega dodatka ni enoten. Pri starostni in invalidski 
pokojnini njegovo višino pogojuje dolžina pokojninske dobe, s katero je 

upokojenec uveljavil pravico, pri vdovski oziroma družinski pokojnini pa število 

družinskih članov, upravičencev do pokojnine. Višina varstvenega dodatka se je 

v letu 2004 spreminjala v istih rokih, kot seje spreminjala višina pokojnin, saj se 

je tedaj spremenila tudi osnova za odmero dodatnih pravic. Povprečni mesečni 

varstveni dodatek, izplačan v letu 2004, je znašal 17.212 SIT ali 3,4% več od 

mesečnega povprečja predhodnega leta. Glede na vrsto pokojnine so v 

povprečju najvišji mesečni znesek varstvenega dodatka prejeli prejemniki 

vdovskih in družinskih pokojnin in sicer 19.698 SIT, kar je 3,8% več od 

povprečja predhodnega leta, povprečni mesečni znesek varstvenega dodatka 

prejemnikov starostnih pokojnin je znašal 16.151 SIT ali 3,4% več, povprečni 

mesečni varstveni dodatek prejemnikov invalidskih pokojnin pa je znašal 15.084 

SIT kar je 2,8% več od mesečnega povprečja varstvenega dodatka k tem 

pokojninam, kot v letu 2003. 

Po veljavni zakonski ureditvi mora upravičenec vsako drugo leto do 31. marca 

posredovati Zavodu dokazila, na podlagi katerih se preverijo pogoji za nadaljnji 

obstoj pravice. V letu 2004 Zavod ni preverjal nadaljnje upravičenosti do 

prejemanja varstvenega dodatka. 

6. Višina dodatka za pomoč in postrežbo 

Po zakonu pripada določenim prejemnikom pokojnin in zavarovancem, pri 

katerih je bila predhodno ugotovljena potreba po tuji negi in pomoči, dodatek za 

pomoč in postrežbo. Dodatek za pomoč in postrežbo se odmeri od osnove za 

odmero dodatnih pravic, ki se usklajuje na enak način kot pokojnine. 

Z zakonom sta neposredno določeni dve možni višini dodatka za pomoč in 

postrežbo. Višji znesek znaša 70% osnove za odmero dodatnih pravic in pripada 

upravičencem, ki jim je tuja pomoč in postrežba potrebna za opravljanje vseh 

osnovnih življenjskih potreb. Nižji znesek dodatka za pomoč in postrežbo pa gre 

upravičencem, ki jim je tuja pomoč in postrežba potrebna za opravljanje večine 

osnovnih življenjskih potreb in znaša polovico višjega zneska. 

Višji znesek dodatka za pomoč in postrežbo, izplačan v letu 2004, je znašal v 

povprečju 54.933,97 SIT, nižji pa 27.466,98 SIT, kar za oba zneska pomeni v 

povprečju 4,2% več, kot leto poprej. 

Tudi sedanji zakon, prav tako kot prejšnji predpisi, dopušča tudi možnost 

določitve še tretje višine dodatka za pomoč in postrežbo in sicer za najtežje 

prizadete kategorije upravičencev. Za določitev tega zneska je pooblaščen 
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Zavod. Po sklepu Skupščine Zavoda ta dodatek znaša toliko kot osnova za 

odmero dodatnih pravic. Navedeni dodatek je v letu 2004 znašal v povprečju 

81.807,77 SIT na mesec, kar je 4,2% več od povprečja leto poprej. 

7. Višina invalidnin za telesno okvaro 

V zakonu naštetim zavarovancem oziroma prejemnikom pokojnin z določeno 

stopnjo telesne okvare pripada po zakonu pravica do invalidnine. Invalidnina se 

odmeri od osnove za odmero dodatnih pravic, ki se usklajuje tako, kot 

pokojnine, kar ima za posledico tudi enaka gibanja invalidnin. 

Višina invalidnine je odvisna od vzroka za nastanek in stopnje telesne okvare. 

Zneski invalidnin za telesne okvare, ki so nastale kot posledica poškodbe pri 

delu ali poklicne bolezni, se gibljejo od najmanj 10% do največ 24% odstotkov 

osnove, odvisno od stopnje telesne okvare. Zneski invalidnin za telesne okvare, 

nastale kot posledica bolezni ali poškodbe izven dela, pa po zakonu znašajo 70% 

višjih zneskov. Pogoj za pridobitev pravice do invalidnine v tem primeru je 

obstoj najmanj 50% telesne okvare. 

Invalidnine, izplačane za telesne okvare, ki so posledica poškodbe pri delu ali 
poklicne bolezni, so v letu 2004 znašale v povprečju od največ 19.663,86 SIT do 

najmanj 8.180,78 SIT na mesec ali 4,2% več, kot v predhodnem letu. Višina 

izplačanih invalidnin za telesne okvare, ki so posledica poškodbe izven dela ali 

bolezni, pa se je gibala na ravni 70% teh zneskov, kot to določa zakon. 

8. Višina dodatka za rekreacijo 

Po zakonu ima pretežen del prejemnikov pokojnin (te pravice nimajo prejemniki 

pokojnin, ki so pridobili pravico kot zavarovanci za ožji obseg pravic, 

prejemniki državnih pokojnin in upravičenci do pokojnin po prejšnjem zakonu o 

starostnem zavarovanju kmetov) pravico do dodatka za rekreacijo. Višina 

navedene dajatve v zakonom ni neposredno določena. Posredno je opredeljena 

le višina potrebnih sredstev, glede na to, da zakon določa, da se ta dodatek v 

vsakem koledarskem letu uskladi za toliko, kot je za uskladitev regresa za letni 

dopust določeno s kolektivno pogodbo. Višina potrebnih sredstev za te namene 

seje v primerjavi z letom 2003 povečala za 4,3%, poleg tega pa še za realno rast 

v višini 2%. Krog upravičencev, merila in kriterije za obliko in višino te dajatve 

je pooblaščena določiti Skupščina Zavoda. 

Skupščina Zavoda je tudi v letu 2004 ohranila že nekaj časa veljavno mejo za 

delitev tega dodatka v dveh različnih višinah. Na pobudo Zveze društev 
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upokojencev Slovenije, po kateri naj bi se dodatek za rekreacijo postopno, do 

leta 2006/2007, izplačal vsem v enakem znesku, je spremenila dosedanjo višino 

razmerja med najnižjim in najvišjim zneskom. Namesto v dosedanjem razmerju 

1 : 2, je bil izplačan v razmerju 1 : 1,78. Prejemniki pokojnin v znesku enakem 
ali nižjem od zneska osnove za odmero dodatnih pravic so bili upravičeni do 

dodatka v višini 71.140 SIT, enako kot v letu 2003, ostali prejemniki pokojnin in 

prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja, ki ne prejemajo plače, pa v 

višini 39.980 SIT, kar je 12,4% več kot leto poprej. 

9. Višina državne pokojnine 

Državna pokojnina je nova zakonska pravica v sistemu pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja. V prehodnem obdobju, ki traja do vključno leta 2005, 

lahko po splošnih pogojih uveljavijo to pravico le tiste osebe, ki poleg teh, 

izpolnjujejo tudi dodatne pogoje, določene s predpisi o socialnem varstvu. Sicer 
pa velja za njeno pridobitev po splošnih pogojih vsako leto drugačna starost. 

Tako so v letu 2004 lahko to pravico uveljavile osebe, ki so dopolnile 67 let 

starosti. 

Znesek državne pokojnine je enoten za vse upravičence in znaša 33,3% osnove 
za odmero dodatnih pravic. V letu 2004 je znašala povprečna mesečna državna 

pokojnina 32.779,25 SIT ali 4,9% več od mesečnega povprečja predhodnega 
leta. 

10. Višina starostne in družinske pokojnine po nekdanjem Zakonu o 

starostnem zavarovanju kmetov 

Zavod izplačuje tudi starostne in družinske pokojnine, ki so bile priznane in 

odmerjene v skladu z določbami prejšnjega Zakona o starostnem zavarovanju 

kmetov. Višina teh pokojnin je za vse upravičence enaka. Ob uveljavitvi 

sedanjega zakona je bila določena v znesku polovice najnižje pokojnine za 

polno pokojninsko dobo, veljavne v zadnjem mesecu pred uveljavitvijo tega 

zakona, torej v decembru 1999, od tedaj dalje pa se njihova višina usklajuje na 
enak način kot se usklajujejo pokojnine. Pokojnina kmeta borca s statusom 

borca NOV pred 9. 9. 1943 oziroma do 13. 10. 1943 je bila določena v višini 

najnižje pokojnine za polno pokojninsko dobo, veljavne v zadnjem mesecu pred 

uveljavitvijo ZPIZ-1, ki se nato prav tako usklajuje na enak način kot to velja za 

druge pokojnine. 

V letu 2004 je znašala povprečna mesečna starostna oziroma družinska 

pokojnina iz naslova starostnega zavarovanja kmetov 41.835,37 SIT ali 4,9% 
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več kot leto poprej. Povprečna mesečna starostna oziroma družinska pokojnina 

kmeta borca NOV pred 9.9.1943 oziroma do 13.10.1943, izplačana v letu 2004, 

je znašala 84.194,92 SIT, kar je prav tako 4,9% več, kot v predhodnem letu. 

11. Višina vojaških pokojnin 

V skladu z Zakonom o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

bivših vojaških zavarovancev, uveljavljenim v juliju 1998, Zavod izplačuje tudi 

vojaške pokojnine. 

Vojaške pokojnine se usklajujejo v istih rokih in enaki višini, kot pokojnine po 

splošnih predpisih. V letu 2004 je znašalo mesečno povprečje vseh vojaških 

pokojnin 173.075 SIT ali 3,9% več kot leto poprej, po posameznih vrstah 

pokojnin pa: starostnih 199.615,00 SIT ali 4,4% več, invalidskih 169.960,00 SIT 

ali 4,3% več in mesečno povprečje družinskih pokojnin 139.530,00 SIT ali 4,5% 

več kot v letu 2003. 

12. Višina dodatkov k pokojninam 

Zakon o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so 

upravičeni do pokojnin iz nekdanje SFRJ, zavezuje Zavod, da tem osebam, če 

imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, izplačuje dodatek k pokojnini. 

Dodatek je namenjen zagotavljanju večje socialne varnosti, saj naj bi pokrival 

tečajne razlike med vrednostjo tolarja in tuje valute, v kateri je priznana tuja 

pokojnina. 

Višina dodatka k pokojnini je odvisna od razlike med zneskom pokojnine, 

pridobljene do vključno septembra 1991, do katere bi bil upravičen tak 

prejemnik, če bi se njegova pokojnina usklajevala enako, kot so se usklajevale 

pokojnine v Sloveniji od oktobra 1991 dalje in zneskom pokojnine, ki mu jo 

izplačuje tuji nosilec zavarovanja oziroma pri pokojninah, pridobljenih po 1- 

oktobru 1991, med zneskom pokojnine, odmerjene od najnižje pokojninske 

osnove in zneskom tuje pokojnine. 

V letu 2004 je znašalo mesečno povprečje tega dodatka k pokojnini 42.962 SH 

ali 0,5% več kot v predhodnem letu. Glede na posamezno vrsto pokojnine pa je 

povprečni mesečni dodatek k starostnim pokojninam znašal 49.441,00 SIT ah 

1% manj, k invalidskim pokojninam, 38.809,00 SIT ali 1,5% več in k 
družinskim pokojninam 31.844,00 SIT ali 1,2% več kot je znašalo njihovo 

mesečno povprečje v letu 2003. Razmeroma nizek porast dodatkov v letu 2004 
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je posledica strukturnih sprememb med temi prejemniki in povečanja vrednosti 

njihovih pokojnin, ki jim jih izplačujejo tuji nosilci socialnega zavarovanja. 

13. Višina akontacij pokojnin, ki so obveznost drugih držav, nastalih 

na območju nekdanje SFRJ 

Po odloku Vlade Republike Slovenije, sprejetem v letu 1991, Zavod izplačuje 

tudi akontacije pokojnin upokojencem, ki so imeli na določen dan stalno 

prebivališče v Sloveniji in predstavljajo obveznost drugih držav, nastalih na 

območju nekdanje SFRJ. Zaradi pretrganega plačilnega prometa, do katerega je 

prišlo ob osamosvojitvi Slovenije, jo te države še vedno ne izpolnjujejo. 

Akontacije teh pokojnin se usklajujejo na enak način kot druge pokojnine. 

Mesečno povprečje akontacij teh pokojnin je v letu 2004 znašalo 112.146 SIT 

kar je 5,1% več kot njihovo mesečno povprečje v predhodnem letu. Mesečna 

povprečja po posameznih vrstah pokojnine pa so znašala: starostnih 125.107 SIT 
ali 5,6% več, invalidskih 97.339 SIT ali 3,3% več ter družinskih 97.078 SIT ali 

5,8% več od njihovega mesečnega povprečja v letu 2003. 

IV. 

FINANČNO POSLOVANJE ZAVODA 

Finančno poslovanje Zavoda je bilo v letu 2004 v veliki meri odvisno od 

makroekonomskih gibanj ter od pogojev in razmer, kar je predstavljeno v 

nadaljevanju tega dela letnega poročila, podan pa je tudi pregled bilančnih 

podatkov o prihodkih in odhodkih s finančnim rezultatom poslovanja, 

primerjalno z letom 2003 in s finančnim načrtom za leto 2004 ter pregled 

bilance stanja z obrazložitvijo vseh pomembnejših postavk. 

Finančno poslovanje Zavoda je bilo odvisno od višine izplačil vseh z zakonom 

določenih pravic iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja 
(pokojnin, dajatev za zagotavljanje socialne varnosti, nadomestil plač itd.) in z 

zakoni določenimi načini zagotavljanja prilivov javnih sredstev za izplačevanje 

dajatev za te pravice. Po zakonu o računovodstvu se prihodki in odhodki 

priznavajo in izkazujejo v skladu z računovodskim načelom denarnega toka. 
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I. Pogoji poslovanja 

Finančno poslovanje Zavoda v letu 2004 je bilo skoraj v celoti pogojeno z že 

več let nespremenjeno višino prispevne stopnje po zakonu o prispevkih za 

socialno varnost (ZPSV), določil ZPIZ-i, z določili zakona o poračunavanju 

finančnih obveznosti RS iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

(ZPFOPIZ), zakona o javnih financah (ZJF), zakona o plačilnem prometu 

(ZPlaP), zakona o računovodstvu (ZR), slovenskih računovodskih standardov 

(SRS), zakona o izvrševanju Proračuna RS (ZIPRO) ter podzakonskih aktov 

oziroma drugih uredb, predpisov in pravilnikov ter še dodatno z posebnimi 

sklepi Vlade RS, v zvezi z najemanjem posojil Zavoda in s programom za 

pokrivanje kreditnih obveznosti Zavoda iz sredstev Kapitalske družbe 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. (KAD) in z vstopom Slovenije 

v Evropsko unijo. 

1.1. Prispevne stopnje ter obveznost države za izravnavo razlike med 

prihodki in odhodki Zavoda 

Skupna prispevna stopnja za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki vključuje 

prispevno stopnjo delodajalca in zavarovanca, je v letu 2004 ostala enaka iz leta 

1996, ko je bila na zahtevo Vlade RS s spremembo ZPSV znižana z 31,00 % na 

24,35 %. Tedaj je prispevna stopnja delojemalca ostala nespremenjena 

(15,50%), prispevna stopnja delodajalca pa je bila dvakrat znižana, in sicer od 

15,50% na 12,85% ter od 12,85% na 8,85%, tako da je skupno znižanje 

prispevne stopnje delodajalca znašalo 6,65 odstotne točke ali za 42,9%. 

Zaradi znižanja prispevne stopnje mora država po 233. in 234. členu ZPIZrl 

Zavodu pokrivati razliko med prihodki iz prispevnih stopenj ali drugih virov in 

odhodki ter zagotavljati njegovo likvidnost. Ta obveznost se po zakonu financira 
iz sredstev državnega proračuna (t.i. dodatna obveznost) oziroma iz drugih 

virov. 

Zavod ima po ZPIZ-1 na strani odhodkov natančno opredeljene dolžnosti 

izvajanja zavarovanja ter mesečnega izplačevanja pokojnin in drugih prejemkov 

upravičencem. Hkrati pa na strani prihodkov nima nobenega vpliva, saj tako 

prispevne stopnje kot tudi prilive sredstev iz državnega proračuna določa država 

z ZPSV in z vsakoletnim državnim proračunom. 

Na ta način določena sredstva za financiranje pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja so bila, v odnosu na njegove obveznosti, v preteklih letih prenizka, 

zato je Zavod do leta 2000 nekaj let zapored v finančnem poslovanju izkazoval 

primanjkljaj in se je moral v soglasju z Vlado RS ter na podlagi njenega 
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posebnega sklepa, za zagotavljanje svoje likvidnosti, zadolževati. Zavod je na te 

razmere Vlado RS in Državni zbor RS opozarjal ob vsakoletnem sprejetju 

finančnega načrta in v vseh letnih poslovnih poročilih ter ju izrecno pozival k 

sistemskemu reševanju problema financiranja pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja z višjimi sredstvi proračuna oziroma višjo prispevno stopnjo ali s 

spremembo zakona. 

Zavod je, kljub opozorilom glede prenizke prispevne stopnje in prenizkih 

nakazil sredstev proračuna v preteklih letih, zašel v primanjkljaj, ki je konec leta 

2000 znašal že 23,1 milijarde SIT. Za pokrivanje svojih tekočih mesečnih 

obveznosti je moral skladno z ZJF, ZIPRO, Uredbo o pogojih in postopkih 

zadolževanja pravnih oseb iz 87. člena ZJF in sklepi Vlade RS redno najemati 

posojila. V letu 2001 je Vlada RS z dodatnimi sredstvi KAD realizirala določilo 

233. člena ZPIZ-1 in zagotovila Zavodu zadostna sredstva za pokrivanje razlike 

med prihodki in odhodki tekočega leta. Tako je bil ob zaključku leta 2001 

izkazan celo minimalni pozitivni finančni rezultat, s čimer je bil navedeni 

primanjkljaj iz preteklih let in tudi višina posojil nekoliko zmanjšana. Enako je 

bilo tudi v letih 2002 in 2003, s tem daje bil spremenjen prvotni sklep Vlade RS 

glede zmanjšanja primanjkljaja Zavoda v obeh letih in sicer tako, da se prilivi 

sredstev KAD namenijo za izravnavo med prihodki in odhodki Zavoda tekočega 

leta, začetek zmanjševanja primanjkljaja in zadolževanja Zavoda pa se je 

preložil na leto 2004. Vendar so višji prilivi državnega proračuna po 233.členu 

ZPIZ-1 in ZIPRO že v letu 2003 omogočili Zavodu izkazati knjigovodski 

presežek prihodkov nad odhodki v višini 2.460,6 milijona SIT, kije bil nekoliko 
večji od načrtovanega. Za ta znesek seje precej zmanjšal primanjkljaj Zavoda iz 

preteklih let, hkrati pa seje znižala tudi njegova zadolženost. 

V letu 2004 so bili, kot v preteklih dveh letih, realizirani sklepi Vlade RS glede 

najemanja posojil in sredstev KAD ter obveznosti države po 233. in 234.Členu 

ZPIZ-1, tako daje Zavod ob zaključnem računu izkazal knjigovodski presežek 

prihodkov nad odhodki, namenjen za pokrivanje primanjkljaja oziroma 

zmanjšanje kreditov. Tako kot leta 2003 je bil tudi v letu 2004 realiziran 

presežek višji od načrtovanega. 

1.2. Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

Kot vsa leta od začetka veljavnosti ZPIZ-1 so na finančno poslovanje Zavoda 

tudi v letu 2004 vplivale njegove prehodne določbe glede novih, ostrejših 

pogojev upokojevanja in odmere novih pokojnin, načina valorizacije pokojnin 
po 150. členu in 151. členu ter s 1.1.2003 uveljavljene določbe o novem 

invalidskem zavarovanju po spremenjeni definiciji invalidnosti. 
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Po določilih ZPIZ-1 bi se moral že s 1.1.2003 v Sloveniji uveljaviti sistem 

ločenih prispevnih stopenj za pokojninsko in posebej za invalidsko zavarovanje 

ter nov sistem zavarovanja za poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Glede na 

to, daje bilo s strani pristojnih institucij ocenjeno, da v Sloveniji še niso podani 

vsi pogoji za uvedbo novega sistema, ki bi še posebej dodatno obremenil 

delovno intenzivne panoge, je bil konec leta 2002 začetek uvedbe novega 

sistema zakonsko prestavljen na 1.1.2004, konec leta 2003 pa iz enakih razlogov 

odložen na 1.1.2006. 

Zadnje dni v mesecu decembru leta 2003 je bila sprejeta sprememba 240.člena 

ZPIZ-1, ki določa, da je edini ustanovitelj in družbenik Nepremičninskega 

sklada, d.o.o. Zavod. Vprašanji statusa in ustanoviteljstva tega sklada sta bili 

zaradi nejasne zakonske dikcije že nekaj let odprti dilemi, tako za Zavod kot za 

Računsko sodišče RS ob revizijah poslovanja Zavoda ter tudi za pravno stroko. 

To je Zavod poskušal rešiti s strokovnimi utemeljitvami in večkratnimi predlogi 

za spremembo zakona. Z navedeno sprejeto spremembo zakona pa je bila 

uzakonjena diametralno nasprotna rešitev od predlagane s strani Vlade RS, po 

kateri je Zavod postal papirni, ne pa tudi vsebinski ustanovitelj te d.o.o. 

Ker je navedena sprememba ZPIZ-1 stopila v veljavo s 1.1.2004, je Zavod v 

svoje poslovne knjige premoženje Nepremičninskega sklada, na katerega 

upravljanje po ZPIZ-1 sicer nima nobenega vpliva, po predhodni proučitvi vseh 

pravnih vprašanj in na zahtevo Računskega sodišča RS, vknjižil s 1.1.2004. 

1.3. Udeležba odhodkov Zavoda v bruto domačem proizvodu (BDP) 

V letu 2004 se je nadaljeval trend zniževanja udeležbe celotnih odhodkov 

Zavoda ter pokojninskih dajatev v BDP, kar je prikazano v nadaljevanju. P° 

oceni realne rasti BDP za leto 2004 (4%), ki jo je v Jesenskem poročilu objavil 

Urad za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), znaša udeležba izdatkov 

za pokojnine 10,94%, udeležba celotnih odhodkov Zavoda, ki vštevajo tudi 

pravice socialnovarstvenega značaja, kot so npr. varstveni dodatki, dodatki za 
pomoč in postrežbo, nadomestila plač, nadomestila za telesno okvaro itd. 'n 

druge odhodke Zavoda, kot npr. prispevek za zdravstveno zavarovanje 

upokojencev, stroški za delo službe itd., pa 13,38%. 
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Podrobnejši pregled od leta 2000 do 2004 kaže naslednja tabela: 

: 2<HH> . 
i- . - • 

2001 
■: V- 

2003 
m,-; 

2004 ocena 
UMAR-ia 

Bruto.doraači proizvod (Bi)P) v milijonih SIT *>, 4.252.315 4.761.815 5.314.494 5.747.168 6.194.500 
11,54 11,43 11,31 11,14 10,94 
12,58 12,46 12,37 12,19 11,97 

Delež celotnih odhodkov Zgvoda.v BDP v % 13,83 13,76 13,79 13,59 13,38 
Delež dajatev zasocialne korđmvev BDPv%>' 0,54 0,53 0,63 0,63 0,63 

Opomba 1 Od leta 2000-2002 je upoštevan revidirani BDP, ki gaje SURS uradno objavil dne 23.4.2004. 

1.4. Program Vlade RS za pokrivanje kreditnih obveznosti Zavoda 

Zaradi primanjkljajev Zavoda iz preteklih let, ki so v skupnem znesku v letu 

2000 znašali 23,1 milijarde SIT in ki so posledično pomenili nujnost najemanja 

mesečnih posojil, je Vlada RS dne 21.2.2001 sprejela Program pokrivanja 

kreditnih obveznosti Zavoda iz naslova zadolževanja v preteklih letih s sredstvi 

KAD. Le-ta naj bi v letih od 2001 do 2004 zagotovil Zavodu skupaj 25.500,0 

milijonov SIT, v štirih enakih letnih tranšah po 6.375,0 milijonov SIT, kar bi 

pomenilo, da Zavod po letu 2004 ne bi več izkazoval primanjkljaja. 

Z vladno informacijo o realizaciji programa pokrivanja obveznosti Zavoda iz 

sredstev KAD v letih 2001-2004 o drugačnem finančnem položaju državnega 

proračuna in Zavoda, kot je bilo z makroekonomskimi izhodišči načrtovano, in 

posledično zaradi nezmožnosti takojšnje izvedbe pokrivanja primanjkljajev iz 

preteklih let s sredstvi KAD, je Vlada RS dne 28.11.2002 sprejela nov Program 

pokrivanja obveznosti do Zavoda iz sredstev KAD v letih 2002 do 2004. 

S tem programom je Vlada zadolžila KAD, da Zavodu v letu 2002 zagotovi 

znesek v višini 10.000,0 milijonov SIT in v letih 2003 ter 2004 po 6.375,0 

milijonov SIT, hkrati pa je spremenila namembnost teh sredstev, in sicer da jih 

Zavod v letih 2002-2003 namesto za znižanje primanjkljaja uporabi za 

pokrivanje razlike med prihodki in odhodki tekočega leta (pri čemer morebitni 

presežek teh sredstev glede na odhodke Zavoda nameni za zmanjšanje dolga), v 
letu 2004 pa morebitni presežek za odplačilo glavnic dolga in znižanje 

primanjkljaja iz preteklih let. 

Ob izdaji soglasja na Spremembe in dopolnitve finančnega načrta Zavoda za 

leto 2004 in na finančni načrt Zavoda za leto 2005, je Vlada RS na seji dne 

18.3.2004 s sklepom ponovno spremenila in dopolnila Program pokrivanja 

obveznosti z dne 28.11.2002 in sicer v delu, ki je urejal namen uporabe sredstev, 
ki jih pridobi Zavod od KAD v letu 2004. Z novim sklepom je Vlada RS 

zadolžila Zavod, da 2.975,0 milijonov SIT sredstev KAD nameni za delno 

odplačilo glavnic dolga ter s tem posledično za delno pokrivanje primanjkljaja iz 
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preteklih let, razliko pa nameni za izravnavo prihodkov in odhodkov v tekočem 

letu 2004. Hkrati je Vlada RS sprejela tudi sklep, da se kreditne obveznosti 

Zavoda pokrijejo do vključno leta 2007. 

KAD je program Vlade RS v letih od 2002 do 2004 v celoti realiziral, tako daje 

Zavod tudi v mesecu decembru 2004 prejel od KAD 6.375,0 milijonov SIT. Ob 

večjih dodatnih transferih iz proračuna je Zavod, tako kot v letu 2003, 

primanjkljaj iz preteklih let konec leta 2004 ponovno znižal in s tem tudi 

mesečno višino najetih posojil. 

1.5. Finančni načrt Zavoda 

Prvi finančni načrt Zavoda za leto 2004 je bil pripravljen skupaj s finančnim 

načrtom za leto 2003 in sprejet na seji Skupščine Zavoda dne 17.12.2002. 

Izdelan je bil v skladu s takrat opredeljenimi makroekonomskimi izhodišči 

UMAR-ja, ki so bila osnova tudi za pripravo državnega proračuna za leti 2003 
in 2004. Po finančnem načrtu je bil predviden presežek v višini 3.975,0 

milijonov SIT z namenom pokrivanja primanjkljaja iz preteklih let in 

zmanjšanje kreditov v letu 2004, skladno s takratnim Sklepom Vlade RS o 

programu pokrivanja kreditnih obveznosti Zavoda iz naslova zadolževanja v 

preteklih letih iz sredstev KAD. 

Ob pripravi sprememb in dopolnitev državnega proračuna za leto 2004 in 

pripravi državnega proračuna za leto 2005 je Zavod, v skladu s 26. členom ZJF, 

pripravil spremembe in dopolnitve finančnega načrta Zavoda za leto 2004 in 

finančni načrt za leto 2005. V primerjavi s prvotnim finančnim načrtom za leto 

2004 je novi finančni načrt, poleg spremenjenih makroekonomskih izhodišč, 

upošteval tudi spremembo sklepa Vlade RS z dne 28.11.2002 o spremembi 

namembnosti sredstev KAD v višini 6.375,0 milijonov SIT, ki je določal za 

pokrivanje primanjkljaja iz preteklih let sredstva KAD le v znesku 2.975,0 

milijonov SIT. Skupščina Zavoda je sprejela finančni načrt za leto 2004 skupaj s 

finančnim načrtom za leto 2005 na seji dne 9.12.2003, nanj pa je Vlada RS, v 

skladu z zakonom, podala svoje soglasje dne 18.3.2004. 

1.6. Neplačani in odloženi prispev ki 

Po 228. členu ZPIZ-1 nadzor nad plačevanjem in s tem povezanimi ukrepi 

prisilne izterjave izvaja Davčna uprava RS (DURS), ki prispevke tudi pobira, 

izterjuje in o njih vodi ustrezne evidence ter jih posreduje Zavodu. Ker redno 

plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje neposredno 

vpliva na likvidnost Zavoda, ima zato na podlagi podatkov DURS vzpostavljene 
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ustrezne evidence o prispevkih. V nadaljevanju so prikazani podatki o stanju na 

področju prispevkov v letu 2004. 

Neplačani prispevki so na dan 31.12.2004 znašali: 

a) Pri pravnih osebah 2.796,7 milijona SIT in so bili za 1,1% višji kot 

31.12.2003, ko so znašali 2.766,0 milijonov SIT. Povečanje zneska 

neplačanih prispevkov je v glavnem posledica slabše likvidnosti podjetij 

zaradi njihovega prilagajanja spremenjenim tržnim razmeram ob 

vključitvi Slovenije v EU (prost pretok blaga, ljudi in kapitala). 

b) Pri fizičnih osebah 20.149,4 milijona SIT, kar je za 916,1 milijona SIT ali 

za 4,3% manj kot 31.12.2003, ko so znašali 21.065,5 milijona SIT. 

Znižanje zneska neplačanih prispevkov fizičnih osebje v glavnem rezultat 

odpisov prispevkov (socialna ogroženost, neizterljivost) in v 128. členu 

novega ZDavP-1 uvedenega obveznega opominjanja pred postopkom 

prisilne izterjave zapadlih neplačanih prispevkov, saj je davčni organ 

plačilo zapadlih neplačanih prispevkov pri nekaterih zavezancih dosegel 

zgolj na podlagi poslanih obvestil o stanju neporavnanih zapadlih 

prispevkov. 

c) Odloženi prispevki na podlagi posebnih zakonov: 

V letu 2004 ni bilo sprejetih novih zakonov, ki bi pravnim ali fizičnim 

osebam omogočali odlog ali obročno odplačevanje prispevkov. 

Izvajajo pa se še določila zakona, s katerim je bilo odloženo plačilo 

prispevkov javnemu podjetju Slovenske železnice, d.d.. To je imelo po stanju 

na dan 25. 07. 2002, ko je zapadel v plačilo prvi od oseminštiridesetih 

obrokov, za 12.754.423,20 EUR odloženih prispevkov za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje. V letu 2002 je bilo v šestih obrokih po 265.717,15 

EUR plačanih 1.594.302,90 EUR, do konca leta 2003 v dvanajstih obrokih po 

265.717,15 EUR nadaljnjih 3.188.605,80 EUR, prav toliko tudi v letu 2004. 

Dolg podjetja Slovenske železnice, d.d. tako po stanju na dan 31.12.2004 

znaša še 4.782.908,70 EUR1, kar pomeni, daje bilo do 31.12.2004 poravnano 

63% celotnega dolga, ki je bil podjetju odložen z omenjenim zakonom. 

Prav tako se še vedno izvajajo določila Zakona o načinu poravnave 

neplačanih obveznih dajatev, ki je bil leta 2000 sprejet z namenom, da bi se 

večji meri zmanjšale zapadle neplačane obveznosti iz pokojninskega in 

1 po stanju na dan 31.12.2004, preračunano v SIT po srednjem tečaju Banke Slovenije, dolg znaša 1.146,7 mio 
SIT. 
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invalidskega zavarovanja, ki so po stanju na dan 31.12.1999 znašale 19,6 

milijarde SIT. Pričakovano zmanjšanje ni bilo doseženo. Tako je bilo v 

obdobju 2000 - 2003 po tem zakonu plačanih le 666,9 milijona SIT, medtem 

ko je bilo v letu 2004 poravnanih še dodatnih 55,7 milijona SIT zapadlega 

dolga iz tega naslova. 

1.7. Učinki prisilne izterjave zaradi neplačanih prispevkov 

Po podatkih DURS je bilo za izterjavo zapadlih prispevkov v letu 2004 izdanih 

za 31.111,7 milijona SIT sklepov za prisilno izterjavo in na podlagi teh izterjano 

10.326,9 milijona SIT prispevkov. V primerjavi z letom 2003, koje bilo izdanih 

za 30.965,4 milijona SIT sklepov prisilne izterjave oziroma izterjanih 10.357,9 

milijona SIT dolga, je bilo v letu 2004 izdanih za 0,5% več sklepov o prisilni 

izterjavi dolga, izterjani znesek pa je bil v letu 2004 za 0,3% nižji. Odstotek 

realizacije sklepov prisilne izterjave seje s 33,5% v letu 2003 znižal na 33,2% v 

letu 2004. 

1.8. Odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje prispevkov 

za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

Vloge zavezancev za odpis, delni odpis, odlog oziroma obročno odplačevanje 

prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se obravnavajo po 228. 

členu ZPIZ-1 in določbah Sklepa o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog ter 

obročno odplačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v 

nadaljevanju: Sklep). 

Za vse prejete vloge strokovna služba Zavoda preveri ustreznost in skladnost z 

ZPIZ-1 oziroma s Sklepom o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog ter obročno 

odplačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter pripravi 

predloge rešitev za obravnavo na Upravnem odboru Zavoda skladno z 228. 

členom ZPIZ-1. 

poročevalec, št. 25 66 18. april 



Pregled vlog fizičnih in pravnih oseb, ki jih je Zavod prejel v letih 2003 in 2004: 

Zahteva za: 
ŠTEVILO VLOG INDEKS 

2004/2003 2003 2004 

F 
i o 
z s 
i e 
č b 
n e 
C 

odpis 3.275 3.457 105,6 

delni odpis 27 13 48,1 

odlog 32 18 56,3 

obročno odplačevanje 46 37 80,4 

Skupaj fizične osebe 3.380 3.525 104,3 

P 0 r s a e 
v b n e e 

odlog 114 156 136,8 

obročno odplačevanje 48 100 208,3 

Skupaj pravne osebe 162 256 158,0 

SKUPAJ: 3.542 3.781 106,7 

Iz pregleda je razvidno, daje Zavod v letu 2004 prejel 3.525 vlog fizičnih oseb 

za odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje in 256 vlog pravnih oseb 

za odlog ali obročno odplačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje. V primerjavi z letom 2003 je razvidno 4,3% povečanje števila vlog 

fizičnih oseb in kar 58,0% povečanje števila vlog pravnih oseb. 
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Pregled vlog fizičnih in pravnih oseb, ki jih je Zavod rešil v letih 2003 in 2004: 

Vrsta rešitve: ŠTEVILO VLOG INDEKS 

2004/2003 2003 2004 

F 
1 o 
z s 
i e 
č b 
n e 
e 

odpis in delni odpis 1.003 783 78,1 

odpis - neizterljivost 629 782 124,3 

odlog in obročno 
odplačevanje 

89 79 88,8 

zavrnitev 648 6*41 98,9 

zavrženje 902 1.045 1 15,9 

Skupaj fizične osebe 3.271 3.330 101,8 

P 0 r s a e 
V b n e e 

odpis - neizterljivost 21 43 204,8 

odlog in obročno 
odplačevanje 

18 18 100,0 

zavrnitev 25 51 204,0 

zavrženje 101 166 164,4 

Skupaj pravne osebe 165 278 168,5 

SKUPAJ: 3.436 3.608 105,0 

Iz pregleda je razvidno, daje Zavod v letu 2004 rešil 3.330 vlog fizičnih oseb za 

odpis, delni odpis, odlog ter obročno odplačevanje in 278 vlog pravnih oseb za 

odlog ali obročno odplačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje. V primerjavi z letom 2003 je Zavod rešil za 1,8% več vlog fizičnih 

oseb in za kar 68,5% več vlog pravnih oseb. 

Na podlagi sklepov Upravnega odbora Zavoda so se v letu 2004: 

- 783 fizičnim osebam odpisali ali delno odpisali prispevki v višini 669,4 
milijona SIT s pripadajočimi neplačanimi zamudnimi obrestmi, kar je za 

146,1 milijona SIT ali za 17,9% manj kot v letu 2003, koje bil odobren odpis 

prispevkov v znesku 815,5 milijona SIT; 

- na predlog davčnega organa odpisali prispevki zaradi neizterljivosti 782 

fizičnim osebam v višini 240,1 milijona SIT, kar je za 11,1 milijona SIT ali 

za 4,9% več kot v letu 2003, koje bilo zaradi neizterljivosti fizičnim osebam 

odpisanih 229,0 milijonov SIT prispevkov s pripadajočimi neplačanimi 

zamudnimi obrestmi in 43 pravnim osebam v višini 47,6 milijona SIT, kar je 

za 40,6 milijona SIT ali za 580,7% več kot v letu 2003, ko je bilo pravnim 
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osebam zaradi neizterljivosti odpisanih 7,0 milijonov SIT prispevkov s 
pripadajočimi neplačanimi zamudnimi obrestmi; 

- odobrili odlogi oziroma obročno odplačevanje prispevkov za 79 fizičnih oseb 

v višini 123,8 milijona SIT, kar je za 42,9 milijona SIT ali za 53,2% več kot 

v letu 2003, ko je bilo odobrenih odlogov oziroma obročnih odplačevanj za 

80,8 milijona SIT in za 18 pravnih oseb v višini 371,8 milijona SIT, kar je za 

136 milijonov SIT oziroma za 58,1% več kot v letu 2003, ko so bili pravnim 

osebam odobreni odlogi oziroma obročna odplačevanja prispevkov v znesku 

235,1 milijona SIT; 

- zaradi neizpolnjevanja kriterijev zavrnile vloge 641 fizičnim in 51 pravnim 

osebam ter 

- zaradi nepopolnosti zavrgle vloge 1.045 fizičnim in 166 pravnim osebam. 

Pregled števila prejetih vlog pravnih in fizičnih oseb in znesek odpisanih 

prispevkov v obdobju 2000 - 2004: 

Leto Število prejetih 
vlog 

Znesek odpisanih 
prispevkov - v mio SIT 

(tekoče cenc) 

Stopnja rasti 
števila prejetih 

vlog - v % 

Stopnja rasti 
zneska odpisanih 
prispevkov - v % 

2000 2.237 157,7 - - 

2001 2.563 891,3 14,6 465,2 

2002 2.855 805,5 11,4 -9,6 

2003 3.542 815,5 24,1 1,2 

2004 3.781 624,7 6,7 -23,4 

Iz preglednice je razvidno, da se je število prejetih vlog fizičnih in pravnih oseb 

do leta 2003 povečevalo z veliko dinamiko, saj se je v letu 2003 glede na leto 

2002 njihovo število povečalo skoraj za četrtino. V letu 2004 se je rast števila 
vlog umirila. V opazovanem obdobju je bilo ob izpolnjevanju kriterijev iz 

Sklepa največ prispevkov odpisanih v letu 2001, kar za 891,3 milijona SIT, v 

letu 2004 pa se je kljub povečanju števila vlog pravnih in fizičnih oseb znesek 

odpisanih prispevkov znižal skoraj za četrtino. 

Po Sklepu lahko predlog Upravnemu odboru Zavoda za odpis prispevkov zaradi 

neizterljivosti za fizične in pravne osebe posreduje DURS, ki neizterljivost 

prispevkov ugotovi z odločbo. V naslednji tabeli je razvidna rast povečevanja 

števila teh predlogov od leta 2000 - 2004, kar velja tudi za znesek odpisanih 
prispevkov zaradi neizterljivosti. 
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Pregled rešenih zahtevkov za odpis prispevkov za pravne in fizične osebe zaradi 

neizterljivosti na predlog DURS v obdobju 2000 - 2004: 

Leto 
Število prejetih 

vlog DURS 

Znesek odpisanih 
prispevkov zaradi 

neizterljivosti 
- v mio SIT 

(tekoče cene) 

Stopnja rasti 
prejetih vlog 
DURS- v % 

Stopnja rasti 
zneska odpisanih 

prispevkov 
- v % 

2000 17 2,0 - - 

2001 152 56,0 794,1 2.700,0 

2002 248 45,9 63,2 -18,0 

2003 650 236,0 162,1 414,2 

2004 745 259,7 14,6 10,0 

Pregled gibanj odpisov prispevkov v razmerju odpisov zaradi vlog fizičnih in 

pravnih oseb do odpisov zaradi neizterljivosti na predlog DURS: 
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Leto 

V opazovanem obdobju je razviden trend zniževanja zneska odpisanih 
prispevkov na podlagi vlog fizičnih in pravnih oseb, medtem ko znesek 
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odpisanih prispevkov zaradi neizterljivosti na podlagi predlogov DURS kaže 

trend naraščanja. 

1.9 Nadomestilo za opravljanje nalog DURS 

V mesecu marcu 2000 je Republika Slovenija preko Državnega pravobranilstva 

RS vložila tožbo zoper Zavod za plačilo nadomestila za opravljanje nalog 

DURS pri pobiranju obveznih prispevkov za PIZ za leta od 1997-1999. Zavod je 

tožbi argumentirano ugovarjal. Po sprejetih sklepih Vlade RS je državno 

pravobranilstvo dne 28.2.2002 tožbo umaknilo. 

Od leta 1999 dalje Vlada RS vsakoletno sprejema Uredbo o višini nadomestila 

za opravljanje nalog DURS za zavode, sklade in lokalne skupnosti, s katero je 

določeno, da Zavod ni dolžan plačevati tega nadomestila. Enaka uredba je bila 

dne 16.1.2002 sprejeta tudi za leto 2003 in dne 5.2.2004 za leto 2004. 

Zavod že vsa leta, od začetka izdaje uredb dalje, podaja ob vsakoletnih 

obravnavah in sprejemih finančnih načrtov na Skupščini Zavoda predlog Vladi 

RS, da se vprašanje plačevanje nadomestila za delo DURS sistemsko uredi. Pri 
tem je njegova argumentacija podobna, kot je bila podana v obrazložitvi Zavoda 

za umik tožbe in sicer, da gre za delo DURS, ki ga določa zakon, pri čemer bi 

imela obveznost plačila Zavoda nevtralen učinek, saj bi plačilo takšne Zavodove 

obveznosti pomenilo prihodek proračuna, hkrati pa bi zaradi zakonske 

obveznosti državnega proračuna do Zavoda, ta obveznost pomenila tudi povečan 

proračunski odhodek kot povečanje dodatne obveznosti državnega proračuna do 

Zavoda. 

Pričakovati je, da bo Vlada RS v začetku leta 2005 ponovno izdala uredbo, po 

kateri Zavod tudi v letu 2005 ni dolžan plačevati DURS tega nadomestila, kar 

tudi ni predvideno v finančnem načrtu Zavoda za leto 2005, na katerega je 

podano soglasje Vlade RS. 

1.10 Likvidnost Zavoda 

Osnovno vodilo Zavoda na področju likvidnosti je bilo, enako kot pretekla leta, 
tudi v letu 2004 zagotavljanje optimalizacije denarnih tokov, kar pomeni 

doseganje največje možne varnosti načrtovanja in kontrole prilivov in odlivov 
ter minimalnih stroškov pri zadolževanju. 
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Kot je razvidno iz finančnih izkazov, seje moral Zavod v letu 2004 zadolževati 

izključno zaradi nepokritega primanjkljaja iz preteklih let in ne zaradi tekočega 

poslovanja, kar je z likvidnostnega vidika prikazano v nadaljevanju. 

1.10.1 Zadolževanje 

Zavod je na podlagi sklepa Vlade RS in soglasja Ministrstva za finance, za 

zagotovitev decembrskih izplačil, v poslovno leto 2004 vstopil z zadolženostjo 

21.176 milijonov SIT. Stanje posojil na dan 31. 12. 2004 pa je znašalo 17.100 

milijonov SIT. 

Za zagotavljanje likvidnosti je Zavod vsakomesečno najemal likvidnostna 

posojila pri Zakladnici Ministrstva za finance in poslovnih bankah. Povprečna 

mesečna zadolženost je v letu 2004 znašala 17.657 milijonov SIT, kar je v 
povprečju 7.863 milijonov SIT oziroma 30,8% manj kot v letu 2003. Višina 

mesečne zadolžitve je bila odvisna od višine prilivov prispevkov za pokojninsko 

in invalidsko zavarovanje, prejetih sredstev iz državnega proračuna iz tekoče in 

dodatne obveznosti, drugih prilivov in od mesečne višine izdatkov Zavoda. 

Za zagotovitev likvidnosti je Zavod v januarju 2004 ob organizaciji in v 

sodelovanju z Zakladnico Ministrstva za finance sklenil s poslovnimi bankami 

17 kreditnih pogodb z obnavljanjem črpanja, v skupni višini 20 milijard SIT. 

Višina posojil je znašala od 300 do 5.000 milijonov SIT na posamezno pogodbo, 

obrestne mere so se gibale od 5,05% do 5,96%. V mesecu aprilu je zaradi dobre 

likvidnosti Zakladnice Ministrstva za finance, Zavod prekinil pogodbe s 

poslovnimi bankami in likvidnostne primanjkljaje začel v celoti pokrivati z 

likvidnostnimi posojili Zakladnice. Likvidnostna posojila so bila najeta redno 

mesečno ob izplačilu pokojnin po obrestnih merah od 3,5% do 6,0%. Povprečna 

ponderirana obrestna mera teh posojil je znašala 4,55 %, povprečna ponderirana 
ročnost pa je znašala 12,6 dni. 
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Naslednja slika prikazuje zadolženost Zavoda po stanju posojil na zadnji delovni 

dan po posameznih mesecih v letu 2004. 

5.000 

JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEPT OKT NOV DEC 
Leto 2004 

;□ Zadolženost pri poslovnih bankah ■ Zadolženost pri KZR države • 

21 450 20.300 

2<» 600 

20 200 

1 7.100 20.000 -' 

15.000 
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Iz preglednice je razvidno, da je bila najvišja zadolženost v mesecu maju, ko je 

bil izplačan dodatek za rekreacijo upokojencev. 

Zavod je v letu 2004 za najeta posojila plačal skupaj 432,4 milijona SIT obresti, 

od tega poslovnim bankam 125,6 milijona SIT, zakladnici pa 306,8 milijona 

SIT. 

Stroški obresti so bili v primerjavi z letom 2003 manjši za 613,2 milijona SIT 

oziroma za 58,6 %. Razlog je v nižji povprečni mesečni zadolženosti Zavoda, 

krajši ročnosti odplačil posojil ter nižjih obrestnih merah, kot so veljale v letu 

2003. 

1.10.2 Upravljanje s prostimi denarnimi sredstvi 

Zavod je najemal posojila z obnavljanjem črpanja praviloma ob koncu vsakega 

meseca za izplačilo pokojnin, kar pomeni, da jih je začel odplačevati v 

naslednjem mesecu dnevno s tekočimi prilivi sredstev na podračunu. V skladu z 

68. členom Zakona o javnih financah je lahko na ta način v drugi polovici 

meseca, ko je odplačal posojila, vsa presežna denarna sredstva deponiral kot 

denarne vloge za določen čas pri Zakladnici Ministrstva za finance. 
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V letu 2004 je ponderirana povprečna ročnost denarnih vlog Zavoda znašala 7,2 

dni, ponderirana povprečna obrestna mera pa 3,94 %. Zavod je iz tega naslova 

tako prejel 292,9 milijona SIT prihodkov obresti ali za 87,2 milijona SIT 

oziroma 42,4 % več kot leta 2003. Razlika med plačanimi in prejetimi obrestmi 

je v letu 2004 znašala le 139,5 milijona SIT več plačil stroškov za najem posojil, 

kot so znašali prihodki od obresti. 

Naslednja slika prikazuje povprečno ponderirano obrestno mero v letu 2004, po 

kateri je Zavod od Zakladnice Ministrstva za finance najemal likvidnostna 

posojila ter ponderirano povprečno obrestno mero, po kateri je Zavod deponiral 

presežna denarna sredstva. 

Leto 2004 

 POSOJILA VLOGE 

V povprečju je razlika med aktivnimi in pasivnimi obrestnimi merami v okviru 

Zakladnice Ministrstva za finance v letu 2004 znašala 0,6 odstotne točke, kar je 

precej manj v primerjavi s poslovnimi bankami. Zakladnica namreč pri 

upravljanju z likvidnostjo ni pridobitna organizacija. 
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Naslednja slika kaže zadolženost v obdobju od leta 2000 do 2004 na zadnji 

delovni dan: 

26.000 
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Leto 

Iz slike je razvidno, da se od leta 2000 dalje postopno uresničuje sklep Vlade RS 

o zmanjševanju zadolženosti Zavoda. Po sklepu Vlade RS naj bi Zavod po letu 

2007 posloval brez najemanja posojil. 

2. Bilanca stanja 

Bilanca stanja Zavoda na dan 31.12.2004 je izdelana na podlagi Zakona o 

računovodstvu in drugih računovodskih predpisov. Stanje sredstev in virov 

sredstev je bilo usklajeno z analitičnimi evidencami ter preverjeno z inventurnim 

popisom. Popisni elaborat centralne popisne komisije je obravnaval in potrdil 

Upravni odbor Zavoda dne 16.2.2004. 
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Skrajšani pregled bilance stanja na dan 31.12.2003 in na dan 31.12.2004 
v tisočih SIT 

; ' ' ' . ' . ?, -' ••' ' .. 31.12.03 strukt. 31-12.04 strukt. indeks 

SREDSTVA 12.574.594 100,0 36.099.844 100,0 287,1 
A) DOLGOROČNA SREDSTVA 
EN SREDSTVA V UPRAVLJANJU 3.722.587 29,6 25.807.544 71,5 693,3 
- rieopredmetena dolgoročna, sredstva 31.584 0,3 33.670 0,1 106,6 
- nepremičnine 2.767.460 22,0 3.880.034 10,7 140,2 
- oprema in druga opredmetena 
osnovna sred. 

580.524 4,6 601.229 1,7 103,6 

- dolgoročne kapitalske naložbe 2.697 0,0 20.978.980 58,1 - 
- dolgoročno dana posojila in depoziti" 340.322 2,7 312.989 0,9 92,0 
- dolgoročne teijatve iz poslovanja» - - 642 0,0 0,0 
B) KRATKOROČNA SREDSTVA 8.844.798 70,4 10.287.955 28,5 116,3 
- denarna sredstva v blagajni , 143 0,0 111 0,0 77,6 
- dobroimetje pri bankah in drugih 
finančnih ustanovah 

563.983 4,5 1.246.519 3,5 221,0 

- kratkoročne terjatve : ■ 426.496 3,4 452.700 1,3 106,1 
- dani predujmi in varščine . 45.902 0,4 4.238 0,0 9,2 
- neplačani odhodkih 7.773.906 61,8 8.577.670 23,8 110,3 
- aktivne časovne rfemejitve 34.368 0,3 6.717 0,0 19,5 
G)ZALOGE 7.209 0,0 4.345 0,0 60,3 
OBVEZNOSTI DO VIROV 
SREDSTEV 

12.574.594 100,0 36.099.844 100,0 287,1 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI 29.596.933 100,0 25.697.729 71,2 86,8 
- kratkoročne obveznosti do zaposlenih 283.849 1,0 283.738 0,8 100,0 
- kratkoročne obveznosti do 
dobaviteljev - 

376.173 1,3 276.043 0,8 73,4 

- druge kratkoročne obveznosti-' 28.376.697 95,8 24.766.216 68,6 87,3 
- neplačani prihodki 242.188 0,8 364.601 1,0 150,5 
- pasivne časovne razmejitve 318.026 1,1 7.131 0,0 2,2 
E) LASTNI VIRI IN : - 
DOLG.OBVEZNOSTI 

-17.022.339 - 10.402.115 28,8 - 

- splošni sklad. -17.022.339 - 9.995.377 27,7 - 
- druge dolgoročne obveznosti - - 406.738 1,1 - 

Iz skrajšanega pregleda bilance stanja na dan 31.12.2004 je razvidno, da znaša 

bilančna vsota 36.099.844 tisoč SIT, kar pomeni za 187,1% povečanje v 
primerjavi z bilanco stanja na dan 31.12.2003. Bilančne postavke sredstev in 

obveznosti do virov sredstev so pojasnjene v nadaljevanju. 

2.1. Sredstva 

Dolgoročna sredstva na dan 31.12.2004 predstavljajo 71,5% vseh sredstev, 

kratkoročna sredstva pa 28,5%. V primerjavi s preteklim letom so se dolgoročna 

sredstva povečala za 593,3%, kratkoročna pa za 16,3%. 
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Dolgoročna sredstva 

Med neopredmetenimi dolgoročnimi sredstvi Zavod vodi računalniške 

programe, katerih nabavna vrednost seje v letu 2004 povečala za 34.358 tisoč 

SIT in zmanjšala za obračunano amortizacijo v znesku 8.506 tisoč SIT. 

Vrednost nepremičnin Zavoda v letu 2004 se je povečala za 40,2%. Zavod je 

30.11.2004 postal lastnik poslovnih prostorov na Trgu OF 12 in 13, v vrednosti 

1.286.157 tisoč SIT. Poleg tega se je vrednost nepremičnin povečala zaradi 

nakupa nepremičnine v Celju v vrednosti 46.264 tisoč SIT ter zaradi nove 

cenitve podvrednotenih poslovnih prostorov v Kopru, ki je povečala vrednost 
zgradbe za znesek 112.657 tisoč SIT. Amortizacija nepremičnin je bila 

obračunana 3%, kar je v skladu z Navodili o načinu in stopnjah odpisa 

neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev ter 

znaša za obravnavano leto 99.633 tisoč SIT. 

Knjižna vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev se je v letu 2004 

povečala za 3,6% oziroma za 371.507 tisoč SIT za nove nabave in zmanjšala za 

312.854 tisoč SIT amortizacije ter za izredne odpise. Največ se je povišala 

vrednost opreme računalniškega ožičenja v vrednosti 247.825 tisoč SIT. Ostalo 

povečanje nabavne vrednosti opreme je pojasnjeno med investicijskimi odhodki. 

Stanje dolgoročnih kapitalskih naložb se je v primerjavi s stanjem preteklega 

leta povečalo predvsem zaradi evidentirane naložbe Nepremičninskega sklada 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja v vrednosti 20.794.132 tisoč SIT. Z 

letom 2004 so namreč začele veljati spremembe ZPIZ-1, ki v 240. členu določa 

Zavod kot edinega ustanovitelja in družbenika Nepremičninskega sklada d.o.o. 

Poleg navedenega so se kapitalske naložbe povečale tudi za 182.150 tisoč SIT 

ustanovnega vložka ZPIZ-a v Sklad RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. 

Vlada RS je avgusta 2004 sprejela Akt o ustanovitvi Sklada RS za vzpodbujanje 

zaposlovanja invalidov in določila ZPIZ kot soustanovitelja sklada s 182.150 

tisoč SIT ustanovnega namenskega premoženja iz sredstev namenjenih v 

finančnem načrtu Zavoda za pospeševanje zaposlovanja nezaposlenih delovnih 

invalidov. 

Dolgoročna posojila predstavljajo dana stanovanjska posojila delavcem Zavoda 
v preteklih letih. Mesečno se valorizirajo z rastjo življenjskih stroškov. 

Odplačevanje posojil poteka redno mesečno, razen za eno posojilo, ki ga 

izterjuje pravna služba Zavoda. 

Dolgoročne terjatve iz poslovanja predstavljajo prispevek za obvezne rezerve v 
stanovanjski sklad, ki se je po Stanovanjskem zakonu (Uradni list RS 69/03) in 

Pravilniku o merilih za določitev prispevka v rezervni sklad (Uradni list RS 
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11/04) začel na novo obračunavati in plačevati v januarju leta 2004 in znaša za 

celo leto 642 tisoč SIT. 

Kratkoročna sredstva 

Denarna sredstva v blagajni Zavoda, uravnavana v skladu z blagajniškim 

maksimumom po Pravilniku o plačevanju z gotovino in blagajniškem 

maksimumu (Uradni list RS 103/02), so znašala 111 tisoč SIT. Denarna sredstva 

na podračunu Zavoda, ki so vključena v sistem enotnega zakladniškega računa 

države, ki ga vodi Banka Slovenije, podračune pa Uprava za javna plačila, so na 

dan 31.12.2004 znašala 1.246.519 tisoč SIT. 

Kratkoročne terjatve predstavljajo predvsem zaračunane najemnine poslovnih 

prostorov in počitniških kapacitet Zavoda ter storitev za odtegovanje 

zavarovalnih premij upokojencem. Terjatve so poravnane v roku zapadlosti, 

razen najemnine enega najemnika poslovnega prostora v znesku 2.813 tisoč SIT, 

kije v sodnem postopku. 

Dani predujmi so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšali za 90,7% in 

predstavljajo vnaprejšnja plačila za materialne odhodke službe Zavoda, kot so 
npr. odhodki za strokovno literaturo, za vzdrževanje dvigal in za drugo. 

Kratkoročne terjatve so se povečale v primerjavi s preteklim letom za 6,1% in 

vključujejo predvsem kratkoročno terjatev do Ministrstva za delo, družino in 
socialne zadeve za plačilo duševno prizadetim osebam v decembru 2004 in do 

Ministrstva za finance za izplačane priznavalnine kulturnim delavcem, terjatve 

za vračila stanovanjskih posojil v letu 2005, terjatev do Zavoda za zdravstveno 

zavarovanje Slovenije za nadomestila boleznin nad 30 dni, do ZPIZ-a za 

nadomestila plač za skrajšani delovni čas in nadomestila za manjšo plačo, ter 

terjatev za preplačila pokojninskih dajatev. Kratkoročni del dolgoročnih posojil, 

to je obroki z zapadlostjo v naslednjem letu, so v bilanci stanja izkazani med 

kratkoročnimi terjatvami iz financiranja. 275. člen ZPIZ-1 določa postopek v 

zvezi z obračunavanjem in povrnitvijo preplačil. Oseba, ki ji je bil na račun 

Zavoda izplačan denarni znesek, do katerega ni imela pravice, mora po prejemu 

odločbe o preplačilu vrniti prejeti znesek, v skladu z določbami Zakona o 
obligacijskih razmerjih. Terjatve za preplačila so se povečale v primerjavi s 

preteklim letom za 51,2%, od tega je spornih za 182.706 tisoč SIT. Na sporne 

terjatve za preplačila se evidentira terjatve, ki niso plačane v tridesetih dneh od 

dneva vročitve dolžniku in jih pravna služba Zavoda tekoče posreduje Davčni 

upravi RS v izvršbo. Tako izterjana preplačila so v letu 2004 znašala 52.625 

tisoč SIT. 
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Največji delež med kratkoročnimi terjatvami predstavljajo neplačani odhodki in 

znašajo 23,8% vseh sredstev. Nanašajo se predvsem na obračunane in neplačane 

odhodke za prispevek zdravstvenega zavarovanja upokojencev, za prispevek 

prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja in za dohodnino od pokojninskih 

dajatev za december 2004 (84%), na odhodke plač zaposlenih za december 

2004 ter na ostale odhodke za delo službe Zavoda. 

V okviru aktivnih časovnih razmejitev Zavod evidentira vračila pokojninskih 

dajatev, ki so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšala za 80,5%, kar je 

posledica hitrejšega reševanja pristojnih služb ter vračanj pokojninskih dajatev 

preko zapuščinskih razprav. 

Zaloge 

Zaloge se nanašajo predvsem na obrazce in pisarniški material za delo službe 
Zavoda na centrali. Zaloge so se v letu 2004 zmanjšale za 39,7%, predvsem 

zaradi novo sklenjenih pogodb z dobavitelji za tiskanje obrazcev o takojšnji 

dobavi naročenega materiala. 

2.1. Obveznosti do virov sredstev 

Struktura obveznosti do virov sredstev se je v letu 2004 glede na leto 2003 zelo 

spremenila, zaradi s 1.1.2004 izvedene vknjižbe Nepremičninskega sklada na 

splošni sklad, tako da je pozitiven v primerjavi s preteklim letom, ko je bil še 
negativen. 

Kratkoročne obveznosti 

Kratkoročne obveznosti so v primerjavi z letom 2003 manjše za 13,2% in 

predstavljajo v strukturi obveznosti do virov sredstev 71,2%. 

Obveznosti do zaposlenih za obračunane decembrske plače in druge prejemke iz 

zaposlitve so evidentirane v višini obveznosti decembra preteklega leta. 

Obveznosti do dobaviteljev so se zmanjšale za 26,6% in sicer se računi za 

storitve in zaračunani material nanašajo na leto 2004, katerih rok plačila je v letu 

2005. 

Med drugimi kratkoročnimi obveznosti je največja izkazana obveznost (66,5%) 

do enotnega zakladniškega računa za 17.100.000 tisoč SIT najetega posojila. V 
primerjavi s preteklim letom se je zadolženost Zavoda zmanjšala za 19,3%. 

Zavod je v celoti zadolžen pri državnem proračunu, v primerjavi s preteklim 

letom, ko je imel 52% dolga še pri poslovnih bankah. Ostale kratkoročne 
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obveznosti se nanašajo na obračunane in v januarju plačane obveznosti iz 

naslova pokojninskih dajatev ter 320.496 tisoč SIT obveznosti za najeti kredit za 

poslovno zgradbo na Trgu OF 12 in 13. Kratkoročni del dolgoročnih obveznosti, 

to je za obroke z zapadlostjo v naslednjem letu, Zavod v bilanci stanja izkazuje 

med kratkoročnimi obveznostmi. 

Neplačani prihodki so za 50,5% višji od stanja na dan 31.12.2003 in se nanašajo 

predvsem na neplačane prihodke iz naslova preplačil. Terjatve iz naslova 

preplačil dane v izvršbo Zavod evidentira ločeno kot sporne terjatve. Stanje 

spornih terjatev za preplačila se je v primerjavi s preteklim letom povečalo za 

35,5% kar je posledica povečanja terjatev za preplačila in tudi sprotnega 

vlaganja v izvršbo. 

Pasivne časovne razmejitve se nanašajo za vnaprejšna plačila materiala in 

storitev in so v primerjavi s preteklim letom manjše za 97,8%. Razlika se nanaša 

predvsem na predujem v letu 2003 Hypo Leasingu in Hypo banki za plačilo 

nakupa poslovne stavbe na Trgu OF 12 in 13. 

Lastni viri in dolgoročne obveznosti 

Lastni viri in dolgoročne obveznosti predstavljajo v strukturi obveznosti do 

virov sredstev 28,8% in so v primerjavi s preteklim letom pozitivni. 

Splošni sklad je analitično sestavljen iz splošnega sklada za neopredmetena 

dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna sredstva (4.514.750 tisoč SIT), iz 

splošnega sklada za finančne naložbe (21.343.732 tisoč SIT) in iz negativnega 

stanja splošnega sklada za drugo (15.864.103 tisoč SIT). Na pozitiven poslovni 

sklad je poleg povečane naložbe v Nepremičninski sklad vplivala manjša višina 

najetih likvidnostnih posojil ter povečanje neodpisane vrednosti opredmetenih 

osnovnih sredstev. 

Druge dolgoročne obveznosti se nanašajo na dolg za novo pridobljene poslovne 

prostore na Trgu OF 12 in 13, ki zapade v letu 2006 in letu 2007. 

V izvenbilančni evidenci so izkazane obveznosti za neizplačane pokojnine 

upravičencem bivših republik SFRJ v znesku 1.236.347 tisoč SIT in obveznost 

za neizplačane prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje v znesku 94.352 

tisoč SIT. 
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3. Izkaz prihodkov in odhodkov 

V.A- 
Realizacija iblnite Finančni Realizacija 

lačrt 200-J 2004 2004/2003/ • 

111 

Zavod je v letu 2004 realiziral prihodke v višini 833.195,7 milijona SIT in 

odhodke v višini 828.555,7 milijona SIT. S tem je izkazal knjigovodski presežek 

prihodkov nad odhodki tekočega leta v višini 4.640,0 milijonov SIT. 

Prikaz prihodkov in odhodkov Zavoda v letu 2004: 

7-5.4 

3.1 Prihodki 

Skupni prihodki Zavoda so bili doseženi v znesku 833.195,7 milijona SIT in so 

bili za 1,3% oziroma za 10.629,2 milijona SIT nižji od načrtovanih. Glavna 

razloga sta bila nižji prilivi sredstev iz državnega proračuna RS in nižji prihodki 

od prilivov prispevkov. V primerjavi z letom 2003 so bili skupni prihodki 

nominalno višji za 6,3% oziroma realno za 2,6%. Realna rast prihodkov je 

posledica rasti prihodkov od prispevkov, ki temelji na rasti povprečne bruto 

plače v Republiki Sloveniji. 

V strukturi prihodkov predstavljajo: 

- prihodki od prispevkov 69,0%, 

- transferni prihodki 30,2% in 

- drugi prihodki z 0,8%. 

Naslednja slika kaže strukturo prihodkov Zavoda v letih 2000-2004: 
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V letu 2004 se je v primerjavi z letom 2003 struktura prihodkov spremenila 

tako, da se je delež prihodkov od prispevkov povečal za 0,5 odstotne točke, 

delež transfernih prihodkov se je zmanjšal za 0,4 odstotne točke, delež daigih 

prihodkov pa se je zmanjšal za 0,1 odstotne točke. V strukturi predstavljajo 

prispevki zavarovancev, delodajalcev in samozaposlenih ter obveznosti države 

96,3% skupnih prihodkov. 

Podrobnejši prikaz skupnih prihodkov Zavoda v letu 2004 po njihovi strukturi: 

prispevek 
delodajalcev 

23,9% 

prispevki 
samozaposlenih 

3.3% 

drugi prihodki 
0,8% 

drugi prispevki 
1,4% 

dodatne obveznosti 
države 
18,8% 

obveznosti države 
po posebnih 

predpisih 
9,9% 

prispevek 
zavarovancev 

40.4% 

prilivi Kapitalske 
družbe 
0.8% 

drugi i ran sferni 
prihodki 

0,7% 

V nadaljevanju je podan podrobnejši pregled zgoraj navedenih treh osnovnih 

virov prihodkov Zavoda. 

3.1.1 Prihodki od prispevkov 

Prihodki od prispevkov, katerih realizacija je odvisna od višine izplačanih plač 

oziroma zavarovalnih osnov, števila zaposlenih, višine prispevne stopnje, 

izterjave neplačanih prispevkov in višine zamudnih obresti iz naslova 

prispevkov, so bili realizirani v znesku 574.843,3 milijona SIT. 

Finančni načrt je bil realiziran z 99,4%, kar pomeni, da so bili prihodki od 

prispevkov za 3.497,3 milijona SIT nižji od načrtovanih. Razlog je bila nižja rast 

plač oziroma prispevne osnove, kot je bila za prispevke upoštevana na podlagi 

makroekonomskih izhodišč pri pripravi finančnega načrta. 

V primerjavi z realizacijo leta 2003 so bili prihodki od prispevkov višji za 7,1%. 

V tem okviru so bili prihodki od prispevkov zaposlenih višji za 7,6%, od 

delodajalcev za 7,4%, od prispevkov samozaposlenih za 7,5%, medtem ko so 
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bili drugi prispevki nižji za 8,8%. Rast povprečne slovenske bruto plače je po 

podatkih Statističnega urada RS v obdobju december 2003-november 2004, za 

katero so bili plačani prispevki v obdobjivjanuar-december 2004, znašala 5,8%, 

medtem ko na maso sredstev za plače oziroma prispevne osnove vpliva tudi 

povečanje števila zaposlenih, kije v letu 2004 znašalo 0,6%. 

- prispevki zavarovancev 

Ti prispevki se plačujejo iz bruto plač in zavarovalnih osnov. V strukturi vseh 
prihodkov so predstavljali 40,4% in so znašali 336.566,9 milijona SIT. V 

primerjavi z načrtovanimi za leto 2004 so bili zaradi precenjenosti 

makroekonomskih izhodišč za 609,9 milijona SIT ali za 0,2% nižji. V primerjavi 

z letom 2003 so bili višji za 7,6%. 

Iz strukture plačnikov teh prispevkov je razvidno, da so zavarovanci pri pravnih 

osebah plačali skupaj 319.714,8 milijona SIT ali 95,0%, zavarovanci, zaposleni 

pri fizičnih osebah, pa 16.852,1 milijona SIT ali 5,0%. Glede na leto 2003 seje 

strukturni delež prispevkov zaposlenih pri pravnih osebah zmanjšal za 0,1 

odstotne točke, pri fizičnih osebah pa povečal za 0,1 odstotne točke. 

- prispevki delodajalcev 

Realizirani so bili v višini 198.575,4 milijona SIT in so v strukturi predstavljali 

23,9% skupnih prihodkov Zavoda (23,6% v letu 2003). V primerjavi z načrtom 

so bili za 893,0 milijonov SIT ali za 0,4% nižji. V primerjavi z letom 2003 so se 

povečali za 7,4%. 

Največji delež v strukturi teh plačnikov predstavljajo prispevki za zaposlene pri 

pravnih osebah, ki so z 182.484,5 milijona SIT pomenili 91,9% vseh prispevkov 

delodajalcev (91,8% v letu 2003). Po višini strukturnih deležev sledijo prispevki 

za zaposlene pri fizičnih osebah (5,0%), prispevki za zavarovalno dobo s 

povečanjem (1,3%), prispevki za posebne primere iz drugih pravnih razmerij 

(0,9%), pavšalni prispevki za posebne primere zavarovanja (0,5%) in prispevki 

za zaposlene pri lastnikih kmetijskih zemljišč (0,4%), prispevki za učence v 

učnem razmerju in zaposlenih pri tujem delodajalcu pa predstavljajo zanemarljiv 

delež. Glede na leto 2003 sta se najbolj povečala zneska pavšalnih prispevkov za 

posebne primere zavarovanja (za 40,8%) in vplačanih prispevkov za PIZ oseb, 

zaposlenih pri tujem delodajalcu (za 30,8%). 

Prispevki delodajalcev za zavarovalno dobo s povečanjem so bili v primerjavi z 

letom 2003 nižji za 6,3%, ker se po ZP1Z-1 prispevki za nove tovrstne 

zavarovance od 1.1.2001 dalje plačujejo KAD namesto Zavodu. Glede na leto 

2003 so se v veliki meri (za 24,5% oziroma 274,3 milijona SIT) zmanjšali 
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prispevki za zaposlene pri lastnikih kmetijskih zemljišč, kar je posledica njihove 

razvrstitve v začetku leta 2004 v nižje zavarovalne osnove na podlagi odločb o 

odmeri davka od dohodka iz kmetijstva za leto 2003. 

- prispevki samozaposlenih 

Prihodki od prispevkov samozaposlenih so v višini 27.798,7 milijona SIT 

izpolnili letno načrtovane prihodke s 97,4% in so bili v primerjavi z letom 2003 

višji za 7,5%. Na rast teh prispevkov in njihovo višino vpliva po eni strani 

predvsem število zasebnikov, lastnikov kmetijskih zemljišč in zaposlenih z 

zavarovalno dobo s povečanjem ter njihova višina plač oziroma razvrstitev 

zasebnikov in kmetov v zavarovalne osnove. 

Med te prispevke, ki so v strukturi prihodkov znašali 3,3% (enako kot v letu 

2003) se vštevajo: prispevek fizičnih oseb od zavarovalne osnove (9.963,4 

milijona SIT) in prispevek iz zavarovalne osnove (16.620,3 milijona SIT), 

prispevek od lastnikov kmetijskih zemljišč (1.168,1 milijona SIT) in posebni 

prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za zavarovalno dobo s 

povečanjem od oseb, ki opravljajo dejavnost (46,9 milijona SIT). 

V primerjavi z letom 2003 so se za 31,9% zmanjšali prihodki od prispevkov za 

zavarovalno dobo s povečanjem, kar je - enako kot pri prispevkih delodajalcev 

za zavarovalno dobo s povečanjem - posledica zmanjšanega števila 

zavarovancev glede na preteklo leto, ker se za nove zavarovance na podlagi 

ZPIZ-1 prispevki vplačujejo v KAD. Za 15,9% so se zmanjšali tudi prispevki od 

lastnikov kmetijskih zemljišč, katerega vzrok je enak že navedenemu pri 

zmanjšanju prispevkov za zaposlene pri lastnikih kmetijskih zemljišč. 

- drugi prispevki za socialno varnost 

Doseženi so bili v znesku 11.902,3 milijona SIT. Glede na finančni načrt so bili 

nižji za 9,6%, kar je predvsem posledica bistveno nižjih plačil zamudnih obresti 

iz naslova prispevkov. Ta so v znesku 1.198,1 milijona SIT dosegla 44,5% 

finančnega načrta za leto 2004 in so bila v primerjavi z letom 2003 nižja za 

54,9%, kar kaže na večjo disciplino pri plačevanju prispevkov. Med ostale 
prispevke sodijo še prihodki od prispevkov od nadomestil za porodniški dopust, 

katerih plačnik je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ), 

prispevki zavarovancev od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti nad 30 dni, 

ki jih plačuje Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) in prihodki 

od prispevkov zavarovanca od nadomestil za čas brezposelnosti, katerih plačnik 

je Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ) ter pozneje plačani prispevki iz preteklih 

let. V primerjavi z letom 2003 so bili skupni prihodki od drugih prispevkov nižji 
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za 8,8%, njihovo znižanje pa je predvsem posledica nižjih prihodkov od 

zamudnih obresti. 

Med ostale prispevke za socialno varnost sodijo tudi pozneje plačani odloženi 

prispevki za socialno varnost. V višini 789,5 milijona SIT so bili v primerjavi z 

letom 2003 nižji za 2,7%, glede na finančni načrt pa so višji za 75,4%. 

3.1.2 Transferni prihodki (sredstva javnofinančnih institucij) 

Med te prihodke se po ekonomski klasifikaciji prihodkov uvrščajo prihodki iz 

državnega proračuna, ZRSZ, MDDSZ, ZZZS in KAD. Znašali so 251.288,3 

milijona SIT in so bili za 3,2% nižji od načrtovanih. V primerjavi z letom 2003 

so bili višji za 4,6%. 

- iz državnega proračuna RS 

Zavod je v letu 2004 iz državnega proračuna prejel 238.783,3 milijona SIT ali za 

10.501,3 milijona SIT oziroma 4,6% več kot v letu 2003. V okviru tega je bilo 

82.502,3 milijona SIT prilivov, ki jih poravnava država za ugodnejše pokojnine 

po posebnih predpisih (232. člen ZPIZ-1 oziroma tekoče obveznosti države do 

Zavoda) in 156.281,0 milijonov SIT transferov iz državnega proračuna za 

pokrivanje negativne razlike med prihodki in odhodki Zavoda (233. člen ZPIZ-1 

oziroma dodatne obveznosti države do Zavoda). V primerjavi z načrtovano 

skupno višino so bili nižji za 3,5% zaradi 4,5% nižjih prilivov iz naslova 

dodatnih obveznosti RS in za 1,5% nižjih prilivov iz naslova tekočih obveznosti 

RS. 

Prihodki iz naslova tekočih obveznosti države so posebej nakazana sredstva iz 

državnega proračuna RS, za izplačevanje posebnih pravic po zakonu o 

poračunavanju finančnih obveznostih RS iz pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja. Zavod namreč v skladu z navedenim zakonom izvaja plačila 

posebnih pravic določenim upravičencem namesto države. Ta sredstva se 
Zavodu nakazujejo praviloma v dvanajstinah od višine sprejetega finančnega 

načrta Zavoda in so vključena v državni proračun tekočega leta. 

V letu 2004 so bile tekoče obveznosti države do Zavoda realizirane v višini 

82.502,3 milijona SIT in so bile za 1.280,9 milijona SIT nižje od načrtovanih, 
zaradi s strani države izvedenega poračuna obveznosti Republike za leto 2003 v 

zvezi z odpisi prispevkov zaradi suše in drugih naravnih nesreč. Glede na leto 

2003 so bili ti prihodki višji za 3,2 % oziroma za 2.592,7 milijona SIT. 
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Prihodki iz naslova dodatne obveznosti države so sredstva, ki jih Zavodu 

zagotavlja državni proračun RS po 233. členu ZPIZ-1 v primeru, če prihodki od 

prispevkov ne zadoščajo za pokritje odhodkov. V letu 2004 so bili realizirani v 

višini 156.281,0 milijonov SIT. V primerjavi z njihovo višino iz finančnega 

načrta so bili, zaradi nižjih odhodkov in ob nižjih prilivih prispevkov od 

načrtovanih, nižji za 4,5% ali za 7.341,9 milijona SIT. V primerjavi z letom 

2003 so bili višji za 5,3% ali 7.908,6 milijona SIT. 

- od MDDSZ 

To so prispevki delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za 

porodniški dopust in so v letu 2004 znašali 3.461,4 milijona SIT in dosegli 

načrtovane s 100,9%. V primerjavi z doseženimi v letu 2003 so bili višji za 

1,9%. 

- od ZRSZ 

Prispevki delodajalca za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od nadomestil 

za brezposelne osebe so dosegli 1.805,9 milijona SIT. Glede na finančni načrt so 

bili nižji za 3,8%, v primerjavi z letom 2003 pa so bili nižji za 4,1% ali 77,3 

milijona SIT, kar kaže na znižanje števila brezposelnih oseb v letu 2004. 

- od ZZZS 

To so prispevki delodajalca od nadomestil plač zaradi bolezenske odsotnosti nad 

30 dni, ki so v letu 2004 znašali 395,0 milijonov SIT in so bili nižji od 

načrtovanih za 2,3%. Realizacijo iz leta 2003 so presegli za 5,3% ali za 19,9 

milijona SIT. 

- od KAD 

Po predpisani bilančni shemi se med transferne prihodke vključujejo tudi 

namenska sredstva na osnovi posebnih sklepov Vlade RS, ki jih Zavod prejema 

od KAD. V skladu z navedenim programom je Zavod je v letu 2004 od KAD 

prejel 6.375,0 milijonov SIT dodatnih sredstev, delno za pokrivanje negativne 

razlike med prihodki in odhodki tekočega leta in delno za odplačilo dela 

glavnice dolga ter posledično za delno pokrivanje primanjkljaja iz preteklih let. 

- drugi transfemi prihodki 

To so prihodki od dokupov pokojninske dobe za delavce, ki delajo z azbestom. 

Znašali so 467,7 milijona SIT ali za 1,7-krat več kot leta 2003, kar je predvsem 
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posledica prenosa dela plačil za dokup dobe teh delavcev s strani Ministrstva za 

gospodarstvo iz leta 2003 v leto 2004. 

3.1.3 Drugi prihodki 

Ti prihodki vključujejo prilive sredstev zaradi dokupa pokojninske dobe, 

prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovancev 

prostovoljnega zavarovanja, prihodke od obresti, prilive iz naslova lastnega dela 

na trgu, od prodaje osnovnih sredstev, zemljišč in nematerialnega premoženja 

ter drugi nedavčni prihodki. Realizirani so bili v višini 7.064,1 milijona SIT in 

so bili v primerjavi z letom 2003 višji za 3,8%. Letni finančni načrt so presegli 

za 1.154,5 milijona SIT ali 19,5% predvsem zaradi višjih vplačil za dokup 

pokojninske dobe in višjih prihodkov od obresti, medtem ko so bili drugi 

nedavčni prihodki ter prihodki od premoženja nižji od načrtovanih. Glede na 

realizacijo v letu 2003 so bili drugi prihodki višji za 3,8%. 

3.2 Odhodki 

Skupni odhodki Zavoda so znašali 828.555,7 milijona SIT. Njihova realizacija 

je bila za 12.294,2 milijona SIT ali 1,5% nižja od načrtovane s finančnim 

načrtom za leto 2004. Vzrok za to je bila nižja rast plač in posledično nižja 
povprečna letna uskladitev pokojnin, kot je bilo načrtovano po makroekonomski 

projekciji gibanja plač in s tem tudi pokojnin. Po statističnih podatkih o rasti 

plač je bila februarska uskladitev pokojnin enaka načrtovani, druga uskladitev 

pokojnin, ki je bila po 150.členu ZPIZ-1 v letu 2004 načrtovana za mesec 

september, pa je bila možna šele v mesecu decembru. Drugi razlog za nižjo rast 

odhodkov od načrtovanih je bila nižja rast povprečnega števila prejemnikov 

pokojninskih in invalidskih dajatev (1,6%), kot je bila načrtovana (2,4%). 

Naslednji razlog, ki je povezan tako z uskladitvijo kot s številom upravičencev 

do pokojninskih in invalidskih prejemkov, je bil v nižjih nekaterih drugih 

odhodkih Zavoda, ki se izplačujejo za zagotavljanje socialne varnosti npr. 

varstveni dodatki, za nadomestila plač, za zdravstveni prispevek upokojencev in 

prejemnikov nadomestil plač ter za poštne stroške. 

Po strukturi sestavlja odhodke Zavoda pet glavnih skupin: 
pokojnine (81,8%), 

sredstva za zagotavljanje socialne varnosti (4,7%), 

nadomestila plač (4,5%), 

prispevki za zdravstveno zavarovanje upokojencev in od nadomestil plač 

(7,7%), 
drugi odhodki (1,3% - transferi neprofitnim organizacijam, stroški službe 

Zavoda, 
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izdatki za blago in storitve ter drugi stroški). 

V strukturi je 98,7% odhodkov Zavoda vezanih na z zakonom določene pravice 

in obveznosti iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Struktura skupnih odhodkov Zavoda v letu 2004: 

pokojnino 
81.8% 

sredstva za 
zagotavljanje 
soc. varnost i 

<1.7% 

nadomestila plač 
•1.5% 

transferi neprofitnim 
organizacijam 

0.1% 

drugi odhodki 
0.4% 

stroški slu/hc Zavodu 
0.8% 

prispevki za 
zdrav za v ar 
upo k oje nee v 

7.7% 

3.2.1. Odhodki za pokojnine 

Realizirani so bili v višini 677.532,8 milijona SIT in so bili za 1,3% oz. za 

9.042,9 milijona SIT nižji od letno načrtovane postavke. V primerjavi z letom 

2003 so bili višji za 5,8%. 

Pokojnine so se usklajevale glede na statistične podatke o gibanju povprečnih 

plač na zaposlenega v RS v skladu s 150. in 151. členom ZP1Z-1. Valorizirane 

so bile dvakrat, in sicer v mesecu februarju za 3,2% oziroma, upoštevaje 151. 

člen ZP1Z-1, za 2,6%, kot je bilo načrtovano s finančnim načrtom. Druga 

valorizacija je bila načrtovana v za mesecu septembru v višini 0,8%, vendar je 

bila izvedena šele v decembru za 0,4%. Povprečna letna pokojnina se je v letu 
2004 v primeijavi s povprečno letno pokojnino v letu 2003 povečala za 4,9% 

oziroma 4,4%. 

Največji delež v strukturi pokojnin so predstavljali izdatki za starostne 

pokojnine v Sloveniji (63,5%). Znašali so 429.938,4 milijona SIT, kar je za 

0,5% ali 2.051,8 milijona SIT manj, kot so bili predvideni s finančnim načrtom 

oziroma za 6,5% več, kot so bili izplačani v letu 2003. Med odhodki za 

pokojnine izkazujejo porast glede na preteklo leto tudi odhodki za invalidske 
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pokojnine (za 3,3%), družinske pokojnine (za 5,2%), vojaške pokojnine (za 

1,7%), pokojnine v države bivše SFRJ (za 6,7%) ter odhodki za pokojnine v 

tujino (za 18,2%). Nižji odhodki kot v preteklem letu pa so bili evidentirani pri 

kmečkih pokojninah (za 11,0%) ter pri začasnih pokojninah (za 3,8%). 

Povprečno število prejemnikov pokojnin, ki je bilo načrtovano z 2,2% rastjo, je 

v letu 2004 doseglo število 523.854 inje bilo v primerjavi z letom 2003 višje za 

1,0%. Nižja rast upravičencev do pokojnin od načrtovane je posledica še ne 

realiziranih konvencij z državama Srbija in Črna gora ter Federacijo BIH. 

V letu 2004 je Zavod za ohranitev realne vrednosti pokojnin v skladu s 150.b 

členom ZPIZ-1 v mesecu februarju izplačal upravičencem do pokojninskih 

dajatev tudi enkratni znesek v višini 0,1% povprečne mesečne pokojnine 

posameznika, izplačane v letu 2003, in sicer za vsak mesec za katerega je bila 

pokojnina izplačana, ker je bila povprečna rast pokojnin v letu 2003 nižja od 

dosežene stopnje inflacije v tem letu. Skupna sredstva za ta izplačila po 
makroekonomskih izhodiščih niso bila predvidena in so znašala 603,9 milijona 

SIT. 

Odhodki za pokojnine zajemajo tudi odhodke za dodatek za rekreacijo 

upokojencev v višini 24.590,8 milijona SIT, ki so bili nižji od načrtovanih za 

2,3% ali za 591,1 milijona SIT. Glede na preteklo leto je bil dodatek, v skladu s 

porastom regresa za letni dopust po Splošni kolektivni pogodbi za gospodarstvo, 

povečan za 4,3% in še realno za 2,0% (v finančnem načrtu upoštevana 7,0% 

valorizacija). Dodatek za rekreacijo je bil izplačan z majskimi pokojninami v 

enkratnem znesku. 

3.2.2 Sredstva za zagotavljanje socialne varnosti 

Odhodki iz naslova sredstev za zagotavljanje socialne varnosti so znašali 

38.908,2 milijona SIT. Predstavljajo denarne odlive za varstvene dodatke k 

starostnim, invalidskim in družinskim pokojninam, dodatke k pokojninam, 

uveljavljenim v drugih državah, nastalih na območju nekdanje SFRJ, dodatke za 

pomoč in postrežbo, preživnine, invalidnine in državne pokojnine. 

V primerjavi z letom 2003 so bili ti odhodki višji za 8,1% ali za 2.905,4 milijona 

SIT, predvsem zaradi visoke rasti izplačil dodatkov za pomoč in postrežbo 

(10,5%) in državnih pokojnin (13,3%), ki vključujejo tudi 5,5 milijona SIT v 

mesecu februarju izplačanega enkratnega zneska po 150.b členu ZPIZ-1. Razlog 

je za 2,8% višje povprečno število vseh upravičencev do socialnih transferov, 

kot jih je bilo v letu 2003 in je v letu 2004 znašalo 146.041. Med temi se je 

glede na leto 2003 najbolj povečalo, za 8,7% oziroma za 1.297, povprečno 

število prejemnikov državnih pokojnin in se je od 15.229 na dan 31.12.2003 
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povečalo na 16.532 po stanju 31.12.2004. Povprečno število prejemnikov 

dodatka za pomoč in postrežbo seje glede na leto 2003 povečalo za 4,1% ali za 

1.030, prejemnikov invalidnin za 2,0% ali za 1.060 in skupno število 

prejemnikov varstvenega dodatka k vsem vrstam pokojnin za 1,3% oziroma za 

Glede na finančni načrt za leto 2004 so bila sredstva za zagotavljanje socialne 

varnosti nižja za 0,2% ali 70,7 milijona SIT, na kar je kljub višji rasti 

povprečnega števila prejemnikov teh dajatev od načrtovane (2,5%) vplivala 
nižja valorizacija od načrtovane. 

3.2.3 Denarna nadomestila 

Zavod je v letu 2004 izplačal v skupnem znesku za 37.482,7 milijona SIT 

denarnih nadomestil plač zaradi dela s skrajšanim delovnim časom, zaradi 

manjše plače na drugem delovnem mestu, za čas čakanja na poklicno 

rehabilitacijo, za čas prekvalifikacije oziroma dokvalifikacije in kratkoročne 

invalidske prejemke, uveljavljene v Sloveniji in nakazane v druge republike 

bivše SFRJ ter nadomestila za čas čakanja na razporeditev na drugo delo. 

V primerjavi s finančnim načrtom so bila ta izplačila nižja za 1,0% oziroma za 

387,6 milijona SIT. Nižji so bili odhodki za nadomestila plač za čas čakanja na 

razporeditev na drugo delovno mesto, za čas čakanja na poklicno rehabilitacijo, 

za čas prekvalifikacije oz. dokvalifikacije ter za kratkoročne invalidske 

prejemke (skupaj so bili od načrtovanih nižji za 2,3%), višji pa so bili odhodki 

za nadomestila plač zaradi dela s skrajšanim delovnim časom in zaradi manjše 

plače na drugem delovnem mestu (skupaj so načrt presegli za 0,3%). 

Glede na leto 2003 so bili odhodki za nadomestila višji za 9,5%. Visok porast je 

posledica povečanja povprečnega števila upravičencev do nadomestil plač v letu 

2004, ki je bilo v primerjavi z letom 2003 višje za 5,0%. Na takšen porast je 

vplivalo predvsem povečanje števila upravičencev do nadomestil za čas čakanja 

na razporeditev na drugo delo (za 5,5%) in zaradi dela s skrajšanim delovnim 

časom (za 4,9%). Posledično so porasli tudi odhodki za te dajatve (za 9,8% oz. 

za 11,0%). 

3.2.4 Transferi neprofitnim organizacijam 

Transferi neprofitnim organizacijam po predpisani terminologiji pomenijo 

sredstva za plačilo storitev javnim zavodom ali privatnim institucijam, kot so 

npr. zavodi za usposabljanje invalidov in za sofinanciranje delovnih mest v 

626. 
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invalidskih podjetjih. V letu 2004 je bilo za te namene izplačanih 649,2 milijona 

SIT ali za 26,7% več kot leto prej. Razlog za tolikšno povečanje je nakazilo 

Zavoda v višini 182,15 milijona SIT na račun novo ustanovljenega Sklada RS za 

vzpodbujanje zaposlovanja invalidov. Izplačila iz tega naslova v letu 2003, kljub 

temu, da je bilo načrtovano, ni bilo, ker s strani pristojnega ministrstva ni bilo 

aktivnosti na področju zaposlovanja delovnih invalidov. Zavod pa je lahko v letu 

2004 na podlagi Akta o ustanovitvi Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja 

invalidov, ki določa, da je njegov soustanovitelj, navedena sredstva na tej 

podlagi nakazal po sklepu Upravnega odbora z dne 16.11.2004. 

Skupni letni načrt transferov neprofitnim organizacijam je bil dosežen z 81,4%. 

Zavod je izvedel nakazila v invalidska podjetja na podlagi investicijskih 

programov za sofinanciranje investicij in novih zaposlitev v višini 346,0 

milijonov SIT oziroma 79,4% načrtovanih sredstev. Za prekvalifikacijo delovnih 

invalidov je bilo namenjenih 85,3 milijona SIT oziroma 79,7% predvidenih 

sredstev ter za storitve zavodov za usposabljanje invalidov 34,7 milijona SIT 

oziroma 85,5% načrtovanih sredstev. 

3.2.5 Prispevki za zdravstveno zavarovanje 

Prispevki za zdravstveno zavarovanje upokojencev in za prejemnike nadomestil 

plač so bili izplačani v višini 64.221,9 milijona SIT in so bili v primerjavi z 

letom 2003 višji za 6,1%. 

V primerjavi s finančnim načrtom za leto 2004 so bili nižji za 1,1% oziroma za 

690,0 milijonov SIT, kar je posledica nižje povprečne valorizacije pokojnin in 

nižje rasti povprečnega števila upravičencev do pokojnin in nadomestil, kot je 

bilo načrtovano. 

3.2.6 Služba Zavoda 

Služba Zavoda opravlja vsa strokovna, tehnično-administrativna in druga dela v 

zvezi z izvajanjem ZPIZ-1 ter nudi yso potrebno strokovno pomoč 

zavarovancem in upravičencem do dajatev. Sredstva za njeno delovanje se 

zagotavljajo iz prihodkov od prispevkov, del sredstev pa pridobiva tudi s 

prihodki od lastnega dela na trgu. Njene glavne usmeritve v letu 2004 so bile 

čimbolj kakovostno opravljanje tekočih nalog, uresničevanje Razvojnega 

programa Zavoda, delo na projektih, opravljanje nalog v skladu z sprejetim ISO 

standardom kakovosti. Delo in odhodki službe Zavoda so bili podrobneje 
opredeljeni v finančnem načrtu službe Zavoda. 
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V letu 2004 so odhodki za delo službe Zavoda dosegli 6.254,6 milijona SIT, od 

tega 54,0% ali 3.376,8 milijona SIT izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim 

in 46,0% ali 2.877,8 milijona SIT za materialne stroške in ostale odhodke. 

Načrtovana višina odhodkov za leto 2004 je bila realizirana z 89,2% oziroma 

manjša za 757,8 milijona SIT, kar je rezultat restriktivne politike Zavoda, 

tekočega programa racionalizacije za znižanje vseh stroškov, doseganja nižjih 

cen materiala in storitev preko javnih razpisov, manjšega obsega nadurnega dela 

od načrtovanega itd. K prihranku so pripomogli tudi zunanji dejavniki, kot so 

znižanje cen določenih artiklov in storitev na trgu, za mesec julij nižje določena 

višina izhodiščne plače, kot je bilo načrtovano itd. 

Pregled glavnih skupin odhodkov službe Zavoda v letu 2004: 
zneski v milijonih SIT 

prejemki zaposlenih delavcev Zavoda 

Izdatki za plače, regres za letni dopust in ostali prejemki zaposlenih delavcev 

Zavoda so bili izplačani na podlagi zakona o razmerjih plač v javnih zavodih, 

državnih organih in v organih lokalnih skupnosti, kolektivne pogodbe Zavoda 

glede napredovanja, minulega dela in ostalih določil ter splošne kolektivne 

pogodbe za negospodarstvo. Realizirani so bili v višini 3.152,5 milijona SIT in 

so bili za 1,9% nižji od načrtovanih. Razlog je predvsem v nižji rasti izhodiščne 

plače in v manjšem obsegu nadurnega dela. Izhodiščna plača se je, v skladu z 4 

Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o sistemu plač v javnem 

sektorju - ZSPJS - C (Ur.l.RS, št.70/2004) povišala v mesecu avgustu 2004 (ob 
izplačilu plač za mesec julij) za 2,5%. Povišanje izhodiščne plače za mesec julij 

2004 ni bilo izvedeno v višini 3,13% kot je bilo načrtovano, ob predpostavki, da 

bo v letu 2004 v celoti začel veljati Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. S 

tem se je povprečna izhodiščna plača za izplačilo plač v letu 2004 v primerjavi s 

povprečno izhodiščno plačo v letu 2003 povišala le za 1,3%. 
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Za leto 2004 je bilo na osebne račune delavcem Zavoda vplačano 69.420 tisoč 

SIT premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja (mesečno v 

povprečju okoli 7.500 SIT na zaposlenega). 

Število zaposlenih in plače: 
znes ki v SIT 

Elementi 
Realizacija 
vletu 2003 

vf * ;-y; 

Finančni načrt 
za leto 2004 

Realizacija 
v letu 2004 

Izpolnitev 
FN 2004 
•; v% 

Indeks 
2004 
2003' 

S'' ■ 2 ' 3.. 4 ,5=4:3 '6=4:2 s 

!• povprečno štev: zaposlenih 
po obračunanih urah 

738 767 774 100,9 104,9 

2. sredstva za bruto plače, v 

- plače in nadom, plač: 
-bruto / 

- drugi osebni prejemki \ - 

2.903.147.190 

2.768.968.131 
1.716.207.842 

134.179.059 

3.178.270.800 

3.049.072.100 
1.894.998.300 

129.198.700 

3.094.805.978 

2.946.734.481 
1.836.252.025 

148.071.497 

97,4 

96,6 
96,9 

114,6 

106,6 

106,4 
107,0 
110,4 

Povprečna mesečna plača na zaposlenega v Zavodu v letu 2004 je znašala 

317.263 SIT bruto, oziroma 197.702 SIT neto. V primerjavi s povprečno 

mesečno bruto plačo na zaposlenega v letu 2003 se je povečala le za 1,5%, 

oziroma neto za 2,0%. 

V primerjavi z letom 2003 so bili izdatki za plače in druge prejemke zaposlenim 

višji za 7,1%. 

izdatki za blago in storitve 

Izdatki za blago in storitve so bili realizirani v višini 1.545,5 milijona SIT. V 

primerjavi z letom 2003 so bili višji za 3,9%, od načrtovanih za leto 2004 pa so 

bili nižji za 536,1 milijona SIT oziroma za 25,8%. 

V primerjavi z letom 2003 so bili nižji predvsem tisti izdatki, ki so povezani s 

preverjanjem upravičenosti do varstvenega dodatka, ki ga vletu 2004 ni bilo. To 

so bili izdatki za opravljene založniške in tiskarske storitve (za 77,5 milijona 

SIT), za 11,8 milijona SIT nižje poštnine in kurirske storitve ter plačila za delo 

preko študentskih servisov (za 10,9 milijona SIT) itd. Nižje so bile tudi 

zavarovalne premije za opremo (za 6,6 milijona SIT), oglaševalske storitve (za 

4,7 milijona SIT) in poraba električne energije (za 3,6 milijona SIT). V 

primerjavi s preteklim letom so najbolj porasli stroški tekočega vzdrževanja 

računalniške in programske opreme (za 47,0 milijonov SIT), najemnin za 

računalniško in programsko opremo (za 42,9 milijona SIT), stroški prevajalskih 

storitev (za 12,4 milijona SIT), pisarniškega materiala in storitev (za 11,1 

milijona SIT), preventivne dejavnosti po zakonu (za 8,6 milijona SIT). 
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V primerjavi z načrtovanimi so bili nižji naslednji izdatki: za pisarniški material 

in storitve, za tekoče vzdrževanje računalniške in programske opreme, za 

najemnine za računalniško in programsko opremo, za delo preko študentskih 

servisov, za čistilni material in storitve kot posledica doseženih nižjih cen pri na 

novo sklenjenih pogodbah za čiščenje in vzdrževanje prostorov, za poštnino in 

kurirske storitve, za varovanje zgradb in prostorov, za računalniške storitve, za 

stroške telefona, faksa in elektronske pošte ter nekateri drugi izdatki za material 

in storitve. 

odhodki za investicije 

Investicijski odhodki, ki so znašali 763,9 milijona SIT, so bili za 15,7% ali 141,9 

milijona SIT nižji od načrtovanih. K temu so predvsem pripomogle nižje cene, 

dosežene s sistemom javnih naročil oziroma z zbiranjem večjega števila ponudb, 

in nekatere načrtovane aktivnosti, ki pa iz objektivnih razlogov niso bile 

realizirane, kot npr. nakup računalnikov in na področju investicijskega 

vzdrževanja ter obnove. 

Od tega je bilo za investicije in nabave osnovnih sredstev realizirano 754,3 

milijona SIT, kar pomeni za 11,9% ali 101,5 milijona SIT manj odhodkov, kot 

so bili načrtovani s finančnim načrtom za leto 2004. Glavni razlog je predvsem 

za 95,7 milijona SIT nižji nakup opreme za področje informacijskih tehnologij 

(računalniška, strojna in programska oprema), ki ni bil realiziran zaradi težav pri 

pripravi izvedbe javnih naročil. Izvedeno je bilo plačilo tretjega dela kupnine za 

poslovne prostore v Ljubljani, Trg OF 12 in 13 (v skladu s projekcijo 

postopnega financiranja nakupa teh prostorov do leta 2007, sprejeto na seji 

upravnega odbora Zavoda dne 16.12. 2002) v višini 323,5 milijona SIT. Za 

računalniško ožičenje je bilo realizirano 247,8 milijona SIT, za pisarniško 

pohištvo 53,2 milijona SIT, za računalniško in programsko opremo 44,3 

milijona SIT. V primerjavi z letom 2003 so bila sredstva za investicije in 

osnovna sredstva višja za 9,4% ali 65,0 milijonov SIT. 

Odhodki za investicijsko vzdrževanje so bili v realizirani višini 9,6 milijona SIT 

nižji od načrtovanih za 40,4 milijona SIT, ker je bil objekt na Trgu OF 12 in 13 

v Ljubljani, za katerega so bila načrtovana sredstva, predan Zavodu šele 

1.12.2004. 

V strukturi celotnih odhodkov Zavoda so odhodki službe predstavljali 0,8%, 

enako kot v letu 2003. 
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3.2.7 Drugi odhodki Zavoda 

V realizirani višini 3.506,3 milijona SIT, kar predstavlja 0,4% v strukturi vseh 

odhodkov Zavoda, so to stroški za dostavo pokojnin prek Pošte Slovenije, za 

plačilo provizije plačilnega prometa, za delo invalidskih komisij, prijavno- 

odjavne službe ZZZS, za obresti od kreditov itd. V primerjavi z realizacijo leta 

2003 so bili nižji za 11,0%, predvsem zaradi za 58,6% ali 613,2 milijona SIT 

nižjih odhodkov za obresti od posojil in za 32,5% oz. 140,1 milijona SIT nižjih 
stroškov za plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, ker 

je bila konec leta 2003 znižana provizija za plačilo njihovih storitev. 

V strukturi drugih odhodkov predstavljajo najvišje odhodke poštni stroški za 

dostavo pokojnin (v višini 1.700,7 milijona SIT), ki so bili v primerjavi z letom 

2003 nižji za 3,9%. Ti odhodki se že nekaj let relativno znižujejo, kar dokazuje, 
da vedno večji delež upravičencev do dajatev Zavoda le-te prejema preko 

poslovnih bank. 

V primerjavi s finančnim načrtom za leto 2004 so bili drugi odhodki nižji za 

25,4% oziroma za 1.196,9 milijona SIT, predvsem zaradi za 867,6 milijona SIT 

nižjih odhodkov za obresti od kreditov od načrtovanih. V postavki poštnih 

stroškov so bili za leto 2004 načrtovani tudi stroški v zvezi z novim načinom 

obveščanja in ugotavljanja upravičenosti izplačil pokojnin in drugih dajatev, ki 

jih je Zavod konec leta 2003 po odpovedi bank, prenesel na Pošto Slovenije. Ker 

pa so stroški obveščanja po ekonomski klasifikaciji evidentirani med ostalimi 

izdatki, so poštni stroški za nakazovanje pokojnin, v primerjavi z načrtovanimi 

nižji za 26,1%. 

4. Finančni rezultat poslovanja v letu 2004 

Za finančno poslovanje Zavoda v letu 2004 je bilo na prihodkovni strani 

značilno, da so bili skoraj vse leto prilivi od prispevkov za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje nižji od načrtovanih po makroekonomskih ocenah in da 
so bila s strani državnega proračuna mesečno zagotovljena zadostna sredstva za 

pokrivanje tekoče mesečne razlike med prihodki in odhodki (ob sicer tudi nižjih 

odhodkih od načrtovanih), z izjemo januarja in v maju, ko je bil izplačan 

dodatek za rekreacijo upokojencev. 

Za odhodkovno stran je bilo značilno, da zaradi nižje rasti plač v Sloveniji od 

načrtovane po makroekonomskih izhodiščih ni bila mogoča uskladitev pokojnin 
in drugih dajatev v zakonsko določenem obdobju september-november leta 

2004, saj je bila v tem času povprečna rast plač celo nižja od rasti pokojnin. Ker 

je bila uskladitev pokojnin možna šele v mesecu decembru le v višini 0,4%, so 
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bili odhodki za pokojninske in invalidske dajatve ter posledično tudi prispevki 

za zdravstveno zavarovanje nižji od načrtovanih. Dodatno je na to vplivala tudi 

nižja skupna rast povprečnega števila upravičencev, kot je bila načrtovana. 

Zavod je v letu 2004 izkazal za 833.195,7 milijona SIT skupnih prihodkov, kar 
je bilo za 10.629,2 milijona SIT manj, kot je bilo predvideno s finančnim 

načrtom. Od tega so bili za 3.497,3 milijona SIT nižje realizirani prihodki od 

prispevkov in za 8.622,8 milijona SIT nižja nakazila iz državnega proračuna RS, 

medtem ko so bili drugi prihodki (dokupi pokojninske dobe, prispevki za PIZ 

zavarovancev prostovoljnega zavarovanja in ostalo) višji za 1.154,5 milijona 

Skupni odhodki Zavoda so bili realizirani v višini 828.555,7 milijona SIT in so 

bili za 12.294,2 milijona SIT nižji od finančnega načrta za leto 2004, predvsem 

kot posledica nižje rasti plač, nižje uskladitve pokojnin in drugih dajatev, 

nižjega povprečnega števila upravičencev do pokojninskih in invalidskih dajatev 

in nižjih stroškov za obresti. 

Ob teh podatkih je Zavod, skupaj s 6.375 milijonov SIT prejetih sredstev od 

KAD, povečanimi prilivi iz državnega proračuna in racionalizacijo stroškov 

službe, ob zaključnem računu izkazal knjigovodski presežek prihodkov nad 
odhodki tekočega leta v višini 4.640,0 milijonov SIT ali za 1.665,0 milijonov 

SIT več, kot je bilo načrtovano. Za znesek knjigovodskega presežka je zmanjšan 

primanjkljaj Zavoda iz preteklih let, nižja pa je tudi zadolženost Zavoda. Stanje 

posojil je na zadnji dan v decembru 2004 znašalo 17.100 milijonov SIT, 

primanjkljaj iz preteklih let pa se je s 20.554,0 milijonov SIT v letu 2003 

zmanjšal na 15.864,1 milijona SIT in ostaja še vedno nepokrit ter bremeni 

splošni sklad. 

Primanjkljaj iz preteklih let in s tem odplačilo posojil bo Zavod v skladu s 

stališči in sklepi Vlade RS lahko postopno pokril do vključno leta 2007. 

Pomembnejši podatki o prihodkih in odhodkih Zavoda v letu 2004 so prikazani 

v priloženih preglednicah. 

SIT. 
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Izkaz prihodkov in odhodkov Zavoda v letu 2004: 

zneski v milijonih Sl i' 

Zap 
št. 

Elementi 
Realizacija 

v letu 
2003 

Finančni 
načrt za 
leto 2004 

Realizacija 
v letu 
2004 

Indeks 
2004 
2003 

lzpol. 
FN 2004 

v% 

Str. 
v % 
za 5 

1 2 3 4 5 6 = 5:3 7 = 5:4 8 

I. PRIHODKI 
1. 
2. 
3. 
5. 

- prispevki zavarovancev 
- prispevek delodajalcev 
- prispevek samozaposlenih 
- drugi prispevki 

312.765,8 
184.935,6 
25.870,7 
13.046,7 

337.176,8 
199.468,4 
28.534,6 
13.160,8 

336.566,9 
198.575,4 
27.798,7 
11.902,3 

107,6 
107.4 
107.5 
91,2 

99,8 
99,6 
97,4 
90,4 

40,4 
23,9 

3.3 
1.4 

6. SKUPAJ PRISPEVKI (1. do 5.) 536.618,8 578.340,6 574.843,3 107,1 99,4 69,0 
7. Transfemi prihodki (8. do 12.) 240.296,8 259.574,7 251.288,3 104,6 96,8 30,2 
8. 

9. 
10. 
11. 
12. 

- obveznosti države 
- prispevki MDDSZ 
- prispevki ZRSZ 
- prispevki ZZZS 
- prilivi Kapitalske družbe, d.d. 
- drugi transfemi prihodki 

228.282,0 
3.209,2 
1.883,2 

375,0 
6.375,0 

172,4 

247.406,1 
3.431,5 
1.877,7 

404,4 
6.375,0 

80,0 

238.783,3 
3.461,4 
1.805,9 

395,0 
6.375,0 

467,7 

104,6 
107,9 
95,9 

105,3 
100,0 
271,3 

96,5 
100,9 
96,2 
97,7 

100,0 
584,6 

28,7 
0,4 
0,2 
0,0 
0,8 
0,1 

13. Drugi prihodki 6.807,3 5.909,6 7.064,1 103,8 119,5 0,8 
14. SKUPAJ PRIHODKI 

(6.+ 7.+ 13.) 
783.722,9 843.824,9 833.195,7 106,3 98,7 100,0 

H. ODHODKI 
15. Pokojnine 640.235,7 686.575,7 677.532,8 105.8 98,7 81,8 
16. Sredstva za zagotavljanje 

socialne varnosti 
36.002,8 38.978,8 38.908,2 108,1 99,8 4,7 

17. Nadomestila plač 34.226,9 37.870,2 37.482,7 109,5 99,0 4,5 
18. Transferi neprofitnim organiza. 512,2 797,6 649,2 126,7 81,4 0,1 
19. Prispevki za zdravstveno zav. 

upok. in od nadomestil plač 
60.530,9 64.912,0 64.221,9 106,1 98,9 7,7 

20. 
21. 
22. 
23. 

Stroški službe Zavoda, v tem: 
- plače in drugi izdatki zapos. 
- prispevki zaposlenih 
- drugi izdatki 

5.815,6 
3.152,5 

447,0 
2.216,1 

7.012,4 
3.442,8 

576,8 
2.992,8 

6.254,6 
3.376,8 

565,6 
2.312,2 

107,5 
107,1 
126,5 
104,3 

89.2 
98,1 
98,1 
77.3 

0,8 
0,4 
0,1 
0,3 

24. Drugi odhodki 3.938,2 4.703,2 3.506,3 89,0 74,6 0,4 
25. SKUPAJ ODHODKI 

(15. do 20.+24.) 
781.262,3 840.849,9 828.555,7 106,1 98,5 100,0 

26. 
111. FINANČNI REZULTAT 

Presežek ali primanjkljaj 
(14. manj 25.) 

2.460,6 2.975,0 4.640,0 - - - 
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Pregled prihodkov in odhodkov ter finančni rezultat poslovanja Zavoda v letu 

2004 v primerjavi z letom 2003 in s finančnim načrtom za leto 2004: 

zneski v tisoč SIT 

Elementi 
Finančni 
načrt za 
leto 2004 

Realizacija Indeks 
2004 
2003 

Izpol. 
FN 

v % 
v letu 
2004 

v letu 
2003 

I 2 3 4 5-3:4 6=3:2 
I. PRIHODKI 
1. PRISPEVKI ZAPOSLENIH 

- pri pravnih osebah 
- pri fizičnih osebah 

2. PRISPEVKI DELODAJALCEV 
- za zaposlene pri pravnih osebah 
- za zaposlene pri fizičnih osebah 
- za zaposlene pri lastnikih kmetijskih zemljišč 
- za učence v učnem razmerju 
- za zavarovalno dobo s povečanjem 
- pavšalni prispevki za PIZ za posebne primere zavarovanja 
- prispevki za PIZ za posebne primere zavarov. iz dr.prav. razmerij 
- prispevki za PIZ oseb zaposlenih pri tujem delodajalcu 

3. PRISPEVKI SAMOZAPOSLENIH 
- od fizičnih oseb od zavarovalne osnove 
- od fizičnih oseb iz zavarovalne osnove 
- od lastnikov kmetijskih zemljišč 
- za zavarovalno dobo s povečanjem 

4. DRUGI PRISPEVKI 
- zamudne obresti iz naslova prispevkov 
- pozneje plačani odloženi prispevki za socialno vamost 
- pozneje plačani prispevki za PIZ iz preteklih let 
- prisp.zavar.od nadom.za porod.dopust, ki ga plačuje MDDSZ 
- pn.zavar.od nad.zaradi bolez odsot.nad 30 dni, ki ga plač.ZZZS 
- prisp.zavar.od nadom.za čas brezposelnosti, ki ga plačuje ZRSZ 

5. SKUPAJ PRISPEVKI (1 do 4.) 

6. TRANSFERNI PRIHODKI 
- obveznosti RS iz državnega proračuna: 

- zakonske obveznosti po posebnih predpisih (232.ČI.zakona) 
- iz naslova dodatnih obveznosti (233.čl.zakona) 

- prisp.za PIZ od nadom za porod.dop.od MDDSZ 
- prisp.za PIZ za brezposelne osebe od ZRSZ 
- prispevki za PIZ od nadomestil plač od ZZZS 
- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna 
- priliv Kapitalske družbe, d.d. 

7. DRUGI PRIHODKI 
- dokup pokojninske dobe 
- prisp. za PIZ zavarovancev prostovoljnega zavarovanja 
- prihodki od obresti 
- ostalo (udeležba na dobičku, prihodki od premoženja, 

prodaja blaga in storitev ter drugi nedavčni prihodki) 

337.176.844 
321.042.038 

16.134 806 

199.468.394 
183.229.041 

9.424.664 
1.187.588 

41.922 
3.017.564 

654.877 
1.808.188 

104.550 

28.534.620 
9.818.202 

17.230.214 
1.410.183 

76.021 

13.160.761 
2.690.915 

450.000 
13 000 

6.009.944 
708.327 

3.288.575 

578.340.619 

259.574.682 
247406 096 

83.783.180 
163.622.916 

3.431.484 
1.877.670 

404.432 
80.000 

6.375.000 

5.909.614 
1.299.000 
3.157 836 

198.006 
1 254.772 

336 566.956 
319.714.823 

16852.133 

198.575.418 
182.484,486 

9.896.595 
856.178 
44.235 

2.558.248 
900.482 

1.689.755 
145.440 

27.798.690 
9.963.388 

16.620.313 
1.168.071 

46.918 

11.902.273 
1 198.060 

789.498 
0 

6 063 548 
691.752 

3.159415 

574.843.337 

251.288 319 
238.783.284 
82.502.284 

156.281 000 
3.461.448 
1 805.900 

394 968 
467 720 

6 375 000 

7.064.091 
2.297.883 
J.364.464 

292.854 
1 108.890 

312.765.758 
297.495.558 

15.270.200 

184.935.644 
169.796 144 

8936.894 
1.130.518 

38.969 
2.729.496 

639.501 
1.552.928 

111.194 

25.870.690 
8.819.915 

15.592.257 
1.389.651 

68 867 

13.046.678 
2.655.841 

811.248 
4.026 

5.621 880 
656.864 

3.300 845 

536.618.770 

240 296.814 
228 281.972 

79.909.535 
148.372.437 

3 209 237 
1.883.159 

375.048 
172 398 

" 6.375 000 

6.807.290 
2.287,700 
3.003.217 

205.730 
1.310.643 

107.6 
107,5 
110,4 

107.4 
107.5 
110.7 
75,7 

113,5 
93,7 

140.8 
108,8 
130.8 

107.5 
113.0 
106.6 
84.1 
68.1 

91.2 
45,1 
97.3 
0.0 

107.9 
105,3 
95.7 

107.1 

104,6 
104,6 
103.2 
105.3 
107,9 
95,9 

105.3 
271.3 
100,0 

103.8 
100.4 
112.0 
142.3 
84.6 

99,8 
99,6 

104.4 

99,6 
99.6 

105.0 
72,1 

105.5 
84,8 

137,5 
93,5 

139.1 
97.4 

101,5 
96.5 
82,8 
61.7 

90.4 
44.5 

175.4 
0,0 

100,9 
97.7 
96.1 
99.4 

96.8 
96.5 
98,5 
95,5 

100,9 
96.2 
97.7 

584.7 
100,0 

119.5 
176,9 
106,5 
147,9 
88,4 

8. SKUPAJ PRIHODKI (5. in 6. in 7.) 843.824.915 833.195.747 783.722.874 1063 98,7 

II. ODHODKI 
9 POKOJNINE 

- starostne pokojnine 
- invalidske pokojnine 
- družinske pokojnine 
• kmečke pokojnine 
- vojaške pokojnine 
- začasne pokojnine 

686.575.700 
431.990.240 
105 193.208 
83.897 319 

3.069.234 
9000.204 

441.418 

677.532 773 
429.938 405 
103.038.688 
82 800.473 
2.953.669 
8 899 886 

440.830 

640235.689 
403 857.441 

99.726.780 
78.690.072 

3 319.194 
8.750 917 

458470 

105.8 
106.5 
103,3 
105.2 
89.0 

101.7 
96,2 

98,7 
99.5 
98.0 
98.7 
96.2 
98.9 
99.9 
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/noski v tisoč SIT 

Elementi 
Finančni 
načrt za 
leto 2004 

Realizacija Indeks l/pol. 
FN 

v % 
v letu 
2004 

v letu 
2003 

2004 
2003 

1 2 4 > "iJ 
- pokojnine v države bivše SFRJ 
- pokojnine v tujino 
- dodatek za rekreacijo upokojencev, v tem: 

- rekre.. športna in kulturna dej. zvez in druš. upok. in invalidov 
- druge pokojnine 

10. SREDSTVA ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE VARNOSTI 
- varstveni dodatki k starostnim pokojninam 
- varstveni dodatki k invalidskim pokojninam 
- varstveni dodatki k družinskim pokojninam 
- dodatki k pokojninam uveljavljenim v drugih republikah bivše SFRJ 
- dodatki za pomoč in postrežbo 
- preživnine 
- nadomestila za telesno okvaro 
- državne pokojnine 
- dodatek do minimalne pokojnine, nakazan v tujino 

11. NADOMESTILA PLAČ 
- zaradi dela s skrajšanim delovnim časom 
- zaradi manjše plače na drugem delovnem mestu 
- za Čas Čakanja na razp. na drugo del. mesto 
- za čas Čakanja na poklicno rehabilitacijo 
- za čas prekvalifikacije oz. dokvalifikacije 
- K ID uveljavljene v SLO. nakazane v druge republike bivše SFRJ 

12. TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM 
- prekvalifikacija delovnih invalidov 
- storitve zavodov za usposabljanje invalidov 
- investicije v invalidska podjetja 
- adaptacija delovnih mest invalidov 
- sofinanciranje prog.pospešenega zaposlo.brezpos del.invalidov 
- drugi transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 

I.V. TRANSFERI POSAMEZNIKOM 

14. ZDRAVSTVENI PRISPEVKI 

15. PLAČE IN DRUGI IZDA TKI ZAPOSLENIM ZPIZ 

16. PRISP. ZA S(X'IAI.NO VARNOST DELAVCEV ZPI7. 

17 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 
- stroški PoŠte za dostavo pokojnin 
- plačila storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 
- prijavno - odjavna služba 
- plačila bančnih storitev 
- delo invalidskih komisij 
- izobraŽevanje izvedencev invalidskih komisij Zavoda 
- raziskovalna dejavnost 
- preventivna dejavnost 
- informativna dejavnost 
- ostali izdatki 

IX. INVI S 1 K LISKI ODHODKI 
19. PI A( II.A OBRESTI OD KREDITOV 

25.361.327 
2.440 900 

25 181.850 
37 945 

0 

38.978.829 
2.879.307 
>059.413 
4.849.332 

986.919 
13.622.614 

43.578 
6.860.132 
6.677.534 

0 

37.870.237 
10.370.010 
8.495.992 

18.515.085 
6.271 

347.066 
135.813 
797.616 
107.017 
40.649 

435.800 
30.000 

184.150 
0 

19.170 

64.911.972 

3.442.837 

576.745 

5.471.009 
2.301.318 

300.000 
206.884 

35.048 
429.573 

0 
5.300 
4.600 

1 1.371 
2 176.915 

905.800 

1.300.000 

21 678.797 
2.587.345 

24 590.750 
37.945 

603.931 

38.908.173 
2.766.342 
2.890448 
4.659.892 

950.869 
14 072.169 

42.399 
6.819.936 
6.659.762 

46.357 

37.482.686 
10.385.686 
8.529.700 

18.141.440 
2.618 

310 226 
113.016 

649.201 
85.294 
34.749 

345.954 
1.055 

182 150 
0 

17.174 

64.221.929 

3.376.789 

565.599 

4.605 096 
1.700.737 

291 569 
203.567 
24.679 

363 872 
0 

130 
0 

o f>79 
2.013 863 

763.918 

432.382 

20.315.535 
2.189.487 

22.927.793 
36.173 

0 

36.002.784 
2.669.392 
2.810.507 
4.441.071 

990.040 
12.735.090 

44.678 
6.408.617 
5.880.020 

23.369 

34.226.947 
9.356.064 
7.904.933 

16.516.017 
4.800 

316.911 
128.222 

512.224 
73.879 
38.907 

399.438 
0 
0 
0 

13 977 

60.530.914 

3.152.485 

447.007 

4.368.151 
1 770.344 

431.683 
1X8.474 
30.290 

349.950 
0 

2.626 
0 

12 174 
1.582 611 

726 524 

1.045.608 

106.7 
118.2 
107.3 
104.9 

108.1 
103.6 
102.8 
104.9 
96.0 

1' \5 
94.9 

106.4 
113.3 
198.4 

109.5 
111.0 
107.9 
109.8 
54.5 
97.9 
88.1 

126.7 
115.5 
89.3 
86.6 

122.9 

106.1 

107.1 

126.5 

105.4 
90.1 
<>7.5 

108.0 
81.5 

104.0 

5.0 

54.9 
127.2 

105.1 
41.4 

85.5 
106.0 
97.7 

100.0 

99.8 
96.1 
94.5 
96.1 
96,3 

103.3 
97.3 
99.4 
99.7 

99,0 
100,2 
100.4 
98.0 
41.7 
89,4 
83.2 

81.4 
79.7 
85.5 
79.4 

3.5 
98.9 

89.6 

98.9 

98.1 

98.1 

84.2 
73.9 
97.2 
98.4 
70.4 
84.7 

2.5 

58.7 
92.5 

84.3 

33.3 
21). SKl P A J ODHODKI (9 do 19.) 840.849.915 828.555.720 781.262.310 106.1 98,5 
III. FIN \\1 RF/lITM 

21. Presežek ;»li primanjkljaj prihodknv nad odhodki 
(8. manj 20.) 

2.975.000 4.640.027 2.460.564 
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v. 

DELO ORGANOV ZAVODA 

1. Skupščina Zavoda 

Po ZPIZ-1 je Skupščina kot organ upravljanja Zavoda med drugim pristojna za 

sprejemanje programa dejavnosti, finančnega načrta, zaključnega računa, 

poslovnega poročila, določanja uporabe sredstev za pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje, sprejemanje pomembnejših splošnih aktov Zavoda ter spremljanje 

gmotnega položaja upokojencev in delovnih invalidov. Skupščina sprejema tudi 

izvršilne akte, s katerimi ureja vprašanja obveznega zavarovanja, za katerega ni 

izrecno določena pristojnost državnih organov. 

Skladno z zakonom ter s sklepom o izvolitvi predsednikov in njihovih 

namestnikov z njene 1. seje Skupščino od 16.1.2004 vodita Jožef Zakonjšek, 

predstavnik Vlade Republike Slovenije, kot predsednik in Vinko Gobec, 

predstavnik upokojencev, kot njegov namestnik. 

Skupščina Zavoda se je v letu 2004 sestala trikrat. 

Na seji v mesecu marcu je obravnavala in sprejela letno poročilo o poslovanju 

Zavoda 2003 ter ugotovila, da je Zavod posloval uspešno in ob tem izrekla 

priznanje vsem zaposlenim v Zavodu, vodstvenim kadrom in generalnemu 

direktorju Zavoda. Sprejela je tudi računovodski izkaz prihodkov in odhodkov 

Zavoda za leto 2003, po katerem je Zavod tretje leto zapored posloval s 

knjigovodskim presežkom prihodkov nad odhodki tekočega leta, in sicer v višini 

2.460,6 milijona SIT. Obravnavala in sprejela je tudi sklep o pogojih za 

pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 2004, sklep o 

valorizaciji premoženja iz četrtega odstavka 133. člena ZPIZ-1 ter poročilo o 

poslovanju Zavoda Vzajemnost. 

Na seji v mesecu maju je Skupščina sprejela sklep o določitvi meril in kriterijev 

za obliko in višino dodatka za rekreacijo v letu 2004, po katerem se je 

upravičencem ta dajatev izplačala v enkratnem znesku v mesecu maju. 

Organizacijam, katerih dejavnost ima pomen pri preventivi in ohranjanju 

življenjske aktivnosti upokojencev in invalidov, je namenila del sredstev za 

izvedbo rekreativnih, športnih in kulturnih aktivnostih skupnega pomena. 

Skupščina je na tej seji v svoje članstvo namesto Emila Tomca za preostali del 

mandata imenovala Mirka Sotlarja, predstavnika delodajalskih združenj. 
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Na seji v mesecu decembru se je Skupščina seznanila z informacijo o finančnem 

poslovanju Zavoda v obdobju januar - november 2004 ter o ravni pokojnin in 

drugih dajatev v letu 2004. Slednja je podrobno razčlenjevala gmotni položaj 

upokojencev in drugih upravičencev do prejemkov iz pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja. 

Na isti seji je Skupščina sprejela sklepe, s katerimi je omogočila začetek 

postopka za imenovanje novih članov Skupščine, saj sedanji mandat članom 

poteče sredi maja 2005. 

Ker sedanjemu generalnemu direktoiju poteče mandat v aprilu 2005, je 

Skupščina na isti seji, na soglasni predlog Upravnega odbora, za generalnega 

direktorja Zavoda soglasno imenovala Janeza Prijatelja, ki naj bi mu štiriletni 

mandat začel teči dne 12. 4. 2005. Skladno z zakonom je imenovanje poslala v 

soglasje Vladi Republike Slovenije, ki pa dne 13. 1. 2005 s sklepom ni izdala 

soglasja. 

2. UPRAVNI ODBOR ZAVODA 

Skladno z ZPIZ-1 ter s sklepom o izvolitvi predsednikov in njihovih 
namestnikov z njegove 1. seje Upravni odbor od 16. 1. 2004 do konca mandata 

vodita Srečko Čater, predstavnik reprezentativnih sindikatov, kot predsednik in 

Marjeta Potrč, predstavnica delodajalskih združenj, kot namestnica.^ 

Upravni odbor se je v letu 2004 sestal desetkrat, in sicer na devetih rednih in eni 

korespondenčni seji. Na njih je odločal o vseh vprašanjih izvajanja 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki so v njegovi pristojnosti. 

Obravnaval je tudi vsa gradiva, ki so bila kasneje predložena Skupščini. V letu 

2004 je med drugim predložil v obravnavo in sprejem predlog zaključnega 

računa Zavoda za leto 2003, predlog letnega poročila o poslovanju Zavoda za 

leto 2003. Sproti je spremljal gmotni položaj upokojencev. Na podlagi zakona je 

lahko v mesecu februarju (za 2,6% oz. 3,2%) in v decembru (za 0,4%) uskladil 

pokojnine in druge denarne prejemke. Kot vsako leto je Upravni odbor proučil 

tudi poročilo o ravni pokojnin in drugih dajatev, kijih izplačuje Zavod. 

V skladu z zakonskimi pristojnostmi po 2. odstavku 228. člena ZPIZ-1 je 

Upravni odbor v letu 2004 odločal o vlogah za odpis, delni odpis, odlog in 

obročno odplačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 

Svoje nestrinjanje s tako zakonsko ureditvijo je v začetku leta ob zakonodajnem 

postopku spreminjanja zakona o davčnem postopku izkazal s ponovno pobudo, 
po kateri naj ima pristojnost odpisa prispevkov DURS, ki ima vse podatke in 

skrbi za redno odmero, obračunavanje, pobiranje in izterjavo prispevkov. 
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Čeprav je to pobudo posredoval Davčni upravi Republike Slovenije, vsem 

poslanskim skupinam v Državnem zboru RS, generalnemu sekretarju Vlade RS 

in službi Vlade za zakonodajo, Zakon o davčnem postopku predlaganih rešitev 

ni upošteval. 

Z namenom možnosti za zaposlovanje delovnih invalidov je Zavod v letu 2004, 

v skladu s finančnim načrtom, namenil določena sredstva za sofinanciranje 

razvoja invalidskih podjetij in sprejel ustrezne sklepe o njihovi dodelitvi. 

Na predlog generalnega direktorja Zavoda je Upravni odbor, za čas porodniške 

odsotnosti direktorice OE Celje, imenoval Braneta Podgorška za vršilca 

dolžnosti direktorja te enote, zaradi upokojitve dosedanjega direktoija Martina 

Glavača pa Janeza Ferenčiča za novega direktorja OE Murska Sobota. 

3. SVET DELAVCEV 

Svet delavcev je imel v letu 2004 eno sejo, na kateri se je seznanil z 

najpomembnejšimi dejavniki in problemi, ki vplivajo na položaj delavcev v 

Zavodu ter odločal o prednostni listi prosilcev za oddajo stanovanja v najem. 

VI. 

IZVAJANJE POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA 

ZAVAROVANJA PO POSAMEZNIH PODROČJIH 

!. Splošne aktivnosti za izvajanje sistema obveznega zavarovanja 

Novela zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, uveljavljena s 

1.1.2004, je poleg uskladitev z nekaterimi drugimi področnimi zakoni 

podrobneje uredila dolžnosti in postopke delodajalcev v zvezi z zagotavljanjem 

pravic delovnim invalidom, medtem, ko je uporabo določb, ki se nanašajo na 

odpoved pogodbe o zaposlitvi delovnemu invalidu, odložila. Te se bodo v 

skladu z novim zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 

začele uporabljati z uveljavitvijo uredbe Vlade RS o kvotnem zaposlovanju 

invalidov. 

V letu 2004 je novi sistem invalidskega zavarovanja, ki ga je Zavod v skladu z 

veljavno zakonodajo pričel izvajati že v letu 2003, v celoti zaživel. O vseh 
njegovih učinkih Zavod pripravlja že drugo posebno informacijo. Njeni prvi 

zaključki pa kažejo, da zaradi pravočasnih in dobrih priprav pri izvajanju tega 
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zavarovanja ni večjih težav. Opozorila bo na vse pozitivne učinke, pa tudi na 

težave, ki so se pojavile pri njegovem izvajanju. Informacija bo obravnavana 

tudi z delodajalci in drugimi zainteresiranimi dejavniki. 

Zavod je tudi v letu 2004 sprejel vse potrebne splošne akte za izvajanje 

zavarovanja o: 

- usklajevanju pokojnin 

- najvišji pokojninski osnovi, o najnižji pokojninski osnovi in osnovi za 

odmero dodatnih pravic, 

- znesku državne pokojnine, 

- zneskih dodatka za pomoč in postrežbo, 

- zneskih invalidnin za telesno okvaro, 

- znesku starostne pokojnine kmetov, 

- usklajevanju preživnin po zakonu o preživninskem varstvu kmetov, 

- valorizaciji zneska premoženja iz 4. odst. 133. člena zakona, 

- pogojih za pridobitev in uživanje pravice do varstvenega dodatka v letu 
2004, 

- višini povprečne pokojnine v letu 2003 in 

- določitvi meril in kriterijev za obliko in višino dodatka za rekreacijo v letu 

2004. 

Republika Slovenija je s 1.5.2004 postala članica Evropske unije, zato je Zavod 

v letu 2004 izjemno pozornost namenil pravočasnim pripravam za izvajanje 

predpisov o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v skladu z Uredbo 

1408/71 Sveta Evropske unije o uporabi programov socialne varnosti za 

zaposlene osebe, samozaposlene osebe in člane njihovih družin, ki se gibljejo v 

okviru skupnosti, Uredbe 574/72, ki določa postopek za izvedbo prej omenjene 

Uredbe. Tako so bili v okviru posebnega projekta pripravljeni: vodič po Uredbi 

1408/71, navodila za referente, izvedeni izobraževalni seminarji tako za 

reševanje zahtevkov in za izpolnjevanje obrazcev, pripravljene informativne 

zloženke za potrebe informiranja javnosti, izdelana je bila računalniška podpora 

za izračun in izpis vseh potrebnih odločb, izdelani so bili tudi potrebni novi 

obrazci za uveljavljanje pravic. 

V letu 2004 je Zavod sodeloval z resornim Ministrstvom za delo, družino in 

socialne zadeve v zvezi z reševanjem nekaterih odprtih vprašanj izvajanja 

ZPIZ-1, kot so npr.: 

- v zvezi z vpisovanjem posameznih zavarovalnih obdobij v delovno 

knjižico, ker izvršitev predpisov na podlagi Zakona o delovnih razmerjih 

še niso sprejeli, 

- o delovnopravnem statusu ter obveznem zavarovanju družbenikov 

enoosebnih družb, ki so hkrati poslovodne osebe, 
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- o načinu ugotavljanja obračuna in plačila prispevka za osebe v delovnem 

razmerju v zvezi z izvajanjem določb 192.člena v povezavi s 191.členom 

zakona. 

Resornemu ministrstvu so bili posredovani predlogi, pripombe in stališča glede 

predloga: 

- zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, 

- akta o ustanovitvi Sklada RS za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, 

- zakona o spremembah zakona o pokojninskem in invalidskem 

zavarovanju (ZPIZ-1), 

- zakona o tujcih. 

Ministrstvu so bili posredovani tudi podatki in okvirne možne finančne ocene v 

zvezi s predlogom posebnega zakona o priznanju pokojnin slovenskim 

državljanom za zavarovalno dobo, dopolnjeno do 31.3.1992, v eni od republik 

nekdanje SFRJ. 

Z MDDSZ so bila usklajena tudi vprašanja glede izvajanja ZPIZ-1 v skladu z 

Uredbo 1408/71, predvsem glede načina priznanja in odmere dajatev, katerih 

izplačilo še nadalje ostaja omejeno na ozemlje Republike Slovenije: varstveni 

dodatek, državna pokojnina, oskrbnina. Tudi za kratkoročne invalidske dajatve 

velja, da se še naprej priznavajo zavarovancem, ki so v času uveljavljanja 

pravice do denarnih nadomestil iz invalidskega zavarovanja glede na delovno- 

pravni status zavarovani po slovenski zakonodaji. 

Poleg tega je Zavod z resornim ministrstvom sodeloval pri pripravi realizacije 

novele zakona o socialnem varstvu in pri reševanju odprtih vprašanj veljavnega 

zakona o delovnih razmerjih, zlasti glede varstva starejših delavcev pred 

odpovedjo pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga oziroma ugotavljanja 

minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine. 

Ministrstvu za obrambo so bili posredovani predlogi in mnenja ter ocene 

finančnih učinkov sprememb zakona o obrambi. 

Zavod je z Ministrstvom za finance in Davčno upravo Republike Slovenije 

reševal odprta vprašanja glede izvajanja novega zakona o dohodnini. 

Z resornim ministrstvom in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

so bile pripravljene potrebne podlage za začetek izvajanja Uredbe o plačilih za 

ukrepe Programa razvoja podeželja 2004 - 2006 za leto 2004. 
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Predstavniki Zavoda so sodelovali pri delu Sveta Vlade RS za invalide oziroma 

Svetu Vlade RS za socialno varnost. Sveta sta obravnavala vrsto zakonov s 

področja invalidskega in socialnega varstva. 

Sodelovanje predstavnika Zavoda je bilo zagotovljeno tudi v Projektnem svetu 

za zaposlovanje invalidov, ki je tudi leta 2004 posvetil predvsem obravnavi 

zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov. 

Posebna pozornost je bila namenjena vprašanjem korektnega in ažurnega 

vodenja ter izvajanja invalidskih postopkov. V začetku leta je bil v tej zvezi 

organiziran sestanek MDDSZ, Ministrstva za zdravje ter ZZZS in Zavoda, 

sledilo pa je še več neposrednih sestankov vodstev ZZZS in Zavoda, na katerih 

so se reševala predvsem vprašanja trajanja postopkov, ki pa so bila nato 

prenesena na neposredno medsebojno reševanje konkretnih primerov med 

invalidskimi komisijami Območnih enot Zavoda in vodji imenovanih 
zdravnikov enot ZZZS. 

Zavod je tudi v letu 2004 z ZZZS in Zavodom RS za zaposlovanje razreševal 

tekočo problematiko izvajanja zavarovanja in usklajeval vprašanja izmenjave 

potrebnih podatkov. 

V tem letu je bil ponovno organiziran izobraževalni seminar za vse nove 

izvedence člane invalidskih komisij Zavoda. 

V letu 2004 je Zavod posebno pozornost posvečal informativni dejavnosti, 

namenjeni strankam, ki je potekala preko spletne strani Zavoda, teleteksta, 

informativnih zloženk in drugih načinov posredovanja informacij (priprava 

pojasnil za sredstva javnega obveščanja). 

2. Matična evidenca zavarovancev 

ZPIZ-1 določa, daje nosilec informacijske službe za področje matične evidence 

Zavod in opredeljuje podatke in druga dejstva, ki vplivajo na pridobitev in 

odmero pravic in se upoštevajo pri uveljavljanju pravic iz pokojninskega in 
invalidskega zavarovanja. Podatki se v matično evidenco vnesejo na podlagi 

prijav, ki jih vložijo poslovni subjekti in fizične osebe, dajalci podatkov, ki so 

našteti v 7. členu zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ). 

Matično evidenco in vse s tem povezane naloge vodi Zavod sam, ZMEPIZ pa 
pri tem določa izjemo glede prijavno-odjavne službe. Zaradi ekonomičnosti in 

manjšega obremenjevanja dajalcev podatkov prijavno-odjavno službo opravlja 
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Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije ob ustreznem povračilu stroškov, 

ki je urejeno s posebno pogodbo med zavodoma. 

V letu 2004 je bilo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključenih 812.995 

zavarovancev, za katere so dajalci podatkov posredovali podatke na obrazcih 

matične evidence. 

V preteklem letu je bilo preverjenih in v računalniško obdelavo oddanih 

naslednje število obrazcev: 

Ml prijava v zavarovanje 239.040 
M2 odjava iz zavarovanja 231.951 
M3 prijava spremembe 56.213 
M4/M8 prijava prejemkov (ročni in računalniški) 1.133.174 
M5/M9 prijava nadomestil iz zdravstvenega zavarovanja 496 
M6/M10 prijava nadomestil iz invalidskega zavarovanja 21.304 
M7 prijava podatkov o dobi 5.018 

Kljub velikemu številu obdelanih obrazcev je potrebno pri tem opozoriti na 

težave pri delu matične evidence, ki jih z nespoštovanjem svojih obveznosti 

povzročajo dajalci podatkov, saj podatkov pogosto ne sporočajo ali jih ne 

sporočajo v predpisanem zakonskem roku. V takih primerih je lahko posledica 

nepopolnost evidentiranih podatkov za posamezne zavarovance. Zavod nenehno 

v postopkih revizije oziroma z odgovori na vprašanja dajalcev podatkov le-tem 

podaja informacije, potrebne za pravilno in pravočasno posredovanje podatkov, 

po poteku zakonskega roka pa tudi dajalcem podatkov, ki jih do tedaj niso 

posredovali, urgira za izpolnitev njihovih zakonskih obveznosti. V takšnih 

primerih Zavod v skladu z določili ZMEP1Z tudi predlaga uvedbo postopkov 

pred sodnikom za prekrške. 

V letu 2004 je bila na področju matične evidence v Zavodu: 

- narejena kontrola podatkov o obdobju zavarovanja in prejeti plači za 

1.223.857 zavarovancev za leto 2003 ali za obdobje pred tem; 

- opravljena revizija posredovanih podatkov pri 13.737 dajalcih podatkov za 

393.813 zavarovancev; 

- opravljena individualna revizija za posameznega zavarovanca za 5.350 

zavarovancev; 

- izdanih 8 odločb o ugotovitvah revizije; 

- izdanih 887 odločb o lastnosti zavarovanca; 

- narejenih je bilo 23.941 vpisov pokojninske dobe v delovne knjižice na 
podlagi odločb o priznanju ali dokupu pokojninske dobe in za tiste 
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zavarovance, za katere je po pravilniku o delovni knjižici za vpis obdobja 

zavarovanja zadolžen Zavod; 

- narejen neposreden vnos podatkov iz obrazcev v računalnik za 72.408 
zavarovancev; 

- za 5.561 zavarovancev podatki o obdobju zavarovanja in prejeti plači 

posredovani nosilcem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v državah, 

nastalih na območju nekdanje SFRJ; 

- narejen informativni izračun pokojninske dobe za 23.168 zavarovancev; 

- izvedena uparitev osebne številke in EMŠO za 5.831 zavarovancev. 

Poleg tega je bilo obravnavanih 355 zahtevkov pokojninskih zavodov iz držav 

nekdanje SFRJ za posredovanje podatkov o zavarovalni dobi in plači, doseženi 

na območju Republike Slovenije. Nosilcem zavarovanja iz drugih držav 

nekdanje SFRJ je bilo posredovanih 95 potrdil o zavarovalni dobi in plači iz 

podatkov matične evidence, 260 zahtevkov je bilo odstopljenih pristojnim 

območnim enotam Zavoda zaradi pridobitve manjkajočih podatkov. 

Z revizijo podatkov se v matični evidenci ugotavlja, ali so podatki sporočeni v 

skladu z veljavnimi predpisi in dejanskim stanjem. Pri opravljanju revizije in 

kontroli sporočenih podatkov pri dajalcih podatkov je bilo največkrat 

ugotovljeno neskladje sporočenih podatkov z veljavnimi predpisi s področja 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja ali delovno pravnega področja. 

Poleg tega so bile ugotovljene tudi nekatere druge napake, na primer napake v 

obdobju, za katere so sporočeni podatki o prejeti plači, napake pri sporočanju 

podatkov o nadomestilih plače, neusklajeni podatki o delovnem času v prijavi v 

zavarovanje in prijavi podatkov o plači. 

Pri uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja se na 

podlagi zakona uporabljajo podatki matične evidence zavarovancev in uživalcev 

pravic, ki so osnova za ugotovitev pravice in odmero pokojnine. V primeru 

nepopolnosti oziroma nepravilnosti podatkov se ob nastanku zavarovalnega 

primera dopolnjujejo podatki o pokojninski dobi in pokojninski osnovi za 

posameznega upravičenca. Glede na zakonsko ureditev matične evidence je v 
večini primerov, za zadnje leto dela zavarovanca potrebno dopolniti podatke o 

dohodku, ki jih v tekočem letu za preteklo leto pošiljajo dajalci podatkov. 

Zakonski rok za posredovanje teh podatkov je 30. april tekočega leta za preteklo 

koledarsko leto. Če je potrebno, se opravi tudi revizijski pregled podatkov za 

posameznega zavarovanca. V primerjavi z letom 2003 se je v letu 2004 za 

22,6% zmanjšalo število individualnih revizij, kar je odraz racionalizacije 

poslovanja, to je združevanja individualne in redne revizije pri istem dajalcu 

podatkov. Število opravljenih rednih revizij se je v istem obdobju povečalo za 

9,4%. 
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V matični evidenci zavarovancev so zbrani podatki za potrebe upokojitvenega 

postopka. Ker nekateri zavezanci kljub urgencam Zavoda podatkov ne 

posredujejo v predpisanih rokih, je posebno vprašanje ažurnost zbiranja 
podatkov za zadnje leto zavarovanja, saj je odvisno od ažurnosti posredovanja 

podatkov Zavodu s strani zavezancev v tekočem letu. Pri tem je potrebno 

upoštevati tudi zakonsko določene roke (30. april) za posredovanje podatkov o 
plači, nadomestilu plače oziroma zavarovalnih osnovah za preteklo koledarsko 

leto. 

V postopku ugotavljanja lastnosti zavarovanca na drugi stopnji je bilo rešenih 86 

pritožb zoper odločbe prve stopnje, odposlanih 34 odgovorov na tožbe zoper 

drugostopenjske odločbe o lastnosti zavarovanca Delovnemu in socialnemu 

sodišču in vložena 1 pritožba na Višje delovno in socialno sodišče. Postopek 

pred Delovnim in socialnim sodiščem je bil pravnomočno končan v 16 primerih, 

in sicer tako, daje bilo v 11 primerih potrjena odločba Zavoda, v 5 primerih pa 

je bilo ugodeno zavarovancu. 

Zavod je v letu 2004 še vodil postopke v zvezi z delovnimi mesti, na katerih se 

zavarovalna doba šteje s povečanjem (t.i. beneficirana zavarovalna doba), in 

preverjanjem izpolnjevanja pogojev pri zavezancih, katerim je bila priznana 
doba s povečanjem. 

Pri Zavodu po prenosu števila zavarovancev v obvezno dodatno pokojninsko 

zavarovanje na KAD potekajo še naslednji postopki za zavarovance, katerim se 
v skladu s 430. členom ZPIZ-1 zavarovalna doba še nadalje šteje s povečanjem: 

- obravnava vlog zavezancev za preverjanje izpolnjevanja pogojev na delovnih 

mestih s povečanim štetjem zavarovalne dobe po spremembah, nastalih na 

strani zavezanca, predvsem zaradi spremembe nazivov in opisov delovnih 

mest (v avtoprevozniški dejavnosti, posamični primeri tudi v drugih 

dejavnostih) 

- ugotavljanje, ali so posamezni delavci, ki niso bili zajeti na seznamu 

delavcev ob ugotovitvi delovnih mest s povečanim štetjem zavarovalne dobe 

pri posameznem delodajalcu, glede na zbrana dokazila pred uveljavitvijo 

ZPIZ-1 izpolnjevali pogoje za štetje zavarovalne dobe s povečanjem, 

- preverjanje izpolnjevanja letnih pogojev za štetje zavarovalne dobe s 

povečanjem za samostojne zavezance in pri njih zaposlene delavce, 

predvsem v avtoprevozniški dejavnosti, 

- ugotavljanje nadaljnjega štetja zavarovalne dobe s povečanjem za delavce, ki 

jih na določenih delovnih mestih prevzame pravni naslednik delodajalca, pri 

katerem so bila ta delovna mesta zapisniško ugotovljena. 

- če se ugotovi, da za posamezne zavarovance ni pogojev za štetje zavarovalne 

dobe s povečanjem, zavezanec pa je prispevke plačeval, se z dopisom o 
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upravičenosti do vračila prispevkov obvesti zavezanca in DURS, pri katerem 

zavezanec uveljavlja vračilo. 

Na področju zavarovalne dobe, ki se šteje s povečanjem, je bilo obravnavanih 

145 poslovnih subjektov in 129 fizičnih oseb oziroma samostojnih podjetnikov 
posameznikov. V zvezi s tem je bilo podanih 40 pisnih pojasnil, 29 dopisov v 

zvezi z naknadnim ugotavljanjem dobe s povečanjem za nazaj (izpadi iz 

seznamov), 11 dopisov kot priloge k zapisnikom, 5 zahtevkov za dopolnitev 

dokumentacije, 1 odgovor na prepozno vložen zahtevek, 8 mnenj območnim 
enotam o upravičenosti do dobe s povečanjem, 1 odgovor na tožbo, 1 pojasnilo 

v zvezi s tožbo, 88 dopisov na DURS za potrdilo o plačanem prispevku za dobo 

s povečanjem za 175 zavarovancev (samostojnih zavezancev in pri njih 

zaposlenih delavcev), potrditev obrazca ZPIZ bd-5 za 62 državljanov bivše 

SFRJ, po preverjanju upravičenosti do štetja dobe s povečanjem je bilo izdanih 

120 obrazcev bd-5 za samostojne zavezance in pri njih zaposlene delavce, 21 

izračunov skupne pokojninske dobe na dan 31.12.2000, izpolnjenih 35 obrazcev 

3-a o popisu podatkov za evidenco zavarovancev s povečanim štetjem 

zavarovalne dobe s stanjem na dan 31.12.2000, za 66 zavarovancev je bil 

izračunan prispevek zaradi ugotovljenega štetja zavarovalne dobe s povečanjem 

v preteklih obdobjih. 

Pregledanih je bilo 106 spisov samostojnih zavezancev iz različnih dejavnosti v 

zvezi z ugotavljanjem števila delavcev, za katere je bila uveljavljena doba s 

povečanjem in plačan prispevek, ter z vzpostavitvijo evidence zavarovancev in 

zavezancev, pri katerih je ugotovljena zavarovalna doba s povečanjem. 

3. Uveljavljanje in varstvo pravic ter revizija 

3.1 Zbirni podatki 

Zavod je na področju reševanja zahtevkov za uveljavljanje in varstvo pravic iz 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter na področju revizije uspešno 

realiziral zastavljene naloge iz plana dela za leto 2004. Poleg rednega reševanja 

zahtevkov je bila večja pozornost usmerjena na kontrolo in kakovost izvedenih 
postopkov, izdanih odločb ter revizijo pozitivnih odločb o priznanju pravice. 

Zavod je v letu 2004 rešil 224.835 zahtevkov, kar je za 4,4% več kot leta 2003 

ter za 15,1% presegel plan dela na področju reševanja zahtevkov. Število 

nerešenih zahtevkov za uveljavljanje in varstvo pravic je nižje za 9,1%, za 

skoraj četrtino se je znižalo tudi število nerešenih drugih zahtevkov in storitev. 

Pri tem je potrebno poudariti, da je na področju reševanja zahtevkov za 

uveljavljanje pravic na 1.stopnji in na področju pritožb že dosegel zastavljeni cilj 
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iz Razvojnega programa Zavoda, to je število nerešenih zahtevkov v višini 

povprečnega mesečnega dotoka oziroma trimesečnega pri pritožbah. 

Število rešenih zahtevkov v letu 2004, s primerjavo s predhodnim letom ter 

planom, prikazuje naslednja tabela: 

VRSTA ZAHTEVKOV IN 
STORITEV - 

Realizacija Plan 
2004 

% izpolnitve 
plana 

indeks 
2004/2003 2003 2004 

', . Ar.7\V. 
Uveljavljanje.pravic na f.stopnji 121.423 119.712 120.640 99,2 98,6 

Uveljavljanje pravic iz medn.*av.<r>\, 10.294 13.065 13.050 100,1 126,9 
■ v. 'V-v*1- .j,.- v.v.*;.'..'-t-v 
Piriti 6.310 7.749 7.470 103,7 122,8 

SKUPA.T v . 138.027 140.526 141.160 99,6 101,8 

I?Tug\ zahtevki!.wstontyev;.. . 77.365 84.309 54.160 155,7 109,0 

215.392 224.835 195.320 115,1 104,4 

Zaradi primerljivosti niso zajeti podatki o preverjanju upravičenosti do 

nadaljnjega uživanja pravice do varstvenega dodatka, ki se izvaja vsako drugo 

leto. V letu 2003 je bilo opravljeno 48.038 preverjanj, večino v delu izven 

rednega delovnega časa. 

Prikaz dela na področju revizije: 

.pozitivna ; 
' res.zadeve:J 

?S» 
% potrjenih 

vraztfeli avli enifr.. 
lltSpremenT.zitČ 

2004 77.847 36.024 46,3 33.723 93,6 2.301 

Dotok zahtevkov za uveljavljanje in varstvo pravic je bil v letu 2004 za 1,2 % 

višji kot v letu 2003, na kar je bistveno vplivalo povečano število vloženih 

zahtevkov na področju izvajanja mednarodnega zavarovanja in vloženih pritožb. 

Še naprej narašča število zahtevkov za predhodni variantni izračun, izračun 

pokojninske dobe in ugotavljanje pogojev za upokojitev. 

Realizacija rešenih zahtevkov za uveljavljanje in varstvo pravic je sicer nekoliko 

pod planom, vendar so ostali zahtevki in opravila, zaradi naraščajočega dotoka, 

pomenili prestrukturiranje del oziroma dodaten obseg dela na drugih vlogah 

oziroma zahtevkih. Število opravljenih revizij pozitivnih odločb je že blizu 

zastavljenemu cilju iz Razvojnega programa, da bo revidirana vsaka druga 

odločba o priznanju pravic na I.stopnji. 
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3.2 Uveljavljanje pravic na 1. stopnji 

Podrobnejši podatki o realizaciji rešenih zahtevkov v letu 2004 so podani v 

preglednici: 

VRSTA ZAHTEVKOV 
2003 

Realizacija 
2004 

Plan 
2004 

% izpolnitve 
plana 

POKOJNINE 
starostna in predčasria-prvi: 14.445 14.739 14.500 101,6 
starostna in predčasna-pon. 10.186 8.424 9.000 93.6 
iz SZK. 22 21 30 70,0 
Skupaj 24.653 23.184 23.530 98,5 
ihvalidska-prvi 3.339 3.459 4.200 82,4 
invalidska-ponoviii ; V - 2.247 1.782 1.900 93,8 

po /avaraVaiicu- prvi —• 
5.586 5.241 6.100 85,9 
1.199 1.127 1.200 93,9 

a:po uppkofencu.V prvi:,.«. 683 603 650 92,8 
3.695 4.692 2.900 161,8 
5.577 6.422 4.750 135,2 
1.203 1.249 1.300 96,1 
4.908 4.889 4.600 106,3 
2.258 2.158 2.100 102,8 

504 1.044 250 417,6 
8.873 9.340 8.250 113,2 
3.617 3.344 3.900 85,7 

■;.y,- • , 
PRAVICE IZ'fN VAEIĐJ ZA V.- 1 ——:  —: —  

48.306 47.531 46.530 102,2 

j-azvrstitve- 21.353 21.478 22.500 95,5 
13.524 13.948 14.700 94,9 
34.877 35.426 37.200 95,2 

466 483 300 161,0 
5.244 4.051 4.900 82,7 

žavaroValhadoba s pOvečariicm< 
.v' - (,7./ - y. ■dobav SZK, •-».•v:.,-'«.-: . .• . . • . ■ . . -  ■ ■ ■ ■: . • '. .... I ^ ■ 

1.487 1.107 1.600 69,2 
120 139 60 231,7 
294 278 250 111,2 

dokup let-' 
ske dej a^osti^žf-^ 

2.280 2.277 2.000 113,9 
421 470 200 235,0 
255 229 100 229,0 

DODATNE PRAVICE 
10.567 9.034 9.410 96,0 

8.960 10.030 9.200 109,0 
dodatek za pomoč in postrežbo.;' 10.112 11.203 9.300 120,5 

'.varstveni',abdatek' 8.601 6.488 9.000 72,1 

SKUPAJ VSE 
27.673 27.721 27.500 100,8 

121.423 119.712 120.640 99,2 

Število rešenih zahtevkov za uveljavljanje pravic na I. stopnji kaže, da je bila 
realizacija plana rešenih zahtevkov 99,2%. Od tega: pokojnine 102,2%, pravice 

iz invalidskega zavarovanja 95,2%, pokojninska doba 96,0% ter dodatne pravice 

100,8%. 

a Pri12005 111 poročevalec, št. 25 



Rešenih je bilo za 1,4% manj zahtevkov, kar je posledica nižjega števila 
vloženih zahtevkov za uveljavljanje pravic na I.stopnji, kot v letu 2003. 

Razmerje med številom rešenih in številom planiranih zahtevkov na I.stopnji v 

letu 2004 ter številom rešenih zahtevkov v letu 2003 kaže naslednji grafični 

prikaz: 

140.00C 

120.000 

100.000 

80.000 

60.000 

40.000 

20 000 

0 
skupaj star. in invalidska družinska vdovska državna pravice iz pokojninska dodatne 

zahtevki prede. pok. pokojnina pokojnina pokojnina pokojnina inv. zav. doba pravice 

□ realizacija 2004 H plan 2004 q realizacija 2003 

Gibanje števila zahtevkov za uveljavljanje pravic na I. stopnji po letih je 

razvidno iz naslednje preglednice: 

nr.,., • n*,,,,,,, 1-1- 
' V:;;-* 

d^nk t Si1. ? , ' reševanje 
reselu 

—.... _ , 

.995 „• 8.754 95.967 104.721 95.906 8.815 
1 QQ>' 8.815 115.149 123.964 113.372 10.592 
1997 ... 10.592 118.199 128.798 117.555 11..243 

.. 1908 - 11.243 121.733 132.974 120.144 9.150 
■)rM 1999 ' •• 9.150 107.770 116.920 106.907 10.013 

2000 .. 10.013 124.228 134.241 115.806 18.435 
'.. 2001 18.435 191.487 209.922 188.976 24.300 

24.300 128.566 152.866 139.711 13.155 

mM 13.155 119.779 132.934 121.423 11.511 
2004 ' 11.511 118.304 129.815 119.712 10.102 
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Število vloženih zahtevkov za uveljavljanje pravic na I. stopnji v letu 2004 

znaša 118.304 inje za 1,2% nižje kot leto poprej. V primerjavi s prejšnjimi leti, 

ko se je število vloženih zahtevkov, zaradi sprememb zakona in bližajoče 

pokojninske reforme, iz leta v leto praviloma povečevalo, se dotok zahtevkov v 

zadnjih letih umirja. 

Podobna so gibanja tudi pri številu rešenih zahtevkov, število zahtevkov, ki so 

ostali v reševanju ob koncu leta 2004, je za 13,9% nižje kot leto poprej. 

Zavodu je v letu 2004 uspelo doseči načrtovani cilj, da je število nerešenih 

zahtevkov v višini povprečnega mesečnega dotoka v tem letu. 

V nadaljevanju so prikazane značilnosti gibanj po posameznih vrstah 

uveljavljanja pravic na I.stopnji v letu 2004. 

* 

3.2.1 Uveljavljanje pokojnin 

V letu 2004 je bilo vloženih 46.949 zahtevkov za pokojnine, kar pomeni 103,7% 

realizacijo planiranega dotoka inje enak dotoku v letu 2003. Po vrstah pokojnin 
je dotok zaradi postopnega ukinjanja predčasne pokojnine, nižji pri starostni 

pokojnini, povečuje pa se pri družinskih in vdovskih pokojninah. 

Plan rešenih zahtevkov za uveljavljanje pravice do pokojnine je presežen za 

2,2%, število nerešenih seje znižalo za 11%. 

3.2.2 Uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja 

Spremembe zakonodaje s področja invalidskega zavarovanja so bistveno 

vplivale na neposredno izvajanje zavarovanja in reševanje zahtevkov. Število 

vloženih zahtevkov je v primerjavi z letom 2003 za 0,8% višje. 

Plan rešenih zahtevkov je nekoliko nižji od predvidenega in znaša 95,2%, 
število nerešenih zahtevkov seje znižalo za 4,8%. 

3.2.3 Uveljavljanje pokojninske dobe 

Dotok zahtevkov za uveljavljanje pokojninske dobe je glede na leto 2003 nižji 
za 15,2%, realizacija planiranega je 96 %. 
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Plan rešenih zahtevkov je dosežen 96%. Število zahtevkov v reševanju ob koncu 

leta je za 24,4% nižje kot v začetku obravnavanega obdobja. 

3.2.4 Dodatne pravice 

Število vloženih zahtevkov za dodatne pravice je v višini planiranega in 

približno enako kot v letu 2003. Plan rešenih zahtevkov znaša 99,2%. 

Število zahtevkov, ki so ostali v obdelavi 31.12.2004, je za 18,5% nižje, kot je 

bilo v začetku leta. 

3.3. Uveljavljanje pravic iz mednarodnega zavarovanja 

■vmpmov. i Realizacija v : Jv - ; Plan 
2004 

% izpolnitve 
• • plana 

• indeks 
2004/2003 ■ | . 2003 2004 . 

pokojnine". - £ 
starostna in predčasna- prvi- r. # 4.838 7.108 6.500 109,4 146,9 

1.048 893 900 99,2 85,2 
Skupaj 5.886 8.001 7.400 108,1 135,9 
invalidska.^'prvi - - a 1.750 2.153 2.500 86,1 123,0 
invalidska ponovni 140 105 200 52,5 75,0 
Skupaj i; . ; 1.890 2.258 2.700 83,6 119,5 
družinska in vdovska po zav.vprvtf 641 767 1.000 76,7 119,7 
dniž^$k%in;ydq^ii|(a 594 761 600 126,8 128,1 

169 133 200 66,5 78,7 
Skupaj 1.404 1.661 1.800 92,3 118,3 

po j •: 9.180 11.920 11.900 100,2 129,8 
OSTALE PRAVICE ; 
dodatek za pomoč in postrežbo 507 587 550 106,7 115,8 
varstveni dodatek 607 558 600 93,0 91,9 
Skupaj:' .'>■■ 1.114 1.145 1.150 99,6 102,8 
SKUPAJ VSE; 10.294 13.065 13.050 100,1 126,9 
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Razmerje med številom rešenih in številom planiranih zahtevkov v letu 2004 ter 

številom rešenih v letu 2003 v postopkih uveljavljanja pravic iz mednarodnega 

zavarovanja kaže naslednji grafični prikaz: 

skupaj zahtevki star. in prede. invalidska družinska dodatne pravice 
pokojnina pokojnina pokojnina 

j o realizacija 2004 ■ plan 2004 q realizacija 2003 j 

Dotok zahtevkov za uveljavljanje pravic iz mednarodnega zavarovanja v letu 

2004 je v primerjavi z letom 2003 višji kar za 22,5%, kar je posledica sprejema 

novih sporazumov o socialni varnosti z novimi državami in vstopa Slovenije v 

Evropsko Unijo. Na podlagi uredb EU je bilo rešenih že 990 zahtevkov za 

pokojnine. Plan rešenih zahtevkov je dosežen 100,1%, v primerjavi z letom 

2003 je bilo rešenih 26,9% več zahtevkov. 

v 
Število nerešenih zahtevkov, ki so še ostali v reševanju, je za 4,1% nižje od 

stanja ob koncu leta 2003. 

lB- april 2005 

i 

115 poročevalec, št. 25 



3.4. Reševanje pritožb na odločbe i. stopnje 

VRSTA ZAHTEVKOV indeks 
2004/2003 

Realizacija % izpolnitve 
plana 

POKOJNINE 
starostna in predčasna 
invalidska 
družinska: in vdovska 

državna 
Sknpaj 
PRAVICE IZ INV. ZAV. 

nadoinestiio plače > 

•OBA." i 
posebna dob; 

memm 
Tsim 

1.110 

4.000 
300 

4.300 

300 
450 
600 

1.350 
520 

7.420 

1.525 

6.310 

4.219 

1.636 

7.749 
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Razmerje med številom rešenih in številom planiranih pritožb v letu 2004 ter 

številom rešenih v 2003 kaže naslednji grafični prikaz: 

9 000 

8 000 

7.000 

6.000 

5.000 

4.000 

3.000 

2.000 

1.000 

0 
skupaj zahtevki pokojnine pravice iz inv. pokojninska dodatne IMZ 

zavarovanja doba pravice 

HI realizacija 2004 aplan 2004 q realizacija 2003 

Število vloženih pritožb na odločbe I. stopnje je znašalo 7.399 in je bilo za 
12,1% višje od dotoka v letu 2003. Večji dotok je posledica predvsem večjega 

števila pritožb na prvostopenjske odločbe o pravicah iz invalidskega 

zavarovanja. Realizacija kaže 6,1% preseganje plana. 

Plan rešenih pritožb je za 3,7% večji od načrtovanega. V primerjavi z letom 

2003 je Zavod rešil za 22,8 % več pritožb. Število nerešenih pritožb ob koncu 

leta je za 15,3% nižje kot v začetku leta. 

3.5. Drugi zahtevki in storitve 

Drugi zahtevki in storitve so zadeve, ki se izvajajo bodisi v okviru postopka za 

uveljavljanje in priznanje pravic, se opravijo na posebno željo zavarovanca ali 

upokojenca ali pa jih je Zavod dolžan opraviti po uradni dolžnosti. Planiranje 
tovrstnih zahtevkov in storitev je precej negotovo, saj se lahko v večji meri 

pojavljajo ob spremembah predpisov, izrednih akcijah ali pa nastopajo le 

periodično. Zaradi primerljivosti podatkov v preglednici ni zajeto preverjanje 
upravičenosti do nadaljnjega uživanja pravice do varstvenega dodatka, ki jih je 

Zavod v letu 2003 opravil za 48.038 upravičencev. 
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DRUGI ZAHTEVKI IN 
STORITVE 

Realizacija Plan 
2004 

% izpolnitve 
plana 

indeks 
2004/2003 2003 2004 

predhodni variantni izračun 15.348 16.992 14.750 115,2 110,7 
izračun pok.dobe in ugotavlj.pog. 28.184 31.773 25.280 125,7 112,7 
potrdilo o telesni okvari 125 95 110 86,4 76,0 
posredovanje dokumentacije 1.087 313 680 46,0 28,8 
odmera pokojnine - poprava krivic 128 171 80 213,8 133,6 
odškodnina 7 3 10 30,0 42,9 
preplačila 3.267 3.257 2.560 127,2 99,7 
pripravljalni invalidski postopek 17.460 20.338 - - 116,5 
transfer pokojnin 1.261 180 150 120,0 14,3 
posredovanje za tujo pokojnino . 3.948 4.489 4.000 112,2 113,7 
potrdilo o tuji delovni dobi 5.288 5.362 5.500 97,5 101,4 
pritožba na sodijo sodišča. 63 80 40 200,0 127,0 
odgovorna tožbo, pritožbo . . , 1.199 1.256 1.000 125,6 104,8 
•SKUPAJ- — 77.365 84.309 54.160 155,7 109,0 

Število vloženih drugih zahtevkov in storitev je v letu 2004 za 4,7% višje kot 

leto poprej. Dotok teh zahtevkov in storitev se iz leta v leto povečuje predvsem 

na račun zahtevkov za izračun pokojninske dobe in ugotavljanja pogojev za 

upokojitev ter zaradi novega evidentiranja pripravljalnih postopkov po novi 

oceni invalidnosti. Število rešenih zadev je za 9 % višje kot leta 2003, število 

nerešenih pa se je znižalo za 24,2%. 

3.6. Revizija pozitivnih odločb 

Revizija kot izredno pravno sredstvo je namenjena nadzoru zakonitosti in 

zajema revizijo pozitivnih odločb in revizijo pozitivnih izvedenskih mnenj prve 

stopnje. V sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja je bila revizija 

ponovno uvedena z zakonom 1.4.1992, sedanji zakon pa je navedeni institut 

ohranil in ga v nekaterih podrobnostih še dopolnil. Zavod je pričel z izvajanjem 

revizije v manjšem obsegu leta 1993, v naslednjih letih pa je postopno 

povečeval število revidiranih zadev. 
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Število opravljenih revizij in vrste rešitev prikazuje naslednja tabela: 

leto: pozitivno 
rešene 
zadeve 

število 
opravljenih 

revizij 

odstotek 
opravljenih 

revizij 

število 
potrjenih 

zadev 

odstotek 
potrjenih 

zadev 

št. odpravljenih, 
razveljavljenih 

ali sprcmenj.zad. 
1993 76.231 584 0,8 452 77,4 132 
1994 56.805 12.828 22,6 11.701 91,2 1.127 
1995 . 64.203 18.884 29.4 17.826 94,4 1.058 
1996V 72.792 22.009 30,2 20.001 90,9 2.008 
1997;, 82.372 20.750 25,2 19.068 91,9 1.682 

.1998 . 82.624 21.535 26,1 19.944 92,6 1.591 
^ 1999. v: 72.650 21.349 29,4 19.851 93,0 1.498 

s . _ _ _ « 
•2000 77.339 22.558 29,2 20.980 93,0 1.578 

H
t 

I
 

i
 

142.853 29.661 20,8 28.016 94,5 1.645 
97.370 28.237 29,0 26.381 93,4 1.856 
77.781 31.220 40,1 29.309 93,9 1.911 
77.847 36.024 46,3 33.723 93,6 2.301 

Iz preglednice izhaja, da je Zavod od leta 1994 dalje povečeval število 

opravljenih revizij. V letu 2003 je bilo revidiranih že 40 % vseh pozitivnih 

odločb oziroma izvedenskih mnenj prve stopnje. V letu 2004 je število 

opravljenih revizij višje od leta 2003 za 15,4%, saj je bilo pregledanih 36.024 

odločb in izvedenskih mnenj prve stopnje, kar pomeni, da je bilo revidiranih 

46,3% vseh pozitivnih odločitev iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

V primerjavi s predhodnimi leti je število opravljenih revizij in odstotek vseh 

pregledanih zadev precej višji. 

Odstotek potrjenih zadev je podoben kot v prejšnjih letih, kar potrjuje, da institut 

revizije poleg sprotnega odpravljanja napak v daljšem časovnem obdobju 

zagotavlja pravilno vodene postopke in enotno uporabo ter razlago predpisov pri 

odločanju o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Najpogostejši razlogi za spremembo, razveljavitev ali odpravo odločb v 

revizijskih postopkih so naslednji: nepravilno priznane pravice do varstvenega 

dodatka, dodatka za pomoč in postrežbo in invalidnine upokojencem, ki so bili 

zavarovani za ožji obseg pravic; nepopolno izveden dokazni postopek za 

priznanje posamezne pravice; napake pri odmeri družinske, vdovske oziroma 

dela vdovske pokojnine; neupoštevanje prištete dobe na podlagi osebnih 

okoliščin po določbi 201. členu ZPIZ-1; nepravilno uporabljene nove določbe iz 

invalidskega zavarovanja pri priznanju pravic in odmeri nadomestil iz 

invalidskega zavarovanja. 

Zavod bo še nadalje postopoma povečeval število revidiranih pozitivnih odločb 
in izvedenskih mnenj prve stopnje, kar bo dosegel ob predvidenem nadaljnjem 

upadanju dotoka novih zadev, po potrebi pa tudi s kadrovskim rešitvami. 
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4. Trajanje postopkov za priznanje pravic 

4.1 Trajanje postopkov na !. stopnji 

Analize podatkov o trajanju postopkov za priznanje pravic na 1. stopnji v letu 

2004 kažejo, da so časi trajanja postopkov pri uveljavljanju pravic, z izjemo 

invalidskih, ostali približno na enaki ravni kot leta 2003. Povprečni čas 

reševanja vseh zahtevkov za uveljavljanje pravic na I. stopnji znaša 75 dni. 

Na podaljšanje časa trajanja invalidskih postopkov v največji meri vpliva 

izvajanje invalidskega zavarovanja po novi definiciji invalidnosti, ki zahteva 

veliko več dela in zbiranja podatkov za oceno invalidnosti ter podatkov za 

odmero višine dajatve iz invalidskega zavarovanja. Pri tem so v veliki meri 

vključeni tudi delodajalci in pridobitev podatkov od le-teh. 

V postopkih priznanja pravice do pokojnine ali druge dajatve otežuje in 

podaljšuje čas trajanja v vse večji meri preverjanje podatkov o plačanih in 

obračunanih prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od leta 2000 

dalje (191.in 192.čl. ZPIZ-1), kijih Zavod pridobi v večini primerov od DURS-a 

ali neposredno od zavarovanca, kjer pa postopek pridobitve teh podatkov traja 

tudi več tednov. 

Vendar pa se zaradi zahtevnosti pri določenih vrstah postopkov pojavljajo tudi 

zadeve, pri katerih so roki reševanja, predvsem zaradi varovanja interesov 

zavarovanca, iz objektivnih razlogov daljši od predpisanih. V tem okviru gre za 

postopke za uveljavljanje pravice do pokojnine, kjer je potrebno predhodno 

izvesti postopek za uveljavljanje pokojninske dobe ali dokup let. Sledijo 

postopki, v katerih je potrebno za ugotavljanje pogojev za določene pravice, 

pridobivati tudi dokazila raznih institucij z območja držav nekdanje SFRJ. V 

takih primerih postopki praviloma trajajo več mesecev. 

Omeniti je potrebno tudi precejšne število zahtevkov z datumom vloge pred 

nastopom datuma prenehanja delovnega razmerja zavarovanca, kijih zato Zavod 

ne more rešiti do prenehanja delovnega razmerja - prenehanje delovnega 

razmerja je namreč pogoj za možnost uveljavitve pokojnine. V vseh primerih, 

kjer je to mogoče, se zavarovancu še med trajanjem postopka prizna in izplačuje 

pravica do akontacije denarne dajatve. 

Pomembno je tudi posebno zakonsko določilo, po katerem je postopek za 

uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja lahko uveden šele, ko Zavod 

prejme zahtevo s popolno delovno dokumentacijo zavarovanca ter medicinsko 

dokumentacijo o zavarovančevem zdravstvenem stanju in njegovi delovni 

zmožnosti. V ta sklop sodijo postopki za uveljavitev pravice do invalidske 
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pokojnine, pravice do dela s krajšim delovnim časom od polnega, pravice do 

premestitve, pravice do poklicne rehabilitacije ter pravice do ustreznega 

denarnega nadomestila iz invalidskega zavarovanja. 

Upoštevaje vse zahtevke za uveljavljanje pravic na I. stopnji je čas reševanja 

daljši za 17 dni. Na podaljšanje predvsem vplivajo daljši čas reševanja 

invalidskih pokojnin, pravic iz invalidskega zavarovanja ter dodatnih pravic, 

kjer se zahtevki za dodatek za pomoč in postrežbo ter invalidnino praviloma 

rešujejo hkrati s priznanjem osnovne pravice iz invalidskega zavarovanja, 

oziroma je za oceno invalidnosti potreben tudi obisk izvedenca na domu ali v 

domu starejših občanov. Tako znaša čas trajanja pri: 

• starostnih in predčasnih pokojninah 53 dni, 

• invalidskih pokojninah 111 dni, 

• družinskih pokojninah 49 dni, 

• vdovskih pokojninah 62 dni, 

• pri pravicah iz invalidskega zavarovanja 67 dni, 

• pokojninski dobi 69 dni in 

• dodatnih pravicah 96 dni. 

Primerjave povprečnih časov trajanja postopkov reševanja zahtevkov za 

uveljavljanje pravic na I. stopnji v letih 2003 in 2004 prikazuje naslednji graf: 

□ 2003" 0 2004 
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Za ugotavljanje časov trajanja postopkov pri reševanju zadev iz naslova 

invalidskega zavarovanja že po zakonu velja šestmesečni rok reševanja zadeve 

od uvedbe postopka. Pri tem je upoštevano, da morajo po določbah zakona v 

postopku pred izdajo izvedenskega mnenja izvedenski organi Zavoda sodelovati 

z zavarovančevim osebnim ali imenovanim zdravnikom, službo medicine dela, 

specialistično službo oziroma z institucijami s področja poklicne rehabilitacije in 

z delodajalci, kar pomeni, da je trajanje postopkov v veliki meri odvisno od 

zunanjih dejavnikov, na katere Zavod nima vpliva. 

Na območnih enotah Zavoda je bilo rešenih 119.712 zahtevkov za uveljavljanje 

pravic na I.stopnji. V zakonitem rokuje bilo rešenih 80.090 zahtevkov ali 66,9% 

vseh rešenih zadev, kar je za 0,5% manj kot v letu 2003. 

Delež zadev, rešenih v roku znaša pri: 

• starostnih in predčasnih pokojninah 71,4%, 

• invalidskih pokojninah 76,5 %, 

• družinskih in vdovskih pokojninah 71,9 %, 

• državnih pokojninah 65,6 %, 

• pravicah delovnih invalidov 79,9 %, 

• pokojninski dobi 82,0 % ter 

• dodatnih pravicah 37,2 %. 

Postopek za oceno invalidnosti po novi definiciji invalidnosti je spremenil način 

dela v izvajanju invalidskega zavarovanja, posledično pa se kažejo realni 

rezultati predvsem v letu 2004 in vplivajo na čas trajanja predhodnega 

postopka. Tako se je čas trajanja postopka za oceno invalidnosti, s 95 podaljšal 

na 114 dni. Vzrok temu je predvsem daljši čas zbiranja celotne delovne in 

medicinske dokumentacije. 
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Razmerje med skupno rešenimi zadevami in zadevami, rešenimi v zakonitem 

roku, prikazuje naslednji graf: 
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star. in pred. invalidska druž in vdov. državna pravice iz inv pokojninska dodatne 
pokojnina pokojnina pok. pokojnina zavarovanj doba pravice 

□ rešeno v zakonitem roku ■ rešeno skupaj j 

4.2 Trajanje postopkov iz mednarodnega zavarovanja 

Pri postopkih uveljavljanja pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

na podlagi mednarodnega zavarovanja v novem zakonsko določenem 

šestmesečnem roku je rešitev še vedno težko dosegljiva. Z vključitvijo tujega 

nosilca zavarovanja v postopek in s tem povezanega dopisovanja ter zbiranja 

dokazil, se časi reševanja objektivno podaljšajo, ker Zavod na podatke iz tujine 

praviloma čaka več mesecev. Odzivnost je v zadnjem letu večja, saj se je 

povprečni čas reševanja zahtevkov iz 234 v letu 2003 znižal na 201 dan. 

4.3 Čas trajanja pritožbenih postopkov 

Na področju reševanja pritožb zavarovancev je veliko zadev, kjer je potrebno 

pritožbeni postopek dopolnjevati z dodatno dokumentacijo, zasliševanjem prič, 

v invalidskih postopkih pa čas trajanja reševanja podaljšuje predvsem 

dopolnitev medicinske in delovne dokumentacije za odločanje na invalidski 

komisiji II stopnje. Čas reševanja zahtevkov za pritožbe znaša enako kot v 
predhodnem letu, to je 146 dni. 
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5. Nakazovanje pokojnin in ostalih dajatev 

Zavod je v letu 2004 opravil 7.070.121 posamičnih nakazil in upravičencem 

nakazal skupno 9.378.275 pokojnin in drugih denarnih dajatev (7,6% več v 

primerjavi z letom 2003). Skozi celo leto so nakazila in izplačila potekala redno 

mesečno in tudi tedensko skladno z vnaprej definiranim terminskim planom. 

Izjemoma so nakazila in izplačila potekala tudi ob uradnih dnevih preko 
posebnih nalogov z osebnim dvigom na Pošti Slovenije, kar pomeni, da so vsi 

upravičenci prejeli pokojnine in druge dajatve tekoče in pravočasno. Za ta 

nakazila je bilo izdelanih skupno 198 plačilnih navodil s kontnimi podatki za 

mesečna in tedenska nakazila ter dodatno še 277 plačilnih navodil za dnevna 

nakazila preko osebnega dviga na Pošti Slovenije. 

V nadaljevanju so kronološko prikazani najpomembnejši dogodki in realizirane 

aktivnosti, ki so bile izvedene v preteklem letu, in sicer: 

- v mesecu januarju so bili na podlagi 422. čl. ZPIZ-1 ob upoštevanju sklepa o 

višini povprečne pokojnine, izplačane v letu 2003, na novo z veljavnostjo 

1.1.2004 po uradni dolžnosti preračunani deleži vdovskih pokojnin skupno 

6.577 upravičencem. Ob koncu leta 2004 je bilo 7.966 upravičencev do 

deleža vdovske pokojnine, kar predstavlja 15,5% porast števila teh 

upravičencev v primerjavi z decembrom leta 2003; 

- v mesecu februarju so se pokojnine in druge denarne dajatve s 1.2.2004 

uskladile za 2,6% oziroma 3,2%. Večina pokojnin se je glede na leto 

uveljavitve in izkazano pokojninsko dobo uskladila za 2,6%, manjše število 

pokojnin pa za 3,2%. Sočasno je bilo tudi uspešno realizirano določilo 150.b 

čl. ZPIZ-1, saj je bilo k pokojninam obračunanih še 519.984 enkratnih 

zneskov. Uskladitev pokojnin je bila ponovno izvedena v mesecu decembru, 

to je za 0,4% z veljavnostjo od 1.12.2004 dalje; 

- za uspešno in nemoteno vključitev področja nakazovanja pokojnin od 

1.5.2004 dalje v sistem EU je bilo potrebno že predhodno izvesti določene 

aktivnosti, ki jih predpisujeta uredbi sveta evropske unije za področje 

socialne varnosti 14071/71 in 574/72. Prejemnikom pokojnin s prebivališčem 

v državi članici EU so bili v začetku aprila posredovani v izpolnitev po 186. 

čl. ZPIZ-1 novi prilagojeni dvojezični obrazci potrdil o živetju (14 jezikovnih 

verzij, ki so tudi na spletni strani Zavoda) s prošnjo, da na posredovanem 

obrazcu vpišejo osebni bančni račun po Uredbi o čezmejnih plačilih št. 

2560/2001. Posledično je sledilo preštevilčenje računov z zapisom le teh v 

novo aplikativno zbirko ter na podlagi nove programske opreme z 

veljavnostjo 1.8.2004 tudi dejansko nakazovanje pokojnin v dobro osebnega 

računa prejemnika z navedbo IBAN-BIC kode; 
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- ob izplačilu pokojnin in drugih denarnih dajatev za mesec maj je bilo 

501.790 prejemnikom na podlagi sklepa Skupščine Zavoda skupaj s 

pokojnino oziroma invalidskim nadomestilom izplačan tudi dodatek za 

rekreacijo v enkratnem znesku. V Republiki Sloveniji (485.519 

upravičencev), je višji dodatek za rekreacijo prejelo 136.035 upravičencev, 

nižji pa 349.4843 upravičencev. Povprečno nakazilo dodatka za rekreacijo 

tako znaša 47.263,00 SIT. Višji znesek dodatka za rekreacijo v višini 

71.140,00 SIT je bil nakazan upokojencem, katerih pokojnina ne dosega 

zneska 81.953,52 SIT; 

- na podlagi Zakona o plačilnem prometu iz leta 2002, ki je v zvezi z 

uvajanjem osebnih transakcijskih računov za fizične osebe začel veljati s 

1.7.2003, je bila ob koncu leta 2004 izvedena popolna migracija podatkov o 

osebnih računih z novo predpisano strukturo. Zavod je v dogovoru in 

sodelovanju z vsemi poslovnimi bankami učinkovito in pravilno izpeljal 

reformo »novih osebnih računov«, ne da bi s tem kakorkoli obremenjeval 

prejemnike pokojnin in drugih denarnih dajatev; 

- v zvezi z obdelovanjem dokumentov, posredovanih s strani prejemnikov 

pokojnin in drugih denarnih dajatev, vrnjenimi dohodninskimi potrdili in 

individualnimi obvestili o nakazilu, je Zavod v postopkih nakazovanja 
pokojnin usklajeval in tudi pridobival tekoče podatke o naslovih prejemnikov 

iz zbirke centralnega registra prebivalstva na podlagi projekta ZPIZ-CVI- 

CRP, katerega cilj je zmanjšanje administrativnih ovir za stranko tako pri 

državnem organu kot tudi pri nosilcu javnega pooblastila, torej tudi pri 

Zavodu. Iz centralnega registra je bilo tako, upoštevajoč dana posebna 

pooblastila določenim izvajalcem, v nakazovanju izvedenih v letu 2004 

31.631 vpogledov, preko katerih so bili v večini primerov tekoči podatki iz te 

zbirke uporabljivi. Od sredine leta 2003 tako preko projekta ZPIZ-CVI-CRP 

nakazovanje pokojnin beleži skupno 71.979 vpogledov, kar pomeni tudi 

prihranek na času in sredstvih; 

- upoštevajoč cilje Razvojnega programa 2002-2005, so bile tudi v 

nakazovanju pokojnin aktivnosti pretežno usmerjene k tehnološkim in 

aplikativnim posodobitvam računalniške opreme in posledično vzpostavitvi 

novih delovnih procesov in standardov. Tudi preko novega sistema 

zagotavljanja individualnih obvestil o nakazilu pokojnine na domače naslove 
je bil v veliki meri vzpostavljen še bolj prijazen odnos do zavarovancev, kar 

tudi potijujejo raznovrstni pozitivni odmevi v dnevnih časopisih oziroma 

naslovljeni na Zavod. Vse omenjene realizirane aktivnosti so bile izvedene 
skladno s cilji projekta prenove nakazovanja; 

- največ pozornosti in aktivnosti je bilo od aprila dalje namenjeno popolni 
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implementaciji novega Zakona o dohodnini in davčnem postopku z 

veljavnostjo s 1.1.2005. Ker ta popolnoma spreminja sistem obračunavanja 

akontacije dohodnine od pokojnin, invalidskih nadomestil in priznavalnin, 

(kar pa ne velja v taki meri za plače), je bilo potrebno pravočasno preko 

projektne strokovne skupine popolnoma na novo vzpostaviti in zagotoviti 

operativnost ustrezne programske opreme in evidenc ter šifrantov 

(vzpostavitev informacijskega okolja) upoštevajoč tudi strokovna stališča in 

strokovna mnenja Ministrstva za finance. Prav tako je bilo potrebno 

pripraviti ustrezna tipska kot tudi dvojezična informacijska obvestila in 

pojasnila za določene prejemnike pokojnin in invalidskih nadomestil, ki jim 

bo prvič po 1.1.2005 pri januarski pokojnini ali invalidskem nadomestilu 

obračunan davčni odtegljaj. 

Na podlagi zgoraj omenjenih opravljenih aktivnosti obveščanja, je Zavod od 

meseca oktobra 2004 posredoval: 

• 8.180 obvestil prejemnikom pokojnin s prebivališčem v Sloveniji za 

vzpostavitev evidence o vzdrževanih članih z vsemi statusi, kot jih določa 

predpisani obrazec, 

• 17.214 obvestil prejemnikom invalidskih nadomestil, če Zavod ni glavni 

izplačevalec, kot informacijo, da imajo možnost izbire stopnje obdavčitve 

nadomestila od 25% navzdol do najmanj 16%, 

• 28.872 dvojezičnih obvestil upravičencem iz držav nekdanje SFRJ z 

napovedjo, da bodo pokojnine upravičencev iz Hrvaške in Bosne in 

Hercegovine po novem zakonu obdavčene (skupno 25.947 obvestil), za 

upravičence iz ostalih držav (Srbija in Črna gora ter Makedonija) pa je 

bila pripravljena izjava za uveljavljanje ugodnosti, ki so določene za 

davčne zadeve v bilateralnih pogodbah o izogibanju dvojnega 

obdavčevanja, 

- ne glede na to, da so bile v letu 2004 na področju nakazovanja zakonske 

novosti in spremembe, da je večina poslovnih bank ob koncu leta 2003 

odpovedala določene storitve po pogodbi o nakazovanju, daje bila vključitev 

slovenskih pokojnin v pravni red sistema EU itd., so bila vsa nakazila 

izvedena pravočasno. 

V nadaljevanju je na kratko povzeta realizacija posameznih aktivnosti, 

opremljena s statističnimi podatki za obdobje zadnjih šestih let, od leta 1999 

dalje. 

Tako kot v preteklih letih se je tudi v letu 2004 delež nakazil in izplačil preko 
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poslovnih bank povečal, kar pomeni, da je Zavod tudi v tem letu stroške preko 

poštne dostave znižal. 

Upravičencem v Sloveniji je bilo preko poslovnih bank izvedeno 87,6% vseh 
nakazil, po poštni dostavi pa manj kot 13%. Glede na znesek nakazanih in 

izplačanih denarnih dajatev upravičencem je odstotek v korist poslovnih bank še 

ugodnejši, in znaša 90,7% vseh sredstev, po poštni dostavi pa v letu 2004 prvič 

pod 10%. 

Razmerje med številom nakazil v Sloveniji preko poslovnih bank in preko 

poštne dostave za obdobje od leta 1999 dalje prikazuje naslednji grafični prikaz: 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

■ BANKA □ POŠTA 

Delež izplačanih sredstev preko poslovnih bank in preko poštne dostave za 

obdobje od leta 1999 dalje prikazuje naslednji grafični prikaz: 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

a BANKA a POŠTA 

Tako kot vsa pretekla leta, odkar so pokojnine davčni vir, so bila v mesecu 

februarju zaradi vložitve napovedi za odmero dohodnine vsem prejemnikom 

pokojninskih in invalidskih dajatev, ki prebivajo na ozemlju Republike 
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Slovenije, posredovana potrdila o prejetih prejemkih v letu 2003. Izdanih je bilo 

532.432 potrdil, dodatno na zahtevo upravičencev ali pa po uradni dolžnosti še 

skupno 600 dvojnikov potrdil. V letu 2004 se je zmanjšalo število dvojnikov 

potrdil, in sicer za več kot sedemkrat v primerjavi z letom 2003, koje bilo 4.297 

dvojnikov. Razlog za to je predvsem v dejstvu, da je možno preko projekta 

ZP1Z-CVI-CRP po uradni dolžnosti usklajevati določene podatke, upoštevajoč 

dejstvo, da je bilo potrebno predhodno v januarju individualno obdelati vsa 

vrnjena novembrska in decembrska obvestila o nakazilu pokojnine iz leta 2003, 

ki jim od 1.11.2003 dalje Zavod pošilja v lastni produkciji na domače naslove. 

Na podlagi 5. odst. 186. čl. ZPIZ-1 so bili prejemniki pokojnin s prebivališčem 

različnih držav v tujini preko prilagojenih dvojezičnih obrazcev potrdil o živetju, 

o sistemu EU oziroma novem dohodninskem zakonu obveščeni postopoma v 

mesecu aprilu, oktobru oziroma decembru in zaprošeni za posredovanje 

izpolnjenega in potrjenega potrdila o živetju, s katerim lahko dokazujejo 

upravičenost do nakazila pokojnine za obdobje največ enega leta. Izdanih je bilo 

skupaj 36.634 tovrstnih obvestil, kar je v primerjavi z letom 2003 za 12.890 

obvestil več. Podatki so naslednji: 

- 17.037 obvestil v Hrvaško, 

- 8.640 obvestil v BIH, 

- 2.688 obvestil v Srbijo, 

- 400 obvestil v Makedonijo, 

- 107 obvestil v Črno goro in 

- 7.762 obvestil v ostale države. 

Zaradi dejstva, da sporazum o socialni varnosti z BiH ter Srbijo in Črno goro v 

letu 2004 še ni sklenjen, slovenskih pokojnin še ni možno nakazovati direktno 

upravičencem v BIH ter Srbijo in Črno goro. Zaradi tega se nekateri prejemniki 

pokojnin iz teh držav poslužujejo tudi izplačila zapadle neizplačane pokojnine 

na Pošti Slovenije, torej preko posebnega naloga za nakazilo na način, da z 

osebnim dvigom prevzamejo pokojnino na Pošti Slovenije. V letu 2004 je bil 

planiran večji porast tovrstnih nakazil v primerjavi z letom 2003, predvsem 
zaradi neaktivnosti upravičencev iz teh držav, po posredovanju potrdila o 

stalnem ali začasnem bivanju, živetju, na način in rokih, s katerimi so bili 

predhodno seznanjeni, čemur je sledila začasna ustavitev pokojnine ter nato 

prihod upravičenca neposredno na Zavod z zahtevo po takojšnjem izplačilu 

zapadle neizplačane pokojnine. 
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Število izplačil preko posebnih nalogov, izplačljivih na Pošti Slovenije, v 

obdobju od leta 1999 dalje prikazuje naslednji grafični prikaz: 

■ ŠT. IZPLAČIL j 

2 500 

2.000 

1.500 

1.000 

500 

o 

Iz grafičnega prikaza je razvidno, da se število izplačil preko posebnega naloga, 

izplačljivega po Pošti Slovenije, od leta 1999 do leta 2003 znižuje, v letu 2004 

pa je izkazan malenkostni porast, kar pa je pričakovano in še vedno ugodno. 

Število vseh posamičnih nakazil v letu 2004: 

- mesečna redna nakazila denarnih dajatev v RS 6.709.002 

- tedenska redna nakazila denarnih dajatev v RS 87.652 

- mesečna redna nakazila dodatkov k tuji pokojnini v RS 19.664 

- mesečna redna nakazila akontacij po odloku Vlade RS 3.899 

- nakazila preko posebnega naloga na Pošti Slovenije 1.073 

- mesečna redna in tedenska nakazila v tujino 248.831 

Skupaj število nakazi) 7.070.121 

Zavod je v letu 2004 izvedel 7.070.121 posameznih nakazil, ki so v primerjavi 
z letom 2003 (6.941.396) večja za 1,9%. 
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Porast števila mesečnih rednih nakazil pokojnin in drugih denarnih dajatev v 

Sloveniji za obdobje od 1999 do 2004 je prikazan z naslednjim grafičnim 

prikazom: 

6.800.000 

6 600.000 
6 400 000 

6.200.000 

6.000.000 

5.800.000 
5.600.000 

.._j6.Zfla.fl02 , 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

I $T. NAKAZIL 

Iz zgornjega grafičnega prikaza števila rednih mesečnih nakazil pokojnin in 

drugih denarnih dajatev v obdobju 1999-2004 je razbrati, da število tovrstnih 

nakazil vsako leto narašča v razponu od najmanj 1,3% do 2,5% primerjalno na 

preteklo leto. Podatki za leto 2004 kažejo porast za 1,4% na predhodno leto, kar 

je skladno s planom za leto 2004. 

Razmeije med številom posameznih vrst nakazil v obdobju od leta 1999 do 2004 

(brez mesečnih rednih nakazil) kaže naslednji prikaz: 
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TEDENSKA NAK V RS 

01999 70.931 
■ 2000 83 368 
□ 2001 105 638 
□ 2002 91 699 
□ 2003 77.768 
□ 2004 87.652 

NAK DODATKOV 
• 

23.991 
23.641 
22.720 
22 192 
21 605 
19 664 

NAK. AKONTACIJ PO 
ODLOKU 

5 783 
5413 
5 108 
4 736 
4 247 
3 899 

OSEBNI DVIGI 

2 170 
1 871 
1 395 
1 075 
1.040 
1 070 

NAK. V TUJINO 

142.124 
161 958 
173 248 
200.341 
222511 
248 831 
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Iz zgornje preglednice izhaja, da je najvišji porast nakazil v tujino, in sicer 

11,8% več kot v letu 2003. Najvišji porast je pri nakazilih v Makedonijo, kot 

posledica podpisanega sporazuma o socialni varnosti v letu 2001, in sicer za 

19%, kar je enako letu 2003. Visok je tudi porast nakazil na Hrvaško, in sicer za 
11,9% v primerjavi z letom 2003 (iz 131.266 nakazil na 146.841). V ostale 

države je bilo izvedeno skupaj 97.754 nakazil, kar je za 11,5%'več kot leta 2003. 

Najvišje zmanjšanje nakazil v primerjavi z letom 2003 pa je pri postavki dodatki 
k pokojninam in akontacija pokojnine, in sicer iz skupaj 25.855 na 23.563 

nakazil. Število rednih tedenskih nakazil denarnih dajatev je poraslo za 12,7% v 

primerjavi z letom 2003, in sicer iz 77.768 na 87.652 nakazil. 

Za realizacijo števila vseh nakazil, ki se izvajajo preko ustrezne računalniške 

opreme po vnaprej usklajenem rokovniku, je bilo potrebno pravočasno in ažurno 

opraviti vsa redna kot tudi druga opravila. Iz naslova rednih opravil je bilo 

obdelanih skupaj 317.169 posamičnih zadev, iz naslova izvedenih oziroma 

spremljajočih opravil pa še dodatno 134.132 zadev, skupaj torej 451.130 

obdelanih zadev, kar pomeni najvišje število obdelanih zadev v zadnjih letih, in 

sicer za 14,2% več v primerjavi z letom 2003. 

Za redna opravila je značilno, da sprememba v podatkovnih zbirkah 

nakazovanja pokojnin vpliva na nakazilo in način oziroma lokacijo nakazila; 
pričetek, sprememba in ustavitev nakazila, prirast in odpad souživalcev pri 

družinski pokojnini in preračun deležev vdovskih pokojnin, preverjanje 

upravičenosti do nakazil preko potrjenih potrdil o živetju in potrdil o šolanju, 

obračun preplačil in beleženje vračil, sprememba naslova za nakazilo po zahtevi 

uživalca, obdelava dogovorjenih in nedogovorjenih prepovedi po zakonu o 

izvršbi in zavarovanju ter zakonu o davčnem postopku ipd. 

Večino izvedenih oziroma spremljajočih opravil v letu 2004 je bilo opravljenih 

v zvezi s popolnitvijo evidenc s podatki o uživalcih; npr.: sprememba naslova za 

prejem obvestila o nakazilu pokojnine, ki pa ne vpliva na način in višino 

nakazila, obdelava vrnjenih ali nepopolno potrjenih potrdil o živetju in šolanju s 

ponovnim posredovanjem obvestila, priprava podrobne specifikacije in pojasnila 

o nakazilu pokojnine za več let nazaj na zahtevo upravičenca ter pregled in 

izločitev ter priprava podatkov in dokumentov za trajno arhiviranje dokončno 

ustavljenih pokojnin. 

V okviru rednih opravil je bilo tako povprečno mesečno obdelanih 26.430 

zadev, v okviru izvedenih oziroma spremljajočih opravil pa 11.177 zadev, 

skupaj 37.607 zadev. Razmerje med rednimi in izvedenimi oziroma 

spremljajočimi opravili je sledilo planskim ocenam, in sicer v razmerju 70,3% 
v korist rednih in 29,7% izvedenih oziroma spremljajočih opravil, kar pomeni za 

slednja opravila porast za 53,9% v odnosu na leto 2003. 
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Grafični prikaz strukture obdelanih zadev glede na redna in izvedena oziroma 

spremljajoča opravila ter prikaz strukture obdelanih rednih zadev: 

17.4% 

31,5% 

■ PRVA NAKAZILA O PONOVNA NAKAZILA ■ POŠTA-RAZNO 
□ VRAČILA-SPECIFIKACIJA ■ BANČNA POSOJILA ■ IZREDNA OPRAVILA 

V primerjavi z letom 2003 se je pri rednih opravilih povečal delež iz postavke 

"pošta razno" za 1,5 %, prav tako tudi postavka "ponovna nakazila" za 1,6 %, 

malenkostno pa padajo postavke "prva nakazila" ter "bančna posojila", in sicer 

za 0,9% oziroma slednji za 1,1 % ter tudi vračila za 1,5 %. Postavke v okviru 

rednih opravil tako strukturno kot številčno ne odstopajo od preteklih let. 

V letu 2004 je bilo na zahtevo upravičencev oziroma državnih organov in 

nosilcev javnega pooblastila ali tujih nosilcev socialnega zavarovanja potrebno 

posredovati tudi: 

- 63.571 telefonskih informacij, 

- 44.672 informacij ob uradnih dnevih na informacijskem oknu, 

- 29.814 pisnih odgovorov, dopisov oz. pojasnil, 

- 28.004 izdanih potrdil o višini pokojninske dajatve, 

- 3.978 dopisov in obvestil v zvezi z obračunom terjatev in preplačil. 

Skupaj je bilo tako izdanih 57.818 dopisov, obvestil oziroma potrdil, kar pomeni 

12% porast v primeijavi z letom 2003. Število posredovanj informacij ne 
odstopa v primerjavi s predhodnim letom. Nadaljuje pa se trend znižanja števila 

dokumentov v zvezi s obračunom terjatev in preplačil, ugotovljenih in 

obračunanih po 275.čl. ZPIZ-1, in sicer za 27,6 % v primerjavi z letom 2003 

(zmanjšanje iz 5.495 na 3.978 dokumentov). 

Poleg izvedenih nakazil je bilo v nakazovanju pokojnin obračunanih skupaj 

5.383.528 raznovrstnih posamičnih obrokov prepovedi in odtegljajev od 
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nakazanih pokojnin in drugih denarnih dajatev, in sicer 3.822.094 premij za 

prostovoljno zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju premija za PZZ), 18.056 

iz naslova plačila samoprispevka ter 1.543.378 prepovedi kot so; sodne in 

davčne ter RTV izterjave, preživnine, dogovorjena bančna posojila ter druge 

administrativne prepovedi. 

V nadaljevanju so številčno prikazane posamezne vrste realiziranih prepovedi 

oziroma odtegljajev za obdobje od leta 1999 do leta 2004: 

Število obračunanih 
premij PZZ 

Število obračunanih 
prepovedi po ŽIZ-u in 

davčnem postopku 
1.379.738 

1.802.059 
1.990.628 
1.769.778 
1.543.378 

Za zagotovitev pravilnosti in ažurnosti pri obdelavi navedenih vrst prepovedi 

oziroma odtegljajev je bilo posredovano za 6% manj splošnih telefonskih 

informacij kot v letu 2003 (znižanje iz 25.191 na 23.679), prav tako tudi za 

23,5% manj konkretnih dopisov, obvestil in pojasnil ter potrditev 

administrativnih prepovedi (znižanje iz 30.191 na 23.093). V povprečju je bilo 

tako dnevno posredovanih enako število informacij kot izdelanih obvestil, kar 

znaša 96. 

6. Delo invalidskih komisij 

Invalidske komisije so z zakonom določeni izvedenski organi Zavoda, ki dajejo 

v postopkih za uveljavljanje pravic in v pritožbenih postopkih iz pokojninskega 

in invalidskega zavarovanja izvedenska mnenja o invalidnosti, telesni okvari in 

potrebi po stalni pomoči in postrežbi drugega. Opravljajo tudi izvedensko delo 

za uveljavitev nekaterih pravic po drugih predpisih, kot na primer po zakonu o 

družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb ter zakonu o socialnem 

varstvu in dajejo izvedenska mnenja za potrebe delovnega in socialnega sodišča. 

Invalidske komisije 1. stopnje so v letu 2004 opravile 41.122 pregledov, kar je za 

10,0% več kot v letu 2003. 
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Število in vsebina izvedenskih mnenj po letih sta prikazana v naslednji 

preglednici: 

Leto . Za oceno invalidnosti 
Iš&lfh v $ ■ * HHr? 

Za oceno 
telesne 

*4 okvare 

Ostali 
pregledi 

Skupaj vsi 

tflfilil 

Št. vseh 
pregledov na, 
1000 akt.zav. 

prvi.pregled ponovni pregled it«®?*•«■. 
•t«*®«*** 

10.606 7.724 8.169 9.270 3.769 46 
1994 11.183 7.777 7.904 9.180 36.044 45 
1-995* 11.843 8.165 8.809 10.194 39.101 50 

11.375 8.793 10.379 12.002 42.549 54 
3'9$j7y- 11.081 9.046 9.562 11.287 40.976 54 

r>1998,„ 11.398 9.570 9.552 11.174 41.694 55 
ti.) 999 . 11.633 9.393 8.790 11.739 41.555 53 

11.321 8.954 8.441 12.050 40.766 51 
11.202 9.110 8.701 12.451 41.464 52 

'200:' 12.077 9.460 8.734 12.706 42.977 54 
9.471 7.283 8.130 12.302 37.186 44 

Mm® 11.100 7.919 8.882 13.221 41.122 48 

V letu 2004 je bilo od skupnega števila vseh pregledov 46,3% pregledov za 

oceno invalidnosti, 21,6% za oceno telesne okvare in 32,2 ostalih pregledov 

(ocena potrebe stalne pomoči in postrežbe drugega, ocena preostale zmožnosti 

za delo po mednarodnih sporazumih, ocena nezmožnosti za samostojno življenje 

in delo ter drugo). 

Invalidske komisije so v letu 2004 ugotovile 7.440 novih invalidov I., II., in III. 

kategorije, kar pomeni 9 novih invalidov na 1000 aktivnih zavarovancev. V letu 

2003 jih je bilo 6.512 ali 7 na 1000 aktivnih zavarovancev. 

.Vrstajcejrie liiivaHdnostf;? •. u - Stevilo.'i 

1
 

1
 

j
 

2.082 20,6 
419 4,1 

4.939 48,8 
nevur/za,nast,Jnval.. ■ 1 0,0 
ni. invalidnosti. 2.675 26,5 
Skupaj - • > £*& 10.116 100 

Invalidske komisije so pri prvih pregledih ugotovile 2.082 novih invalidov I. 

kategorije ter pri ponovnih pregledih 1.630 zavarovancev. Tako je bilo v letu 

2004 dejansko 3.712 novih invalidov L kategorije oziroma ocenjenih 358 ali 

9,7% več novih invalidov I. kategorije kot v letu 2003. 
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Grafični prikaz strukture podanih ocen invalidnosti: 

Najpogostejši vzrok invalidnosti vseh kategorij so bolezni, tem sledijo poškodbe 

izven dela, nato poškodbe pri delu, najmanj je poklicnih bolezni. V letu 2004 so 

bile bolezni vzrok invalidnosti v 12.378 primerih ali 89,3%, poškodbe izven dela 

v 818 primerih ali 5,9%, poškodbe pri delu v 457 primerih ali 3,3% in poklicne 

bolezni v 44 primerih ali 0,3%. Kombiniran vzrok invalidnosti je bil ugotovljen 
pri 165 primerih ali 1,2%. 

Bolezni so vzrok neposredne nevarnosti za nastanek invalidnosti v vseh 6 

ugotovljenih primerih, kar je 100%. 

Invalidska komisija II. stopnje je pri obravnavi pritožbenih zadev podala 

naslednje število izvedenskih mnenj: 

■Lef° 
Število osebnih pregledov .% osebnih pregledov ■ 1 * 

- 1993 r 2.661 367 14,6 
v! 3.292 495 15,0 

1995 ' 5.321 885 15,5 
«*** 1996 4.662 965 20,7 

1997 3.309 563 17,0 
: • 1998 Kfe 5.363 1.161 21,6 

1999 5.340 1.302 24,4 . V, .'jyj j 
4.932 1.185 24,0 

2001 5.061 215 4,2 
2002 3.992 66 1,6 

•<i- 2003 4.448 130 2,9 
' " 2004 : 4.756 125 2,6 

V letu 2004 je invalidska komisija II. stopnje obravnavala za oceno invalidnosti 

3.348 primerov ali 70,3%, za oceno telesne okvare 695 primerov ali 14,6%, 
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ostalih zadev (neogibna potreba stalne pomoči in postrežbe drugega, 

nezmožnost za samostojno življenje in delo in drugo) 713 primerov ali 15,0%. 

Invalidska komisija II. stopnje je pri obravnavi 4.756 pritožbenih zadev 

spremenila 1.677 ali 35,2% mnenj invalidske komisije I. stopnje. V letu 2003 je 

invalidska komisija II. stopnje spremenila 1667 ali 37,5% mnenj invalidske 

komisije I. stopnje. 

Na zaprosilo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani je invalidska komisija 

II. stopnje obravnavala 128 zadev (v letu 2003 jih je bilo 129). Od teh jih je 

glede na mnenja, podana v teh zadevah v pritožbenem postopku, spremenila 32 

ali 25,0%. Glavni razlogi za spremembo izvedenskih mnenj so predvsem nova 

dejstva na podlagi naknadno pridobljene medicinske dokumentacije ali osebnega 

pregleda zavarovanca na invalidski komisiji II. stopnje. 

V postopku revizije je invalidska komisija II. stopnje pregledala 4.658 (v 

predhodnem letu 3.357) izvedenskih mnenj invalidskih komisij I. stopnje. V 825 

primerih ali 17,7% je invalidska komisija II. stopnje ugotovila, da izvedenska 

mnenja invalidskih komisij I. stopnje niso bila dovolj prepričljiva (v letu 2003 je 

bilo takih mnenj 703 ali 20,9%). Zato ni potrdila mnenj invalidskih komisij I. 

stopnje v 575 primerih ali 69,7% ugotovljene invalidnosti, v 170 primerih ali 

20,6% ugotovljene telesne okvare ter v 80 primerih ali 9,7% ugotovljene potrebe 

po stalni pomoči in postrežbi ter drugo. 

Invalidska komisija je v letu 2004 obravnavala tudi 288 pritožb na odločbe, ki so 

bile izdane na podlagi izvedenskih mnenj v revizijskem postopku. Revizijsko 

mnenje je spremenila v 85 primerih ali 29,5% invalidnosti, v 8 primerih ali 2,8% 

telesne okvare in v 5 primerih ali 1,7% potrebe po pomoči in postrežbi drugega. 

Delež spremenjenih I. stopenjskih mnenj v letu 2004 ni bistveno drugačen od 

ugotovljenega v letu 2003. Pri ugotavljanju vzroka invalidnosti se od septembra 

2003 uporablja nov pravilnik o seznamu poklicnih bolezni, ki pa žal ne vsebuje 

jasnih strokovnih kriterijev za priznanje bolezni kot poklicne. Strokovne podlage 

se še izgrajujejo. Še vedno pa tudi ostaja v veljavi Samoupravni sporazum o 

seznamu telesnih okvar iz leta 1983, kljub določbi ZPIZ-1, da bi vrste telesnih 

okvar in odstotke teh okvar moral določiti minister, pristojen za delo, po 

predhodnem mnenju ministra pristojnega za zdravstvo. 

Zavod je v letu 2004 izvedel program izobraževanja za vse nove izvedence. Ob 

tem je bil izdan zbornik predavanj, ki so ga prejeli udeleženci izobraževanja in 
tudi vsi drugi izvedenci Zavoda, saj so bile v gradivu predstavljene vse novosti s 

področja invalidskega in pokojninskega zavarovanja po novem zakonu v 
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obsegu, katerega poznavanje je temelj za dobro izvedensko delo v okviru 

invalidskih komisij ali zdravnikov izvedencev-posameznikov. 

7. Sofinanciranje razvoja invalidskih podjetij v letu 2004 

Sofinanciranje razvoja invalidskih podjetij temelji na določbah ZPIZ-1, zakonu 

o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb in statuta Zavoda. Izvaja se z 

namenom znižanja brezposelnosti delovnih in ostalih invalidov z zaposlovanjem 

v invalidskih podjetjih ob investicijah v opremljenost dela, ki omogoča 

invalidom boljše delovne rezultate oz. učinkovitost. 

Razpis za sofinanciranje razvoja invalidskih podjetij v letu 2004, ki je bil 

objavljen v mesecu aprilu, je zajemal razvojne programe invalidskih podjetij 

usmerjenih v ohranitev delovnih mest za invalide, odpiranje novih delovnih 

mest za delovne invalide oz. invalide, uvajanje novih tehnologij in tehnološke 

prenove, povečanja odstotka invalidov v številu redno zaposlenih, izdelčno in 

tržno preusmerjanje invalidskih podjetij in izvajanje programov usposabljanja in 

izobraževanja invalidov. 

V letu 2004 je Upravni odbor Zavoda za sofinanciranje razvoja invalidskih 

podjetij namenil 435,8 mio SIT in sicer: 100 mio SIT za poračun za prejemnike 

razvojnih sredstev v letu 2002 in 335,8 mio SIT za izvedbo razpisa za 

sofinanciranje razvoja invalidskih podjetij v letu 2004. Investicijske programe za 

leto 2004 je v razpisnem roku poslalo 62 invalidskih podjetij. Po opravljenem 

ocenjevanju vlog, pa so bile sklenjene pogodbe z 61 invalidskimi podjetji v 

skupni višini 321.876.990 SIT. 

Komisija za ocenitev investicijskih programov je pri svojem delu ugotovila 

naslednje: 

- na razpis se je odzvalo 40 % invalidskih podjetij, kar kaže, da so programi 

ostalih podjetij pokazali nezmožnost nadaljnjega zaposlovanja brezposelnih 

delovnih invalidov oz. da so večje investicije, ki bodo imele za posledico 

zaposlovanje, šele v pripravi ali pa so prisotne poslovne težave, ki se 

odražajo v kapitalski ustreznosti podjetja. 

- razporeditev sredstev se glede na kriterije ni bistveno spremenila: nekoliko 

večji delež zajame uvajanje novih tehnologij, izdelčno in tržno preusmerjanje 

podjetij in programi usposabljanja in izobraževanja, nekoliko manjši pa 

ohranjanje delovnih mest in odpiranja delovnih mest, kar pomeni, da tokrat 
večina podjetij hkrati z zaposlovanjem povečuje tudi vrednost tehnološke 
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opreme. Delež točk za novo zaposlovanje je po pričakovanjih 32 % oz. slaba 

tretjina vseh točk. 

- v enem letu od sklenitve pogodb se bo zaposlilo cca 283 brezposelnih 

delovnih invalidov oz. invalidov. 

- programe usposabljanja in izobraževanja, ki jih je v letu 2002 pripravilo le 22 

% prijaviteljev, v letu 2003 pa 65 %, je v letu 2004 pripravilo kar 85 % vseh 

prijavljenih podjetij. 

Upravni odbor Zavoda je dne 19.10.2004 obravnaval poročilo o sofinanciranju 

razvoja invalidskih podjetij za leto 2003. V letu 2003 so bile na podlagi razpisa 

sklenjene pogodbe z 31 invalidskimi podjetji v skupnem znesku 319.206.680 

SIT. V predvidenem roku so vsa podjetja podala končna poročila o izvedbi 

programa oz. vmesna poročila v primeru podanih predlogov za podaljšanje 

pogodbenega roka. Na podlagi podanih poročil je bilo ugotovljeno naslednje: 

- struktura in višina doseženih investicijskih stroškov, izkazanih z računi, se ne 

ujema v celoti z planiranimi, zaradi določenih odstopanj pri sami izvedbi 

programov. V praksi to običajno pomeni povečanje obsega potrebnih nalog 

in sredstev, ki jih je potrebno izvesti in vložiti za realizacijo načrtovanih 
ciljev, tako da je večina podjetij poleg načrtovanih izvedla še druge 

aktivnosti. V določenih primerih je zaradi tega prišlo do podaljšanja roka za 

izvedbo programa. V nekaterih primerih je to pomenilo vlaganje v okolje 

prijazne tehnologije oz. zadovoljevanje ekoloških standardov. V enem 

primeru je prišlo do zamenjave lastnika, kar je vplivalo na vsebinske 

spremembe v programu izvajanja, o čemer je bil Zavod pravočasno obveščen. 

- skupno število realiziranih zaposlitev je znašalo 164, kar je 56 % realizacije 

zaposlitev iz leta 2002. Podatek je razumljiv glede na prepolovljeno število 

prijaviteljev v letu 2003 v primerjavi z letom 2002. 

- bistveno se je spremenila distribucija novo zaposlenih invalidov glede na 

predhodni status: le 34 % invalidov se je na novo zaposlilo iz vrst 

brezposelnih invalidov. Razlogi za takšno stanje so večvrstni, izhajajo pa 

predvsem iz strukture in značilnosti brezposelnih delovnih invalidov 

(nadomestila, dolgotrajna brezposelnost, nizko izobrazbeno povprečje, 

starost). Dodatno težo tej skupini razlogov so v preteklem obdobju dale tudi 

nove evidence oz. spremenjen obseg obveznosti brezposelnih in strokovne 

pomoči s strani Zavoda RS za zaposlovanje, na kar je Zavod opozarjal že v 

poročilu za leto 2002. O aktivnostih pri iskanju brezposelnih delovnih 

invalidov je večina podjetij Zavod sproti obveščala zelo izčrpno in natančno. 

Tako je iskanje novih delavcev potekalo v več fazah: v prvi so poskušali 
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pridobiti k sodelovanju brezposelne delovne invalide, potem pa v naslednjih 

fazah tudi ostale brezposelne invalide, nazadnje pa tudi invalide iz drugih 

podjetij. 

- pomembna je tudi ugotovitev, da je med realiziranimi zaposlitvami iz vrst 

brezposelnih kar 36 % zaposlenih za določen čas. Če je bila v letu 2003 pri 

podjetjih, ki so presegla planirano število zaposlitev, ugotovljena dobra 

priprava invalidov v fazi usposabljanja z ukrepi aktivne politike zaposlovanja 

(delovni preizkusi, usposabljanj brez delovnega razmerja), je v letu 2004 

ugotovljen izpad le-teh, zato so jih invalidska podjetja nadomestila z 

zaposlovanjem za določen čas in se bodo invalidi zaposlili za nedoločen čas 

šele po koncu usposabljanja. 

- v poročilih za leto 2003 nekatera podjetja izpostavljajo aktivnosti, ki jih v 

okviru podjetja sami izvajajo na področju usposabljanja in izobraževanja 

zaposlenih s poudarkom na delovnih invalidih. Zavod ocenjuje, da so 

izobraževanja in interna usposabljanja zelo zaželeni načini reševanja 

problematike invalidov, ki so pridobili pravico do premestitve na drugo 

delovno mesto. V tem smislu so posebej izpostavljena podjetja: KIP VIZIJA 

iz Lesičnega, ki je v okviru projektov, izpeljanih na podlagi aktivne politike 
zaposlovanja razvijalo popolnoma nove načine in vsebine usposabljanja in 

podpornih aktivnosti, in HTZ iz Velenja, ki je v okviru že utečenih 

programov za vse zaposlene posebno pozornost posvečalo ravno invalidom. 

V nadaljevanju se bo verjetno obstoječe stanje nadgradilo s postopnim 

pridobivanjem certifikatov. Po predvidevanjih se bo vloga Zavoda tudi v teh 

primerih povečala glede na uveljavljanje poklicne rehabilitacije kot temeljne 

pravice iz invalidskega zavarovanja. 

Zavod ugotavlja, daje 19 podjetij izpolnilo pogodbene obveznosti, med njimi pa 

je tudi 6 podjetij, ki so glede na določilo v razpisni dokumentaciji, da je na 2 

milijona prejetih sredstev potrebno zaposliti enega brezposelnega delovnega 

invalida oz. invalida, bila upravičenih do dodatnih sredstev. Ta podjetja so 

skupaj zaposlila 44 invalidov, prejela pa so sredstva v višini 42.245.480 SIT, 

zato je Upravni odbor Zavoda sprejel predlog razdelilnika dodatnih sredstev v 

višini 22.254.520 SIT. Za 12 podjetij je bilo predlagano podaljšanje 

pogodbenega roka za izpolnitev pogodbenih obveznosti. 

Na podlagi obdelave vlog in zgoraj navedenih ugotovitev, je Komisija za 

nadaljnje delo predlagala, da se nerazporejena sredstva namenijo v dodatno 

razporeditev na podlagi večjega zaposlovanja novih delovnih invalidov, kot je to 

nalagala pogodbena obveznost, za prejemnike razvojnih sredstev v letu 2002. 
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Dodatna sredstva za invalidska podjetja, ki so zaposlila večje število invalidov, 

so bila razdeljena po naslednjih merilih: 

- 2.000.000 SIT za zaposlitev brezposelnega delovnega invalida, 

- 1.000.000 SIT za zaposlitev ostalih brezposelnih invalidov, 

- 500.000 SIT za prezaposlitev delovnih invalidov. 

Ugotovljeno je, da je bilo skupno število realiziranih zaposlitev v invalidskih 

podjetjih 289. Skupna višina dodatnih sredstev za 20 invalidskih podjetij, ki so 

zaposlila večje število invalidov znaša 82.232.254 SIT. Skupaj so zaposlila 152 

invalidov, od tega: 

- 54 brezposelnih delovnih invalidov, 

- 25 delovnih invalidov so prezaposlili iz ene gospodarske družbe v drugo, 

- 73 ostalih brezposelnih invalidov (vojaški, ZUZIO, kategorizirani 

mladostniki). 

Na razmeroma visok delež zaposlitev ostalih invalidov v tej skupini invalidskih 

podjetij, ki znaša kar 48%, so po navedbah invalidskih podjetij, vplivali 

naslednji razlogi: 

- manjši delež aktivnih iskalcev zaposlitve med brezposelnimi delovnimi 

invalidi, 

- nujnost zasedbe delovnih mest, ki so odprta zaradi uvajanja novih 

tehnologij oz. razvoja invalidskega podjetja (potek delovnega procesa), 

- boljša izobrazbena struktura ostalih invalidov. 

Ugotovljeno je, da je med podjetji, ki so presegla število zaposlitev velik delež 

podjetij, ki se ukvarjajo s storitvenimi dejavnostmi in da so med njimi praktično 

vsa podjetja ustanovljena s strani društev oz. lokalnih skupnosti, kjer se lahko 

pojavlja več ustanoviteljev iz posamezne regije. 

Sodelovanje z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje se je pri tej 

skupini podjetij izkazalo kot zelo uspešno, saj seje večina zaposlenih invalidov 

najprej vključila v delovni proces v obliki delovnega preizkusa ali uvajanja v 

delo brez delovnega razmerja. 

Upravni odbor Zavoda je sprejel tudi sklep o izjemnem podaljšanju roka za 

izpolnitev pogodbenih obveznosti za invalidska podjetja, ki svojih pogodbenih 

obveznosti še niso izpolnila do konca leta 2003. Le-teh je bilo 15. Nekatera 

invalidska podjetja so v svojih obrazložitvah navedla, da je bil osnovni namen 

investicije ohranjanje delovnih mest in da so nove zaposlitve glede na splošno 

stanje v določenih dejavnostih (tekstil, gradbeništvo) zelo vprašljive. V zvezi z 

uvajanjem določenih zahtevnejših programov so podjetja poudarila težave pri 

iskanju srednje, višje ali visoko izobraženih invalidov. Kljub težavam so 

poročevalec, št. 25 140 



določena invalidska podjetja, na podlagi obvestil o podaljšanju roka pristopila k 

pospešenemu izvajanju potrebnih aktivnosti in iskanju kandidatov za zaposlitev. 

8. Mednarodno sodelovanje 

Na področju mednarodnega sodelovanja se je nadaljevalo sodelovanje z 

Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve pri pripravi stališč in mnenj ter 

gradiv, ki so bila obravnavana na Administrativni komisiji za socialno varnost 

delavcev migrantov in pri pripravi osnutkov besedil dvostranskih sporazumov, 

oblikovanju pripomb, predlogov in mnenj za pogajanja s tujimi delegacijami. 

Predstavnik Zavoda je kot član delegacije neposredno sodeloval na pogajanjih 

pri sklepanju mednarodnih sporazumov s področja socialne varnosti. 

Nadaljevalo se je tudi delo v medresorski delovni skupini za koordinacijo 

sistemov socialne varnosti za delavce migrante, katere članici sta tudi 

predstavnici oddelka za mednarodno sodelovanje in konvencije. Naloga skupine 

je strokovno usklajevanje slovenskih usmeritev z Uredbama 1408/71 in 574/72 

ter z dvostranskimi sporazumi s področja socialne varnosti ter spremljanje in 

koordinacija dela v evropskih organih. 

V letu 2004 je postala Republika Slovenija polnopravna članica EU, zato je bil 

velik del aktivnosti namenjen začetku izvajanja predpisov Evropske skupnosti, 

ki urejajo področje socialne varnosti, še posebno Uredbama 1408/71 in 574/72. 

V mesecu februarju so se predstavniki Zavoda udeležili multilateralnega 

srečanja in bilateralnih pogajanj, ki jih je organiziral madžarski pokojninski 

organ za zvezo ONYF v Budimpešti. Srečanja so se udeležili predstavniki vseh 

organov za zvezo iz novih držav članic EU. Izmenjali so stališča o vsebinskih 

vprašanjih izvajanja evropske zakonodaje in o prehodu z izvajanja bilateralnih 

sporazumov na uporabo evropskih predpisov. V mesecu oktobru pa je ONYF 

organiziral srečanje predstavnikov vseh organov za zvezo na pokojninskem 

področju iz držav članic EU na temo: »Izzivi in posledice širitve EU in 

sodelovanje organov za zvezo po vključitvi v EU«, katerega so se udeležili tudi 

predstavniki Zavoda. 

V mesecu marcu je bil v Ljubljani organiziran pogovor z vsemi nemškimi organi 

za zvezo, na katerem so bili dogovorjeni načini dela in sodelovanja v prehodnem 

obdobju in po začetku uporabe evropskih pravnih predpisov, to je Uredb 

1408/71 in 574/72. 

V mesecu marcu so na Dunaju potekali pogovori z avstrijskim organom za 

zvezo v zvezi z načinom dela po prehodu na izvajanje evropske zakonodaje. 
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Pogovori z nizozemskim organom za zvezo o izvajanju evropske zakonodaje 

pa so potekali v mesecu maju 2004 v Amstelveelnu na Nizozemskem. 

Zaradi lažjega prehoda z izvajanja bilateralnih sporazumov na izvajanje 

evropske zakonodaje oziroma vzpostavitve stikov in dobrega sodelovanja, je 

Zavod vsem nosilcem pokojninskega zavarovanja v starih in novih državah 

članicah EU poslal cirkularno pismo, s katerim jih je seznanil z načinom 

sporočanja slovenske zavarovalne dobe, imeni kontaktnih oseb na Zavodu, 

pogoji za pridobitev posameznih pravic s področja pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja v Sloveniji. Zaprošeni so bili za mnenje o naših 

predlogih za izvajanje posameznih določb Uredb 1408/71 574/72 in za imena 

njihovih kontaktnih oseb. 

V mesecu aprilu so na Zavodu potekale intenzivne priprave za izvajanje Uredb 

1408/71 in 574/72. Delo je potekalo v okviru projekta izvajanja predpisov o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju v skladu z Uredbo 1408/71 in 574/72 

(P ES). Pripravljena so bila vsa potrebna gradiva, obrazci in navodila za delo. 

Organizirana sta bila tudi dva seminarja za delavce Zavoda, na katerih je bilo 

predstavljeno izvajanje evropskih pravnih predpisov na področju koordinacije 

sistemov socialne varnosti in delavnica za seznanitev z E obrazci in za 

izpolnjevanje E obrazcev serije 200. 

Pripravljena je bila tudi informativna zloženka za potrebe informiranja javnosti 

o uveljavljanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi 

Uredb 1408/71 in 574/72. 

Na bilateralnem področju so se nadaljevale aktivnosti za sklenitev sporazuma o 

socialni varnosti z BIH. Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so bila 

posredovana stališča Zavoda, predlagana načelna izhodišča in posredovani vsi 

potrebni podatki. Predstavnica Zavoda seje kot članica delegacije udeležila treh 

krogov pogajanj za sklenitev sporazuma o socialni varnosti med Republiko 

Slovenijo in BIH. 

Zavod je sodeloval tudi pri pripravi Administrativnega dogovora za izvajanje 

konvencije o socialni varnosti med Republiko Slovenijo in Argentinsko 

republiko in pri pripravi osnutka Sporazuma o socialni varnosti z Novo 

Zelandijo. 

S predstavniki avstrijskega zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so 

bili aprila (v Murski Soboti), maja (Na Dunaju, v Grazu in Celovcu), septembra 

(v Ljubljani) in oktobra (na Dunaju, v Grazu in Ljubljani) organizirani 

tradicionalni govorilni dnevi, na katerih zavarovanci, ki so delali tako v Avstriji 
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kot tudi v Sloveniji lahko pridobijo natančne informacije o uveljavljanju 

njihovih pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

V sodelovanju z mednarodno organizacijo dela (ILO) je bil v mesecu decembru 

organiziran študijski obisk predstavnikov albanskega zavoda za pokojninsko in 

invalidsko zavarovanje, kjer jim je bil predstavljen veljavni sistem 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja in tudi način izvajanja konvencij o 

socialni varnosti na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja. 

Predstavnika Zavoda sta se v mesecu septembru udeležila tudi zasedanja 

generalne konference ISSA na Kitajskem. 

9. Projektno delo 

Zavod uresničuje večino razvojnih vizij in ciljev, ki so opredeljeni v Razvojnem 

programu Zavoda za obdobje 2002 - 2005, z načrtnim projektnim skupinskim 

delom na posameznih področjih svojega delovanja. Vodenje in izdelava 

projektov temelji na določbah posebnega pravilnika o projektnem vodenju in 

izdelavi projektov. 

Razvojni program Zavoda za obdobje 2002 - 2005 je opredelil 16 projektov, ki 

so bili povečini uspešno izvedeni, zahteve delovnega procesa pa so pokazale, da 

je smotrno projektno delo razširiti tudi na druga področja dejavnosti, tako daje 

bilo od sprejema razvojnega programa do konca leta 2004 zaključenih ali v delu 

že 28 projektov. 

V letu 2004 so bili uspešno zaključeni in predani v izvajanje: 

- Projekt statističnih obdelav in raziskav Zavoda, 

- Projekt sistema učinkovitega informiranja strank v Zavodu in obveščanja 

javnosti, 

- Projekt programa odprave zaostankov in ažurnega reševanja zahtevkov in 

vlog, 

- Projekt za izpis odločb in nakazovanje nadomestil, 

- Projekt izvajanja predpisov o PIZ v skladu z uredbo 1408/71 Sveta Evropske 

unije o uporabi programov socialne varnosti. 

Na finančnem področju so bili realizirani naslednji projekti: 

- uvedba računalniškega programa za kolektivno dodatno pokojninsko 

zavarovanje, 

- uvedba elektronskega poslovanja za obračun davka na dodatno vrednost, 
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- implementacija projekta za zagotovitev podlag za uvedbo diferenciranih 

prispevnih stopenj po 204. in 206 členu ZP1Z-1, 

- implementacija projekta statističnih obdelav. 

V letu 2004 je intenzivno delo potekalo tudi na projektih, ki imajo rok za 

dokončanje v letu 2005. Gre za novejše projekte, ki se nanašajo predvsem na 

področje obravnavanja invalidnosti in kadrovsko področje. 

Na področju obravnavanja invalidnosti so potekali: 

- Projekt za zagotovitev programske podpore izpisa izvedenskih mnenj IK I. in 

IK II. stopnje in hkratne zagotovitve prenosov v podatkovne strukture, 

- Projekt za določitev kriterijev za ocenjevanje invalidnosti, 

- Projekt nove organizacije dela invalidskih komisij. 

Na kadrovskem področju sta potekala: 

- Projekt izvedbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju v Zavodu, 

- Projekt načrtovanja in razvoja kadrov. 

Na informacijskem področju je nerealiziran še projekt prenove, modernizacije in 

razvoja integriranega informacijskega sistema Zavoda. Projekt zaradi 

zahtevnosti in kompleksnosti poteka večfazno in je večji del že zaključen. Tudi 

za ta projekt se predvideva, da bo v celoti zaključen v letu 2005. 

10. Pravna dejavnost 

10.1. Splošna pravna dejavnost 

Pravna služba je sodelovala pri urejanju oziroma urejala razmerja med Zavodom 

in različnimi drugimi pravnimi subjekti ter fizičnimi osebami, zlasti 

zavarovanci. Sodelovala je tudi pri urejanju zadev v Zavodu, ki so se nanašale 

na razmerja v zvezi s poslovanjem Zavoda. Posamezne zadeve je samostojno 

reševala oziroma je Zavod v številnih zadevah zastopala pred rednimi in 

specialnimi sodišči, pri nosilcih javnih pooblastil in pred upravnimi organi. 

Pripravljala je predloge različnih pogodb in dajala mnenja o predloženih 

besedilih. Zemljiškoknjižno stanje seje urejalo pri nepremičninah, tako v zvezi 

z nakupi (Celje, Ljubljana) kot tudi z vpisom ostalih nepremičnin na Zavod. 

Etažna lastnina je bila vpisana za prostore v Novi Gorici, Murski Soboti, 

Novem mestu in Velenju. 
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- Glede lastninjena stanovanj in stanovanjskih hiš, ki spadajo v nepremičninski 

sklad, se vodi še 7 zadev. 

- V zadevah stanovanj, ki so v lasti Zavoda je bilo v delu 20 zadev (urejanje 

zemljiškoknjižnega stanja, izterjave, odpovedi najema ipd.) 

- V teku je en delovnopravni spor (sporna razporeditev na delovno mesto). 

10.2. Javna naročila 

Na področju javnih naročil je bilo v delu 14 postopkov velikih naročil, od 

katerih je bil en postopek začet že v letu 2003 in se je nadaljeval v letu 2004 s 

sklenitvijo pogodbe. 10 javnih razpisov je bilo objavljenih v Uradnem listu RS, 

3 postopki so bili izpeljani s pogajanji brez predhodne objave, 1 postopek pa je 

bil ustavljen še pred objavo v Uradnem listu. Od 13 postopkov jih je bilo 10 

končanih s sklenitvijo pogodb, en postopek je bil zaključen zaradi zavrnitve 

vseh ponudb oziroma ena sama prispela ponudba ni bila ocenjena kot pravilna. 

V preostalih 2 postopkih se aktivnosti nadaljujejo in sicer pri enem postopku s 

sklenitvijo pogodbe (januar 2005), pri drugem pa z javnim odpiranjem ponudb 

(11.1.2005). Pomoč pa je pravna služba nudila tudi pri postopkih naročil male 

vrednosti. 

10.3. Regresni zahtevki 

Precejšen obseg zahtevanega dela predstavlja reševanje regresnih zahtevkov 

Zavoda, ki se nanašajo na izplačevanje pokojninskih in invalidskih dajatev, do 

katerega je prišlo zaradi vzrokov in okoliščin, ki po ZPIZ-1 predstavljajo 

podlago za zahtevek zoper povzročitelja oziroma osebo, po kateri krivdi je 

zavarovanec nato pridobil določene pravice iz zavarovanja. 

Do škode, katero povrnitev lahko zahteva Zavod, lahko pride zato, ker mora 

Zavod zavarovancem priznati dajatev iz invalidskega ali pokojninskega 

zavarovanja, ki je drugače ne bi priznal oziroma bi jo priznal kasneje. Povrnitev 

škode Zavod lahko zahteva na podlagi določil 271. in 272. člena ZPIZ-1, in 

sicer: 

- od tistega, ki je namenoma ali iz velike malomarnosti povzročil invalidnost, 

telesno okvaro, potrebo po tuji pomoči in postrežbi ali smrt zavarovanca, 

- od delodajalca, če je škodo povzročil delavec pri delu ali v zvezi z delom, 

- neposredno od povzročitelja škode, če je bila škoda povzročena s kaznivim 
dejanjem, 
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- od delodajalca, če se ugotovi, da so invalidnost, telesna okvara, potreba po 

pomoči in postrežbi drugega ali smrt posledica opustitve ukrepov varnosti in 

zdravja pri delu, če je bilo delovno razmerje sklenjeno brez predhodnega 

zdravniškega pregleda ali če so bili dani neresnični podatki, oziroma ti sploh 

niso bili dani, o dejstvih, od katerih je odvisna pridobitev, odmera ali izguba 

pravice. 

Zadeve rešujejo poleg socialnega sodišča večinoma redna sodišča, pred katerimi 

je potrebno še izoblikovati sodno prakso ter je dokazovanje zahtevno tudi v 

časovnem in stroškovnem smislu. V primerih delovnih nezgod je zaenkrat še 

nedosegljiva dokumentacija pri inšpekciji za delo, ki se sklicuje na varstvo 

podatkov. Nerešenih zadev iz preteklih let je bilo 412, novih zadev je bilo 173, 

zaključene pa so bile 103 zadeve. 

10.4 Izterjava prepiačii 

Delno potekajo izterjave prepiačii po izdanih odločbah, v primerih, ko ni plačila, 

pa je potrebna upravna izvršba, za katero je pristojna davčna služba. Iz 

predhodnega leta je bilo prenesenih 1.494 takih zadev, v izteijavo je pravna 

služba prejela še 674 zadev. Zaključenih je bilo 314 zadev, nerešenih pa je 

ostalo 1.854 zadev. Na davčno službo je bilo vloženih 425 predlogov za upravno 

izvršbo. 

Poleg navedenih se preplačila še naprej izterjujejo preko rednih sodišč (vključno 

preplačila zaradi smrti upravičencev) oziroma po že vloženih tožbah preko 

socialnega sodišča. Prenesenih iz predhodnega leta je bilo 2.853 zadev, v delo je 

služba prejela 926 novih zadev. V tem številu so vštete tudi zadeve, kjer se od 

Zavoda uveljavljajo različni zahtevki, zlasti odškodninski v zvezi z izvajanjem 

zavarovanj. Rešenih je bilo 1.054 zadev, v ostalih se poskuša izterjava pred 

vložitvijo tožb oziroma so že v teku postopki pred sodišči. 

10.5 Izterjava prispevkov 

Na področju izterjave prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko 

zavarovanje v postopkih stečajev, prisilnih poravnav in likvidacij, ki pa še ni v 

celoti zaključeno. Pravna služba po podatkih davčne službe v korist vplačilnih 

računov za javnopravne dajatve uveljavlja zahtevke zaradi neplačanih 

prispevkov. Poleg 783 zadev, prenesenih iz preteklega leta, je bilo dodatno v 

delu še 495 novih zadev, zaključeno pa so bile 402 zadeve. 
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10.6. Druge naloge 

V povezavi s prispevki so v 14 zadevah v tem letu zavarovanci začeli postopek 

pred sodiščem glede znižanja zavarovalne osnove ali zaradi odpisa prispevkov. 

V zadevah vračanja prispevkov, plačanih v zvezi s postopki lastninjenja 

(delnice, obveznice, komercialni zapisi) in v povezavi z nevštevanjem v 

pokojninsko osnovo, so bile potrebne aktivnosti pred sodiščem, zadeve pa tudi 

v letu 2004 večinoma še niso bile pravnomočno rešene. V enem primeru je pa 

bilo pravnomočno odločeno o vračanju prispevkov zavarovanki - fizični osebi. 

Zavod je poizkusil še z izrednim pravnim sredstvom zoper sodbo. 

11. Kadri 

Zaradi zagotovitve ustreznega števila delavcev se je povprečno število 

zaposlenih delavcev, zlasti na področju osnovne dejavnosti - izvajanju 

zavarovanja, v zadnjih letih postopno povečevalo. 

V planu dela in zaposlovanja za leto 2004 je bilo prvotno predvideno povečanje 

za 25 novih delavcev, vendar je bil ob koncu leta 2003, zaradi spremenjenih 
okoliščin, sprejet rebalans plana dela in zaposlovanja, tako da je bilo skupno 

predvideno povečanje za 41 novih delavcev. 

V planu dela in zaposlovanja za leto 2004 planiranih 833 delavcev je bilo ob 

koncu leta doseženo skoraj v celoti (832 oz. 99,9%), povprečno pa je bilo 

zaposlenih 821 delavcev, oz. 38 več kot v prejšnjem letu (indeks 104,9). 

Pretežna večina dodatnih zaposlitev je bila na področju izvajanja zavarovanja in 

nakazovanja pokojnin, kar se tiče lokacije, pa v centrali. 

Zaradi nadomeščanja dalj časa odsotnih, je bilo v delovnem razmerju za določen 

čas povprečno 4% zaposlenih delavcev. Odsotnost z dela zaradi bolezni (5,3%) 

je podobna kot v preteklim letom (5,1%), prav tako obseg nadurnega dela (1,2%, 
lani 1,1 %). Fluktuacija je znašala 4,9%. 

Kljub večjemu številu zaposlenih, pa je za politiko zaposlovanja značilno, da je 

še nadalje restriktivna, saj so bile realizirane le najnujnejše zaposlitve. Iz leta v 

leto večji obseg dela je Zavod opravil z optimalnim številom delavcev, in sicer 

ob večji produktivnosti in širitvi informacijske podpore na različnih področjih 

poslovanja. 

Povprečno število zaposlenih v letu 2004 po enotah v primerjavi s preteklimi leti 
kaže naslednja preglednica: 

april 2005 

K 

147 poročevalec, št. 25 



Enota Povprečno število delavcev Indeks 
1992 1995 19.98 2001 2002 2003 2004 2004/03 

Celje 46 44 48 49 49 48 49 102.1 
Koper 24 27 25 26 26 26 26 100.0 
Kranj 35 32 31 33 35 36 38 105.6 
Ljubljana 86 74 77 91 92 94 95 101,1 
Maribor • 56 52 58 65 61 64 64 100,0 
Murska Sobota . 24 20 20 23 24 24 25 104,2 
Nova Gorica 21 17 20 20 20 22 22 100,0 
Novo mesto 24 21 22 28 28 29 29 100,0 
Ravne ' '.''v 26 27 28 30 31 30 30 100.0 
Skupaj OE 342 314 329 365 365 373 379 101,6 
Sektor za izvaj. ; 66 83 92 108 113 121 137 113,2 
Finančni sektor. 32 28 29 31 32 33 36 109,1 
Sekt. inf.tehnolOg. 152 150 147 153 150 145 151 104,1 

102 69 74 69 75 88 95 108,0 
19 19 21 21 23 24 104,3 

Skupaj centrala I • 352 349 361 382 391 410 442 107,8 
Stupaj Zavod 694 663 690 747 756 783 821 104,9 

Izobrazbeno strukturo zaposlenih v odstotkih prikazuje naslednja preglednica: 

:v:,Stopnja:;.;- 
'dejansko'sOw- 

iM8S8& 

šteill 
®ilšB . -2002.V. 'mgmM mi 

m 
m&A 
?!fj0: 
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mm 
vn:,univ. 
-visoka 11,7 16,9 20,8 

21,7 
30,3 

23,2 33,9 23,9 36,2 106,8 
8,6 10,7 12,3 

30,7 30,2 29,6 26,2 25,0 23,3 93,2 
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TK K* V'- 

m: m- 
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36,0 

23,0 
38,5 

23,9 
38,9 

25,1 
37,1 

24,1 
37,1 

25,5 
35,8 101,1 8,7 9,7 9,8 8,6 8.1 7,8 

7,3 5,8 5,1 3,4 3,2 2,5 

$ 
19,2 

21,6 
13,8 

14,8 
10,9 

11,7 
5,9 

6,4 5,2 
5,7 

4,2 
4,7 82,5 

2.4 1.0 0,8 0,5 0,5 0,5 

Skupaj 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 _ 
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Izobrazbena struktura zaposlenih po stopnjah izobrazbe v letu 2004: 

-VII - univ.. visoka 
- VI - višja 
V.IV .111. - srednja 
II..1. - nižja 

L. 1985 L. 1993 L 1996 L 2000 L. 2004 

O I. st izobrazbe 
'■ II. st. izobrazbe 
□ III. st. izobrazbe 

□ IV. st. izobrazbe 

■ V. st. izobrazbe 
EJVI. st.izobrazbe 
bVII. st. izobrazbe 

Iz naslednjega grafikona je razvidno izboljševanje izobrazbene strukture v 

obdobju od 1985 dalje: 

Izobrazbena struktura zaposlenih se izboljšuje, kar je posledica zaposlitev 

mlajših delavcev z ustrezno strokovno izobrazbo, pridobitve izobrazbe 

zaposlenih s študijem ob delu in upokojitev starejših delavcev. V letu 2004 se je 

ta trend nadaljeval, tako da je imela dobra polovica vseh zaposlenih delavcev 

(59,5%) univerzitetno, visoko in višjo izobrazbo. V Zavodu ne zaposlujemo 

novih delavcev z manj kot srednjo izobrazbo V. stopnje zahtevnosti. Poseben 

poudarek je dan stalnemu strokovnemu izpopolnjevanju delavcev. 
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12. Notranja revizijska služba 

Notranja revizijska služba (v nadaljevanju NRS) je opravljala notranje 

revidiranje po sprejetem letnem načrtu notranjega revidiranja, ki ga je pripravila 

vodja NRS, sprejel generalni direktor Zavoda, soglasje k načrtu pa je dalo 

NRS je v letu 2004 opravila 8 revizijskih nalog, katerih večina je zajemala več 

organizacijskih enot Zavoda. Načrtovana je bila tudi naloga »nov sistem plač v 

Zavodu«, ki pa je NRS ni mogla opraviti, ker še niso bili sprejeti nekateri 

bistveni podzakonski akti kot podlaga za nov sistem plač. Na zahtevo MDDSZ 

je NRS opravila nenačrtovano revizijo plače generalnega direktorja Zavoda, ki 

jo je bilo potrebno opraviti v sklopu pregledov pogodb o zaposlitvi direktorjev 

javnih zavodov, agencij, skladov in javnih podjetij, katerih ustanovitelj je 

Republika Slovenija. Poleg revizijskih nalog je NRS opravila 4 nenačrtovane 

svetovalne storitve, v času revizije Računskega sodišča RS pa je sodelovala tudi 

z njimi. 

12.1 Revizijske naloge 

NRS je v letu 2004 opravila naslednje revizijske naloge: 

- Ocena delovanja notranjih kontrol pravilnosti postopkov in odločitev o 

priznanju pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Območni 

enoti Celje in v Območni enoti Novo mesto 

- Invalidske komisije I. stopnje v območnih enotah: Ravne na Koroškem, 

Maribor, Kranj, Nova Gorica, Koper in Murska Sobota 

- Stroški za reprezentanco v splošnem sektorju, sektorju informacijskih 

tehnologij, finančnem sektorju, sektorju za pravne, kadrovske in organizacijske 

zadeve in v sektoiju za izvajanje zavarovanja 

- Invalidske komisije I. stopnje v območnih enotah: Celje, Novo mesto, 

Ljubljana in invalidska komisija II. stopnje v sektorju za izvajanje zavarovanja 

- Stroški za reprezentanco v območnih enotah: Ravne na Koroškem (in v 

Izpostavi Velenje), Maribor, Kranj, Nova Gorica, Koper, Ljubljana in Novo 

mesto 

- Oddaja javnih naročil - obrazci za potrebe Zavoda v sektorju za pravne, 

kadrovske in organizacijske zadeve, splošnem sektorju, sektorju informacijskih 

MDDSZ. 
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tehnologij, sektorju za izvajanje zavarovanja, finančnem sektorju in v 

območnih enotah: Celje, Koper, Maribor, Ljubljana, Murska Sobota, Nova 

Gorica, Novo mesto, Ravne na Koroškem in v Izpostavi Velenje 

- Oddaja javnih naročil - pisarniški material v sektorju za pravne, kadrovske in 

organizacijske zadeve, splošnem sektorju, sektorju informacijskih tehnologij, 

sektorju za izvajanje zavarovanja, finančnem sektorju in v območnih enotah: 

Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, Murska Sobota, Nova Gorica in Novo mesto 

- Plača generalnega direktorja Zavoda, ki jo je bilo potrebno opraviti v sklopu 

pregledov pogodb o zaposlitvi direktorjev javnih zavodov, agencij, skladov in 

javnih podjetij, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija 
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Opravljene revizijske naloge NRS in opravljeno število revizor - dni na nalogo 

so prikazane v naslednji tabeli: 

ZAP. ŠT. 
v t*1 

-v-.'. " ■■ | g f|g • | f 

ŠTEVILO 
^VIZOR -ONI 

A.l Ocena delovanja notranjih kontrol pravilnosti postopkov 
in odločitev o priznanju pravic iz pokojninskega in invalidskega 
zavarovanja 

34,6 

Območni enoti Celje in Novo mesto 

A.2 Invalidske komisije I. stopnje 107,5 
območne enote: Ravne na Koroškem. Maribor, Kranj, Nova 

Gorica, Koper, Murska Sobota 

A.3 Stroški za reprezentanco 37,6 
sektorji: splošni sektor, sektor informacijskih tehnologij, 
finančni sektor, sektor za pravne, kadrovske in organizacijske 
zadeve, sektor za izvajanje zavarovanja 

A.4 Invalidske komisije I. stopnje in 
invalidska komisija II. stopnje 

120,8 

območne enote: Celje, Novo mesto, Ljubljana 
sektor za izvajanje zavarovanja 

A.5 Stroški za reprezentanco 36,2 
območne enote: Ravne na Koroškem (in Izpostava Velenje), 
Maribor, Kranj, Nova Gorica, Koper, Ljubljana, Novo mesto 

A.6 Oddaja javnih naročil - obrazci za potrebe Zavoda 80 
sektorji: sektor za pravne, kadrovske in organizacijske zadeve, 
splošni sektor, sektor informacijskih tehnologij, sektor za 

izvajanje zavarovanja, finančni sektor 
območne enote: Celje, Koper, Maribor, Ljubljana, 

Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ravne na 
Koroškem, Izpostava Velenje 

A.7 Oddaja javnih naročil - pisarniški material 117,3 
sektorji: sektor za pravne, kadrovske in organizacijske zadeve, 
splošni sektor, sektor informacijskih tehnologij, sektor za 

izvajanje zavarovanja, finančni sektor 
območne enote: Celje, Koper, Kranj, Ljubljana, 

Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto 

A.8 Plača generalnega direktorja Zavoda - v sklopu pregledov pogodb o 
zaposlitvi direktorjev javnih zavodov, agencij, skladov in javnih 
podjetij, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija 

11,6 

SKUPAJ: 545,6 

Večina revizijskih nalog, prikazanih v tabeli 1, je bila funkcijskih revizijskih 

nalog, v okviru katerih je bila opravljena revizija večjega števila organizacijskih 

enot Zavoda. Revizijska naloga Ocena delovanja notranjih kontrol pravilnosti 
postopkov in odločitev o priznanju pravic iz pokojninskega in invalidskega 

zavarovanja je bila organizacijska, opravljena je bila v Območni enoti Celje in v 

Območni enoti Novo mesto. NRS je za vsak sektor ali območno enoto izdala 
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poročilo, ravno tako na določenem obrazcu tudi za plačo generalnega direktorja 

Zavoda, skupaj je v okviru vseh revizijskih nalog izdala 52 poročil. 

Cilji revizijskih nalog so se nanašali na preverjanje pravilnosti postopkov v 

poslovnih procesih Zavoda, skladnosti poslovanja z veljavnimi predpisi, 

transparentnosti porabe določenih sredstev ter upoštevanja priporočil NRS v 

okviru posameznih predmetov revizije, oziroma revizijskih nalog. 

Pri vsaki revizijski nalogi je NRS ugotavljala obstoj in delovanje notranjih 

kontrol. V vsakem poročilu je za vsako revidirano organizacijsko enoto podala 

oceno ugotovitev in mnenje o ustreznosti, zanesljivosti in uspešnosti notranjih 

kontrol. Nekatere pomanjkljivosti in nepravilnosti v delovanju sistemov 

notranjih kontrol je ugotovila v okviru revizij oddaje javnih naročil, invalidskih 

komisij, stroškov za reprezentanco ter ocene delovanja notranjih kontrol 

pravilnosti postopkov in odločitev o priznanju pravic iz pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja. V revizijskih poročilih je NRS podajala tudi 

ugotovitve zadovoljive izvedbe. 

Za vsako ugotovljeno pomanjkljivost ali nepravilnost v okviru posamezne 

revizijske naloge je NRS podala priporočilo za prihodnje ukrepe, opredelila 

stopnjo tveganja ter v skladu s predpisi določila roke za odzivna poročila. 

Organizacijske enote Zavoda so NRS posredovale odzivna poročila v 

predpisanih rokih. Iz prejetih odzivnih poročil izhaja, da je bilo v Zavodu 

sprejetih 91,17% teh priporočil. 

12.2 Svetovalne storitve 

Na podlagi Usmeritev za državno notranje revidiranje Ministrstva za finance 

RS, 2003 in Standardov notranjega revidiranja Slovenskega inštituta za revizijo, 

2003, je NRS opravila svetovalne storitve na zaprosila posameznih 

organizacijskih enot, in sicer: 

- Mnenje o upravičenosti določenih stroškov 

- Mnenje v zvezi z novimi vknjižbami v zaključnem računu Zavoda za leto 2003 

- Mnenje o nabavi tonerja 

- Pripombe na osnutek Pravilnika o oddaji javnih naročil 
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Opravljene svetovalne storitve NRS in opravljeno število revizor - dni na 

storitev so prikazane v spodnji tabeli: 

ZAP. 
ŠT. :- 

VRSTA SVETOVALNE STORITVE 

B.l Mnenje o upravičenosti določenih stroškov 1,3 
B.2 Mnenje v zvezi z novimi vknjižbami v zaključnem 

računu Zavoda za leto 2003 
7,3 

B.3 Mnenje o nabavi tonerja 2,0 
B.4 Pripombe na osnutek Pravilnika o oddaji javnih naročil 10,3 

SKUPAJ: 20,9 

12.3 Sodelovanje z Računskim sodiščem RS 

V času revizije Računskega sodišča RS je NRS sodelovala z Računskim 

sodiščem RS in opravljala določene naloge v Zavodu, povezane z revizijo 

Računskega sodišča RS, od začetka revizije do končnega poročila Računskega 

sodišča RS. 

VIL 

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE ZAVODA 

1. Organiziranost informacijskega sistema in temeljne naloge 

Uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja zagotavlja 

Zavod z izvajanjem postopkov, temelječih na sodobnih informacijskih 
tehnologijah stalnem razvoju in posodobitvi programske in strojne opreme. 

Razpoložljivost, zanesljivost in varnost delovanja informacijskega sistema (IS) 

je zagotovljena z uporabo sodobnih informacijskih tehnologij in je poleg 

kontinuiranega razvoja temeljna naloga skrbnika informacijskega sistema. 

Informacijske tehnologije se uporabljajo v postopkih zbiranja in kontrole 

podatkov matične evidence, odmerah vseh vrst pokojnin in ostalih dajatev, 

nakazovanja dajatev in spremljanja izvajanja delovnih postopkov v okviru 

pisarniškega poslovanja, skratka v vseh temeljnih poslovnih postopkih Zavoda. 

Spremljajoče dejavnosti Zavoda so vključene v interni informacijski sistem 
manjšega obsega, temelječem na lokalnem računalniškem omrežju. 
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Količina dela, obseg podatkov, ter zakonodaja, ki ureja področje pokojninskega 

in invalidskega zavarovanja, so v zadnjih desetletjih postali tako obsežni in 

zapleteni, da bi bilo izvajanje dejavnosti Zavoda brez pomoči informacijskih 

tehnologij praktično nemogoče. 

Informacijski sistem Zavoda je zasnovan na sodobni računalniški tehnologiji, 

katere infrastrukturo predstavlja računalniška strojna oprema, skupaj s 

komunikacijsko opremo in sistemsko ter aplikativno programsko opremo. 

Poslovni postopki in podatki pa so sestavni del informacijskega sistema v 

vsebinskem smislu. 

Na področju informacijskih tehnologij so bile v letu 2004 opravljene naslednje 

temeljne naloge: 

sodelovanje na projektih Zavoda in projektih zunanjih inštitucij 

projekt CRP (centralni register prebivalstva) in eUZ (elektronske 

upravne zadeve) 

projekt vključitve jamstvenega in preživninskega sklada RS v sistem 

e-uprave 

projekt za pripravo enotnega sistema evidenc na področju socialnega 

zavarovanja 

vključitev v delo tehnične komisije za izmenjavo podatkov pri EU 

izvajanje projektov prenove IS 

realizacija delovnih nalog izhajajočih iz spremembe zakonodaje, 

zagotavljanje nemotenega delovanja IS, 

dograjevanje in izboljšava obstoječe programske in strojne opreme. 

V okviru projekta prenove, modernizacije in razvoja IS zavoda so se izvajale 

aktivnosti predvsem na področju prenove informacijske infrastrukture. 

Tehnično osnovo za delovanje informacijskega sistema predstavljajo glavni 

strežnik za oddaljeno informacijsko omrežje, 14 strežnikov na različnih 

lokacijah v državi in na sedežu Zavoda. 

Delovne postaje, ki se uporabljajo v Zavodu, so terminali ali osebni računalniki. 

Vsak strokovni delavec v Zavodu ima v uporabi svojo delovno postajo. 

Računalniška strojna oprema je bila v letu 2004 dopolnjena na naslednjih 

segmentih: osebni računalniki, PC terminali ter komunikacijska oprema. 

Namestitev omenjene opreme je bila ključnega pomena za nemoteno izvajanje 

večine poslovnih postopkov v Zavodu, ki so računalniško podprti in temeljijo na 

interaktivnem delu preko glavnega računalniškega omrežja v poslovni stavbi in 
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na oddaljenih lokacijah, hkrati pa tudi za del postopkov, ki se izvajajo preko 

osebnih računalnikov, samostojnih ali povezanih v lokalna računalniška omrežja 

in v glavno računalniško omrežje Zavoda. 

Z uporabo nove računalniške strojne opreme in sistemske programske opreme je 

bila zagotovljena stabilnost sistema, možnost aktiviranja dodatnih funkcij 

prenovljenega sistema in ustreznost odzivnih časov pri izvajanju računalniško 
vodenih postopkov. 

Frekvenca dela vseh delovnih postaj pri polni obremenitvi presega 300.000 

vhodno - izhodnih operacij dnevno. 

Uporaba spletnih strani Zavoda (www.zpiz.si): 

a. najpogosteje obiskane spletne strani: 

■" ' ' ' V  .?  ftv--- .• '.-V)'''* V- 
. '.<V * \ ■ ■ , ■ ^ ■ -V - ■. j, . - 

:   1: - • • il':':: -• V'..;■' V.'.l-4' .. ." '■ . 
: 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
http://www.zpiz.si/ 

10,45 6.878 

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije 
http://www.zpiz.si/iso/izracun/izracun.html 

5,13 3.510 

navodila M-m4-8 
http://www.zpiz.si/iso/izracun/levo.html 

4,88 3.432 

navodila M-m4-8 
http://www.zpiz.si/iso/izracun/zgoraj.html 

4,84 3.411 

navodila M-m4-8 
http://www.zpiz.si/iso/izracun/spodaj.html 

4,82 3.407 

b. najpogosteje uporabljene datoteke na spletni strani Zavoda: 

. .. . ; 
http://www.zpiz.si/slike 10.646 
http://www.zpiz.si 7.951 
http://www.zpiz.si/iso/izracun 4.340 
http://www.zpiz.si/iso/pravice 2.633 
http://www.zpiz.si/iso/Pokojnine 2.541 

Izvedena je bila zaključna faza prenove informacijske infrastrukture za potrebe 

modernih tehnoloških komunikacijskih sistemov (elastično omrežje) v poslovni 

stavbi v Ljubljani. 

V letu 2004 se je začel uresničevati tudi projekt zagotovitve varnega delovanja 

ključne informacijske opreme Zavoda - varna soba. Pri tem gre za posebej 
opremljen oziroma izdelan prostor, ki v primeru naravnih in ostalih nesreč 
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(požar, poplava, potres) omogoči neprekinjeno delovanje ključne informacijske 

opreme. Ta investicija se nadaljuje še v letu 2005. 

V letu se je nadaljevalo tudi s pridobivanjem in opremljanjem nove 

komunikacijske opreme, omrežnih strežnikov ter aktivne opreme. 

Zagotovljeno je bilo optimalno vzdrževanje računalniške strojne opreme, enako 

velja tudi za sistemsko in aplikativno programsko opremo. Napake delovanja 

sistema so bile odpravljene v najkrajšem možnem času. 

Na področju vzdrževanja sistema, sistemske programske podpore in delovanja 

računalniške mreže Zavoda je bila dosežena visoka razpoložljivost delovanja 

mreže v okvirnem delovnem času, kar pomeni v povprečju 12 ur na dan in delo 

ob sobotah (primeroma s povprečno 1.500 vhodno-izhodnih operacij na 

uporabnika) in nedeljah. 

V tem segmentu je pomembno tudi vključevanje nove računalniške opreme v 

direktno uporabo (delovne postaje, komunikacijska oprema, tiskalniki) in 

sodelovanje s Telekomom Slovenije na povečevanju hitrosti prenosa podatkov 

na SIPAX omrežju in tudi na področju odpravljanja napak. 

V poslovni stavbi v Ljubljani je bil v letu 2004 uveden stalni dostop do 

svetovnega spletnega omrežja (internet) z neposredno povezavo s ponudnikom 

(nadomeščeni so klicni dostopi). Po uspešno izvedenem testu na lokacijah v 

Ljubljani izven poslovne stavbe bo uveden tudi na ostalih oddaljenih lokacijah v 

Sloveniji. 

Pregled nekaterih kazalcev delovanja in uporabe informacijskega sistema v 

Zavodu po letih: 

1. Transakcijski sistem CICS2 

90 000.000 
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Diagram prikazuje letno število vhodno-izhodnih operacij v transakcijskem 

sistemu Zavoda. V letu 2004 je bilo izvedenih 81.109.460 transakcij. 

2. Centralni register prebivalstva (CRP) 

Letna statistika 

O 2002 
■ 2003 

; 02004 

Diagram prikazuje uporabo centralnega registra prebivalstva v postopkih 

identifikacije zavarovancev. V letu 2004 je bilo opravljenih 42.624 poizvedb. 

3. Elektronske upravne zadeve 

Letna statistika 

14.000 

□ 2003 
■ 2004 

Diagram prikazuje število nalogov posredovanih v upravne enote z razlogom 

pridobivanja podatkov iz matičnih knjig (rojstna matična knjiga, knjiga umrlih, 

poročna matična knjiga). V letu 2004 je bilo posredovanih 12.245 zahtevkov. 
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4. A4 listi s predtiskano glavo 

V Zavodu se uporablja enotni sistem tiskanja odločb in ostale dokumentacije v 

postopkih priznanja pravic. V letu 2004 je bilo preko enotnega tiskanja na vseh 

lokacijah delovnih enot natisnjeno 3.128.345 listov. 

5. Izpis kuvert z vročilnico po ZUP 

Poleg A4 listov se v enotnem sistemu tiskanja izvaja tudi tiskanje kuvert z 

vročilnicami. V letu 2004 je bilo natisnjenih 218.348 kuvert z vročilnicami. 
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2. Razvoj informacijskemu sistema Zavoda 

V letu 2004 je delo v Razvoju IS potekalo v skladu s projektnim načinom dela, 

izhajajoč iz Razvojnega programa zavoda in s sodelovanjem pri projektih 

zunanjih institucij. Poleg nalog, izhajajočih iz projektov, je potekalo izvajanje 

nalog vzdrževanja obstoječe programske opreme na podlagi zahtev uporabnikov 

in izvajanje ostalih postopkov. 

Razvoj IS je pri svojem delu ravnal po: 

• Zahtevah Razvojnega programa Zavoda 

• Novih informacijskih tehnologijah 

• Pravilniku o projektnem vodenju 

• Standardizaciji postopkov v oddelku IT 

• Sistemu zagotavljanja kakovosti ISO 9001:2000 

• Zahtevah presoje IS 

Obseg dela in zahtevnost nalog na področju razvoja IS Zavoda se povečuje, še 

posebej na področju posredovanja informacij in projektnem načinu dela. 

Informacijska tehnologija je vključena v skoraj vse aktivne projekte Zavoda, 

poleg tega pa sodeluje tudi v projektih zunanjih institucij. 

Pri reševanju zahtev uporabnikov je bilo v letu 2004 prejetih 303 novih 

zahtevkov, iz leta 2003 je bilo prenesenih 65, rešenih je bilo 276, v leto 2005 pa 

je prenesenih še 92 zahtevkov za različne aplikacije in vrste obdelav. 

3. Informacijski sistem in matična evidenca 

Na področju matične evidence so bili izdelani naslednji novi programi oziroma 

večje prilagoditve obstoječe programske opreme: 

- Posredovanje podatkov o zavarovancih 

- On-line vnos podatkov M-4/M-8 (ročni) 

- Dopolnitev podatkov v evidenci prijav in odjav 

- Pregled posredovanih obrazcev M4/M8 po šifri OZD 

- Izpis podatkov za potrebe Računskega sodišča RS 

- Polni zavarovalni čas 40 ur na teden 

- Oblikovanje novega stavka za posebne primere 
- Izpis obrazcev M4 
- Podatki o zavarovancih po ZSDP 
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- Vnos podatkov preko CJCS programov 

Poleg navedenih programov so bili izdelani številni izpisi podatkov, izpisi 

urgenc dajalcem podatkov in odpravljenih več napak v programski opremi 

oziroma dopolnite programov s kontrolami. 

4. Informacijski sistem in upokojitveni postopek 

Na področju upokojitvenega postopka so bili v letu 2004 izdelani: 

- Izpis odločb za IMZ 

- Računalniška podpora za izvajanje Uredb 1408/71 in 574/72 

- Preračun izplačilnega zneska dela vdovske pokojnine na 10% 

- Odmera pokojnin, uveljavljenih 1.1.2004 ali kasneje 

- Pridobivanje podatkov od upravnih enot 

- Razširitev datoteke MEU 

- Nalog za zagotovitev odmere sorazmernega dela 

- Izvedba uskladitve pokojnin 

- Dokončna odmera pokojnin 

- Posredovanje zahtevka na upravno enoto 

- Preračun pokojninske dobe 
- Izračun pogojev upokojitve 

- Adaptacija izpisa odločbe o preplačilu 

- Izpis negativne odločbe o pravici do invalidnine 

- Izračun dajatev po Uredbah 1408/71 in 574/72 

Posodobljenih in prilagojenih je bilo več novih izpisov odločb in izdelani 

številni izpisi podatkov in seznamov. 

5. Informacijski sistem in pisarniško poslovanje 

Na področju pisarniškega poslovanja je bilo izdelanih več novih programov za 

izpis statističnih podatkov po različnih kriterijih in tabelah ter vključitev novih 
klasifikacijskih številk (novi postopki ) v sistem pisarniškega poslovanja. 

Pomembnejše naloge so bile: 

- Vnos tujih priimkov in imen v evidenco Naslov 

- Izpis zahtevkov mednarodnega zavarovanja za potrebe EU 

- Evidentiranje poštnih storitev 

- Nove odredbe v računalniško vodenem pisarniškem poslovanju 
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Šifre zadev v postopkih po Uredbi 1408/71 

Posodobitev uradne statistike 

6. Informacijski sistem in nakazovanje pokojnin 

V letu 2004 je bilo največ zahtev po novih programih oziroma zahtev za 

prilagoditev obstoječe programske opreme na področju nakazovanja pokojnin: 

- Zagotovitev on-line dostopa v register CRP (datuma smrti) 

- Posredovanje podatkov o naslovu za nakazilo 

- Nakazilo pokojnin v tujino 

- Vzpostavitev mednarodne statistike 

- Izpis on-line potrdila za odmero dohodnine 

- Izmenjava podatkov med Zavodom in ZRSZ 

- Nastavitev odtegljajev RTV naročnin 

- Izvedba uskladitve pokojnin 

- Nakazilo enkratnega zneska po 150.b čl. ZPIZ-1 UPB-2 

- Izpis obvestil in dopisov upravičencem o novostih pri obračunu pokojnin 

- Izplačilo dodatka za rekreacijo 

- Naslov za nakazilo na bančni račun v tujini - priprava seznama upravičencev 

- Ločevanje premij glede na vrsto zavarovanja (individualni obračun prispevka 

za obvezno zdravstveno zavarovanje) 

- Uživalci dodatkov k pokojnini 

- Podatkovna zbirka "beleženje preplačil z zagotovitvijo aplikacije za izpis 

odprtih postavk" 

- Posredovanje podatkov o slovenskih pokojninah v Avstrijo v elektronski 

obliki 

- Prenos plačilnih nalogov v datoteko "e-virmani" 

- Uskladitev republiških priznavalnin. 

Posebna pozornost in aktivnost je bila posvečena dejanski implementaciji 

projekta programske podpore novemu zakonu o dohodnini. 

Obsežno delo na področju nakazovanja pokojnin zajema številne statistike in 

sezname za Svetovno banko, SURS in ostale zunanje organizacije, izpis 

številnih nalepk in seznamov, vključevanje novih kontrol, izdelava novih 

evidenc in vključitev novih kontnih poročil. 
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7. informacijski sistem in obveznosti republike 

Na področju obvez republike so bile izvedene vse zahtevane prilagoditev 

programske opreme, redno so se izvajale obdelave obračuna obvez republike z 

vključitvijo izrednih nakazil v obračun. 

8. Informacijski sistem in projekt invalidizacije 

Na področju invalidizacije so bili izdelani novi programi za statistični prikaz 

podatkov. Intenzivno poteka priprava na izpis izvedenskih mnenj na invalidskih 

komisijah. 

9. Računalniška operativa 

V računalniški operativi je delo potekalo v dveh izmenah. Občasno je bilo 

zaradi potreb dela potrebno organizirati tudi delo izven rednega delovnega časa 

(sobote in nedelje). 

Zajem podatkov, vnos podatkov v računalniške evidence, izvaja Zavod v lastni 

režiji in s pomočjo zunanjih partnerjev. 

.-Zaicfm podatkov* obraicev ; 
- Zunanji sodelavci •" 

M4/M8 236.524 131.453 
MF-račM4/M8-2 26.606 
ostalo 40.586 
skupaj 303.716 131.453 

Prenos podatkov v računalniške evidence z medijev, ki jih Zavod dobi od 

zavezancev za podatke ME. 

Prenos podatkov z računalniških medijev - i Število stavkov 
M-l 239.040 
M-2 231.951 
M-3 56.213 
M-4 - računalniški 670.442 
Register zavezancev 77.267 
Skupno število stavkov 1.039.640 
Skupno število obdelanih medijev 4.539 

V letu 2004 je bilo v računalniški operativi obdelanih 4.539 magnetnih medijev 

s podatki zunanjih dajalcev podatkov. Na računalniške medije je bilo prenešenih 
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1.710.082 stavkov, od tega 355.716 v lastni režiji. Vsi prejeti podatki so bili 

obdelani in preneseni v računalniške evidence. 

VIII, 

ZAKLJUČEK 

Letno poročilo o poslovanju Zavoda 2004 pregledno in podrobno prikazuje ter 

razčlenjuje vse pomembnejše statistične in druge kazalce o izvajanju 

pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o poslovanju Zavoda in njegove 

službe. Uvodni del v zgoščeni obliki podaja temeljne značilnosti poslovanja v 

preteklem letu, v nadaljevanju pa primeijalno in analitično prikazuje dejanske 

podatke za posamezna področja dejavnosti. 

Zavod je leto 2004 zaključil z zelo dobrim finančnim rezultatom. Tako je 

namesto planiranih 2,9 milijarde SIT presežka, ob sodelovanju sredstev 

proračuna in KAD, z dodatnimi proračunskimi sredstvi in z racionalizacijo 

svojega poslovanja zaključil poslovno leto s knjigovodskim presežkom 4,64 

milijarde SIT, kar je za 55 % več od načrtovanega. Presežek prihodkov nad 

odhodki bo Zavod namenil izključno za zmanjšanje kreditov in znižanje 

primanjkljaja iz preteklih let, ki konec leta 2004 znaša še 15,9 milijarde SIT. V 

finančnih načrtih za leto 2004 in 2005 je Zavod v sporazumu z Vlado RS določil 

take cilje finančne konsolidacije, po katerih je realno pričakovati, da bo 

primanjkljaj Zavoda iz preteklih let dokončno odpravljen do konca leta 2007. 

Likvidnostni položaj Zavoda je bil v letu 2004 podoben kot pretekla leta, saj je 

moral Zavod po posebnih sklepih Vlade RS, ZJF in ZIPRO, kljub določilom 

233. in 234. člena ZPIZ-1, zaradi primanjkljaja iz preteklih let vsak mesec 

najemati posojila. Najemal je najugodnejša, tako imenovana posojila z 

obnavljanjem črpanja. Sprotno likvidnost in najemanje kreditov je Zavod med 

letom uspešno reševal v okviru Enotnega državnega zakladniškega računa pri 

Ministrstvu za finance. 

Iz podatkov poročila je razvidno, da je Zavod tako kot prejšnja leta zagotovil 

povsem nemoteno izvajanje temeljne dejavnosti Zavoda ter skladno z zakonom 

pravočasno izplačeval vse dajatve. Dodatek za rekreacijo je bil valoriziran in 

izplačan mesec dni prej kot pretekla leta, in še povečan za 2%. 

Zavod je svoje delo v letu 2004 opravil uspešno, kar izhaja iz podrobnih 

podatkov o izvajanju nalog, ki jih Zavodu nalagajo zakon in drugi predpisi. Med 

drugim je v letu 2004 za 4,4 % presegel realizacijo reševanja zahtevkov iz leta 

2003 in tudi plan dela za leto 2004 za 15,1 %, v skladu s posebnim programom 
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znižal število zaostankov, pogojenih z izvajanjem pokojninske reforme, 

nadaljeval izvajanje novega zahtevnega invalidskega zavarovanja, prestal prvo 

kontrolno presojo sistema vodenja kakovosti po standardu ISO 9001: 2000 ter 

prejel pozitivno mnenje Računskega sodišča RS za računovodske izkaze 

poslovanja v letu 2003. Pridržek zaradi javnih naročil terja posebno pozornost v 

nadaljnjih letih, ukrepi pa so že bili sprejeti, kot izhaja tudi iz mnenja 

Računskega sodišča RS. V letu 2004 je Zavod okrepil notranjo revizijo, notranje 

kontrole ter se s posebnim projektom in drugimi ukrepi ustrezno pripravil na 

izvajanje mednarodnega zavarovanja po vstopu Slovenije v EU in pričakovani 

sklenitvi še preostalih sporazumov o socialni varnosti z državami, nastalimi na 

področju bivše Jugoslavije. 

Na podlagi vseh navedenih podatkov organi Zavoda ocenjujejo, da je Zavod v 

letu 2004 dobro opravljal funkcijo nosilca in izvajalca pokojninskega in 

invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji, že sprejeti razvojni in letni 

planski dokumenti pa dajejo realno osnovo, da bo uspešno posloval tudi v 

prihodnje in v sodelovanju z Vlado RS in Državnim zborom RS do leta 2007 

postopno odpravil tudi finančni primanjkljaj iz preteklih let. 

Upravni odbor Zavoda je na 46. seji, dne 22.2.2005 v skladu s postopkom, 

določenim v statutu Zavoda, obravnaval osnutek Letnega poročila o poslovanju 

Zavoda 2004, ga spremenil v predlog in posredoval Skupščini Zavoda v 

obravnavo in sprejem. 

Skupščina Zavoda je na 23. seji, dne 3.3.2005 obravnavala Letno poročilo o 

poslovanju Zavoda 2004 in ga sprejela. 

Janez PRIJATELJ, l.r. Ivan Sisinger, l.r. 

Generalni direktor Predsednik Skupščine Zavoda 
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