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POVZETEK

V diplomskem delu je predstavljen sistem socialne varnosti in prispevki za socialno
varnost, ki jih plačujemo drţavljani Republike Slovenije. Uvodne besede diplomskega dela
so namenjene opredelitvi socialne varnosti in njenemu razvoju ter pravnim virom, tako
mednarodnim kot nacionalnim, saj so oboji pomembni za zagotavljanje socialnih pravic,
prav tako kot tudi načela socialne varnosti. Sledi opredelitev plače, prispevkov in davščin.
Plača predstavlja osnovni vir sredstev za preţivetje delavca in mu zagotavlja dostojno
ţivljenje, hkrati pa je, tako kot drugi dohodki, obdavčljiva, saj se od nje plačujejo davek in
prispevki. Tu prispemo do glavne teme diplomskega dela, in sicer do prispevkov, ki jih
plačujemo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje,
za starševsko varstvo in za zavarovanje za primer brezposelnosti. S plačevanjem
prispevkov si zagotavljamo, da v primeru začasne ali trajne nezmoţnosti za delo,
ohranimo dohodek, kar je tudi bistvo sistema socialne varnosti. Pri vsakem od teh
sistemov socialnih zavarovanj sem opisala sam sistem socialnega zavarovanja,
zgodovinski razvoj, zavarovance, zavod, ki je nosilec in izvajalec posameznega socialnega
zavarovanja in financiranje oz. zagotavljanje sredstev za ta sistem socialnega
zavarovanja. S tem sem zaključila prvi opisni del diplomske naloge. V drugem,
raziskovalnem delu diplomske naloge, so predstavljeni rezultati raziskave o zadovoljstvu
drţavljanov Republike Slovenije s stanjem na področju socialne varnosti in prispevkov za
to področje. Pridobljeni rezultati so analizirani in obdelani v zadnjem delu diplomske
naloge, kjer so podani tudi nekateri odgovori anketirancev, ki so predlagali nekaj rešitev
in predlogov za izboljšanje trenutnega stanja socialne varnosti v Republiki Sloveniji.
Ključne besede: socialna varnost, plača, prispevki, pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo, zavarovanje za primer
brezposelnosti.
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SUMMARY

CONTRIBUTIONS IN THE AREA OF SOCIAL SECURITY
This thesis presents the social security system and social security contributions paid by
the citizens of the Republic of Slovenia. The introduction of the thesis contains a definition
of social security and describes its development and legal sources, both international as
well as national, as both are important for the assurance of social rights as well as the
principle of social security. This is followed by definitions of pay, contributions and fiscal
charges. Pay is the basic resource for a worker to survive, enabling him a decent life, and
at the same time it is (like other income) taxable, since it represents a base for the
payment of tax and social contributions. The next section of the thesis is its main topic,
i.e. the contributions paid for the pension and disability insurance, compulsory health
insurance, parental protection, and for unemployment insurance. Paying taxes ensures
having a source of income in case of temporary or permanent incapacity for work, which
is the essence of the social security system. Each individual social security system is
described, including its history, the insured, the corresponding institution in charge of
each type of social security, and financing or assuring resources for such a social security
system. The first, descriptive part of the thesis ends with this. The second, research part
of the diploma thesis, presents the results of research about the satisfaction of the
citizens of the Republic of Slovenia with the current state of social security and
contributions. The obtained results are analysed and processed in the last part of the
thesis, which provides also some answers by those questioned, who proposed some
solutions and made suggestions for the improvement of the current state of social
security in Slovenia.
Key words: social security, pay, contributions, pension and disability insurance, health
insurance, parental protection, unemployment insurance.
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1 UVOD

1.1 IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA
Za naslov diplomske naloge Prispevki na področju socialne varnosti sem se odločila, ker je
ta tema trenutno zelo aktualna, a vendar ljudem slabo poznana. Ljudje mnogokrat
govorimo o denarju, plačah, delu in podobno. Vsi zelo dobro vemo, kaj je osnovna
definicija plače. Prvi problem, s katerim se v pogovorih srečamo, pa se pojavi ţe med
razlikovanjem bruto in neto plače in kasneje še, kam gre denar, ki ga ne dobimo
izplačanega. Zanimalo me je, koliko ljudje dejansko vedo o prispevkih, ki jih plačujemo.
Zato sem se odločila, da preučim to področje in s svojo diplomsko nalogo nazorno
prikaţem, kaj s prispevki plačujemo in čemu.

1.2 NAMEN IN CILJ DIPLOMSKEGA DELA
Namen in cilj mojega diplomskega dela je seznaniti se in pobliţje spoznati sistem socialne
varnosti in prispevkov na tem področju ter spoznanja na sistematičen način skozi celotno
diplomsko delo predstaviti bralcu, ki ga to področje zanima in hkrati tudi osveščati druge
ljudi, tako da bo vsak vedel, kaj je bruto in kaj neto plača, kaj je sistem socialne varnosti
in zakaj je potreben, katere prispevke plačujemo in, nenazadnje, kakšne pravice
pridobimo s plačevanjem le teh.
Postavila sem tudi hipoteze, ki jih bom poskušala skozi diplomsko nalogo, predvsem pa s
samo raziskavo, potrditi oziroma zavreči.
H1: Na temelju sistema socialne varnosti, ki ga imamo v Sloveniji, je mogoče domnevati,
da prebivalstvo Republike Slovenije ni v celoti zadovoljno s sistemom socialne varnosti v
Republiki Sloveniji.
To menim zato, ker vsakodnevno po televiziji in v časopisih vidim oz. berem o
nezadovoljstvu prebivalstva. Večina jih meni, da ta sistem ne deluje dobro in da bi ga bilo
potrebno spremeniti. Prebivalstvo je seznanjeno, da jim je nudena osnovna zdravstvena
oskrba in vsaj minimalen ţivljenjski dohodek (pokojnine, nadomestila za bolezni in
brezposelnost), vendar s kakovostjo teh storitev niso zadovoljni.
H2: Na temelju hipoteze št. 1, je mogoče domnevati, da prebivalstvo Republike Slovenije
v glavnem ne ve in ne pozna obsega prispevkov, ki jih plačujejo zavezanci, in da tisti, ki te
podatke poznajo, menijo, da so prispevki previsoki.
Domnevati je mogoče, da prebivalstvo ne ve, koliko znašajo prispevki, ki jih plačujejo od
plače in prav tako ne vedo, kolikšen deleţ prispevkov plačujejo delodajalci. Njihovo
mnenje je le, da so prispevki previsoki, da je njihova izplačana plača prenizka in da preveč
denarja ''puščajo'' drţavi.
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Na splošno sem mnenja, da prebivalci naše drţave niso zadovoljni s sistemom socialne
varnosti v celoti. Ţelim, da v anketnem vprašalniku, pri vprašanju odprtega tipa, podajo
svoje mnenje in predloge za spremembe na boljše.

1.3 METODE DELA
Pri izbiri metode dela, ki sem jih uporabila pri diplomskem delu, sem se odločila za
klasično metodo zbiranja podatkov, metodo deskripcije in metodo kompilacije ter metodo
analize. Podatke in informacije sem pridobila iz strokovne literature različnih avtorjev s
področja delovnega prava in prava socialne varnosti, aktualnih člankov in na spletnih
straneh določenih organizacij, ki obravnavajo tovrstno tematiko. Z metodo kompilacije
sem mnenja, stališča in trditve drugih avtorjev povezovala skozi celotno diplomsko
nalogo. V zadnjem delu diplomskega dela pa sem uporabila metodo analize, s katero sem
analizirala odgovore anketnega vprašalnika in tako pobliţje spoznala, koliko so ljudje
dejansko seznanjeni s plačevanjem prispevkov.

1.4 STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA
Diplomsko delo zajema 10 poglavij.
V prvem poglavju, uvodu, sem predstavila izhodišče, namen in cilj ter metode, ki sem jih
uporabila v diplomskem delu.
V drugem poglavju opredeljujem pojem socialne varnosti, kako se je razvijala skozi
zgodovino, pravne vire in načela socialne varnosti.
Tretje poglavje govori o plači, prispevkih in davščinah. V tem poglavju sem opredelila
pojem plače, njene definicije in značilnosti, kaj so prispevki, kdo in kako se plačujejo, ter
davščine, ki se v osnovi delijo na takse, prispevke in davke.
Četrto, peto, šesto in sedmo poglavje predstavljajo osrednji del moje diplomske naloge. V
četrtem poglavju predstavljam sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, njegov
razvoj in financiranje, opredeljujem zavarovance in predstavim zavod, ki je nosilec in
izvajalec pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
V petem poglavju pišem o obveznem zdravstvenem zavarovanju, prav tako o razvoju in
financiranju, kdo so zavarovane osebe in o zavodu, ki je nosilec in izvajalec obveznega in
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja.
Sledi šesto poglavje o zavarovanju za starševsko varstvo, njegova zgodovina ter prispevki,
ki jih v ta namen plačujemo.
V sedmem poglavju predstavljam zavarovanje za primer brezposelnosti, njegov razvoj in
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, ki je ena ključnih ustanov na trgu dela.
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Osmo poglavje zajema predstavitev rezultatov, pridobljenih z anketo, ki sem jo izvedla.
Uporabila sem anketni vprašalnik, ki sem ga razposlala na naključno izbrane elektronske
naslove. S pomočjo vprašalnikov sem prišla do določenih spoznanj, ki sem jih tudi
grafično ponazorila.
V devetem poglavju sem podala nekaj predlogov za izboljšanje sistemov socialnih
zavarovanj v Republiki Sloveniji, ki so jih v anketnem vprašalniku predlagali anketiranci.
Sledi zadnje, deseto poglavje, kamor spada zaključek diplomske naloge. Tu sem povzela
vsebino diplomskega dela ter potrdila oziroma ovrgla hipotezi, zastavljeni v uvodu.
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2 OPREDELITEV POJMA SOCIALNE VARNOSTI

2.1 POJEM SOCIALNA VARNOST
Tveganje in ţelja po varnosti sta dve temeljni usmeritvi – tendenci človekovega duha
(Durand, 1953, str. 11). Tveganja na socialnem področju, ki povzročajo za posameznike
negotovost, so po naravi različna. Pojem tveganje (riziko, nevarnost) je pravno definiran v
zavarovalnem pravu kot prihodnji, negotov dogodek, ki ne sme biti odvisen od izključne
volje pogodbenih strank in katerega uresničitev pomeni zavarovalni primer. Tveganja
negativno vplivajo na posameznikov ekonomski in socialni poloţaj. Fizična tveganja so
povezana z naravnimi pojavi in nesrečami, druţbena tveganja pa nastajajo zaradi
političnih in ekonomskih stanj, vključno z vojnami. Posledica tveganja je negotovost, ki se
na ravni posameznika odraţa v ekonomski – materialni negotovosti. Za to stanje je
značilno, da posameznik ne ve, ali bo lahko pokrival svoje ekonomske – denarne potrebe
v zvezi s preţivetjem (Bubnov-Škoberne, 1999, str. 36).
Nasprotje ekonomske negotovosti je ekonomska varnost, ki za posameznika pomeni del
splošne varnosti in blaginje in se lahko definira kot stanje, v katerem je posameznik
relativno gotov, da bo lahko zadovoljeval svoje osnovne ţivljenjske potrebe v zvezi s
preţivetjem v sedanjosti in prihodnosti (Ibidem, str. 37).
Ameriški avtor Rejda ugotavlja, da ni univerzalnega soglasja o pomenu pojma socialna
varnost, vendar obstaja dobršna mera soglasja o značilnostih socialne varnosti in o
načinih uresničevanja socialne varnosti. Temeljne značilnosti socialne varnosti so, da je
sistem določen z drţavnim predpisom, da praviloma zagotavlja posamezniku denarne
dajatve, s katerimi se nadomesti izpad zasluţka zaradi brezposelnosti ter starosti,
invalidnosti, smrti, bolezni, materinstva in poškodb pri delu (Rejda v: Bubnov-Škoberne,
1999, str. 37).
Beveridge je določil vsebino drţavnega sistema socialne varnosti v svojem poročilu v
načrtu socialne varnosti, ki vsebuje temeljna načela in pravila za organizacijo ter vrsto in
obseg pravic in obveznosti na različnih področjih socialne varnosti. Z načrtom socialne
varnosti, ki ga je pripravil, naj bi določili celovit sistem socialnega zavarovanja, po
katerem bi vsakdo delal, dokler zmore, in plačeval prispevke od svojega zasluţka zato, da
bo imel v primeru, ko iz kakršnegakoli razloga ne more delati, zagotovljen dohodek, ki mu
bo omogočal, da ne bo ţivel sam ali skupaj z druţino v pomanjkanju. Poleg minimalnih
dajatev za preţivetje ob nastanku socialnega primera se v načrtu priporoča uvedba
otroških doklad, da ne bi noben otrok, ne glede na velikost druţine, trpel pomanjkanja, in
sistem nacionalnega zdravstvenega varstva za vse vrste zdravstvenih okvar za vsakogar,
da bi zagotovili vsakomur moţnost zdravljenja. Predlagal je, da naj bi načrt uresničili na
temelju sodelovanja drţave in posameznika. Drţava naj bi poskrbela za storitve in sistem
prispevanja, vendar tako, da ne bi zavirala osebne iniciative in odgovornosti za
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prostovoljno vključevanje v dodatne sisteme (Beveridge v: Bubnov-Škoberne, 1999, str.
38).
Predlagan sistem je uveljavljen v Veliki Britaniji, bistvo pa je v tem, da vsak delavec
prispeva v sistem enak prispevek ne glede na višino plače oziroma dohodka in v primeru
socialnega primera dobi minimalni prejemek, določen v enaki višini za vse. Sistem je bil po
letu 1970 dopolnjen, saj se je izkazalo, da prejemki za nekatere skupine prebivalstva niso
zadostovali (po Bubnov-Škoberne, 1999, str. 38).
Nemški avtor Zacher pravi, da se je socialna varnost odzvala na temeljno paradigmo, da
mora imeti vsaka odrasla oseba moţnost in obveznost, da zasluţi sredstva za preţivetje za
sebe in druţino z odvisnim ali samostojnim delom; v primeru izpada dohodkov zaradi
socialnega primera pa je treba izpad nadomestiti s socialnimi dajatvami (Zacher v:
Bubnov-Škoberne, str. 39).
Francoz Durand je definiral socialno varnost v najširšem smislu tako, da jo pojmuje kot
sistem pravic s kurativnimi in preventivnimi cilji za preprečevanje, omilitev in odpravljanje
posledic socialnih primerov. Po njegovem mnenju je treba socialno varnost definirati glede
na socialne primere, ki jih pokriva, in glede na pravice, ki jih ima posameznik ob nastopu
socialnega primera (Durand v: Bubnov-Škoberne, 1999, str. 37-39).
Norveški socialni ekonomist Overbye razume pojem socialna varnost kot širok in na nek
način splošen koncept različni vrsti ukrepov za varstvo posameznika v socialnih poloţajih
in pogojih, ko je lahko njegovo ali njeno preţivetje ogroţeno (Ibidem, str. 39).
V slovenskem prostoru se je pojem socialna varnost običajno uporabljal v najširšem
smislu, podobno, kot ga je definiral Durand. Špicar navaja, da je socialna varnost zelo
širok pojem in da z najširšega vidika pomeni ustvarjanje enakopravnega poloţaja
drţavljanu, ki zaradi kakršnihkoli razlogov, vendar brez lastne krivde, ostane brez
moţnosti, da z lastnim zasluţkom zagotovi svoj standard in preţivljanje svoje druţine ob
enakih pogojih, kot jih imajo drugi drţavljani (Špicar v: Bubnov-Škoberne, 1999, str. 40).
Po mnenju Radovana in Kavar-Vidmarjeve obsega socialna varnost vse pravice in ukrepe
kurativne in preventivne narave, s katerimi se ob nastanku socialnega primera vsakomur
zagotovijo potrebne dajatve – kurativni cilji in preprečijo ali omejijo negativni vplivi
socialnih primerov – preventivni cilji (Bubnov-Škoberne, 1999, str. 41).

2.2 RAZVOJ SOCIALNE VARNOSTI
Ţe vrsto let človek dela in ustvarja dobrine za preţivetje. Ko dela in je aktiven, je tudi
dohodek stalen. Pri delu pa je prisotno tudi tveganje za bolezni in poškodbe, tudi
invalidnost in smrt, kar privede do začasne ali trajne nezmoţnosti za delo in posledično za
ustvarjanje dohodka. V preteklosti je v takih primerih prišlo do velikih teţav tako za
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posameznika kot za celotno njegovo druţino, saj se je izkazalo, da večina zaposlenih za
čas nezmoţnosti za delo ni prihranila dovolj sredstev za preţivetje. To je ob izgubi
dohodka, nezmoţnosti za delo, pri nastanku nadpovprečnih stroškov, ki se povišajo na
primer ob rojstvu otroka, zdravljenju poškodovanega ali bolnega druţinskega člana ali pri
smrti katerega druţinskega člana, privedlo do ekonomske negotovosti. Zato so evropske
drţave začele organizirati sisteme, s katerimi bi ob nastanku socialnih tveganj ohranile
dohodek in tako so se oblikovali sistemi socialne varnosti (povzeto po Bubnov-Škoberne,
1999, str. 6).
Prva moderna socialna zavarovanja so bila uvedena konec 19. stoletja v Nemčiji za časa
vladavine Bismarcka1, kmalu za tem pa tudi na sedanjem slovenskem ozemlju, in so
vključevala le delavce. Socialna zavarovanja so predstavljala predvsem obrambo pred
pritiskom socialističnih gibanj in velike bede, v kateri so ţiveli industrijski delavci v primeru
nastanka socialnih primerov (povzeto po Strbanu, 2008, str. 345-346).
Teţak poloţaj poškodovanih delavcev je sproţil zahtevo po njihovi boljši socialni zaščiti,
saj v odsotnosti z dela niso prejemali mezd in so bili materialno ogroţeni. Zato so začeli
iskati rešitve za preţivetje. Tako se je najprej pojavilo individualno varčevanje,
ustanovljene so bile blagajne za vzajemno pomoč, vendar se ta sistem kot oblika socialne
varnosti ni obnesel. Nato je delodajalec postal odgovoren za vzdrţevanje delavca v času
njegove odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe in je svojo odgovornost zavaroval
pri zavarovalnicah. S takšnim zavarovanjem pa so bile krite le nekatere vrste tveganja. To
je torej privedlo do prvega zakona o obveznem zdravstvenem zavarovanju za primer
bolezni, leta 1883 v Nemčiji.2 Sprejeta sta bila še zakon o nezgodnem zavarovanju leta
1849 in zakon o starostnem zavarovanju leta 1889. Prvi zakon za primer brezposelnosti so
sprejeli v Veliki Britaniji leta 1911. Obvezno zavarovani so bili samo delavci z najniţjimi
plačami, sčasoma pa se je krog obvezno zavarovanih oseb širil na vse zaposlene in v
novejšem času tudi na samozaposlene in kmete. V nekdanji Jugoslaviji je bil leta 1922
sprejet zakon o delavskem zavarovanju3 (povzeto po Bubnov-Škoberne, 1999, str. 12).
Na Slovenskem so se ţe v 19. stoletju pojavile različne oblike vzajemne pomoči,
podpornih društev, bratovskih skladnic in bratovščin. Leta 1835 je bila ustanovljena
pomočniška, bolniška in podporna blagajna v Ljubljani. Leta 1852 je obrtni red uvedel
podporno blagajno za delavce lastnikov delavnic. Razvoj socialnega zavarovanja je bil
pozneje vezan na razvoj socialnega zavarovanja v Avstriji, ki je temeljil na povzemanju
rešitev iz nemškega socialnega zavarovanja (Vodovnik, 2004, str. 156).
Po drugi svetovni vojni, leta 1950, je bil sprejet zakon o socialnem zavarovanju delavcev,
usluţbencev in njihovih druţin. Po osamosvojitvi Slovenije pa so bili leta 1992 sprejeti novi
zakoni s področja socialnih zavarovanj, in sicer zakon o pokojninskem in invalidskem
1 Nemški kancler Otto von Bismarck je leta 1889 ustanovil model zdravstvenega varstva, ki temelji na načelih obveznega, z zakonom predpisanega javnega
zavarovanja (http://sl.wikipedia.org/wiki/Bismarckov_model_zdravstvenega_varstva, 4.6.2011).
2 Ta zakon pomeni začetek zdravstvenega zavarovanja, kot ga poznamo še danes (Bubnov-Škoberne, 1999, str. 12).
3 Z njim je bilo določeno, da mora biti uvedeno obvezno bolniško, nezgodno, pokojninsko zavarovanje in zavarovanje za brezposelnost. Vsa zavarovanja so se
uveljavljala postopoma (Bubnov-Škoberne, 1999, str. 12).
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zavarovanju, ki ureja zavarovanje za starost, za izgubo ali zmanjšanje delovne zmoţnosti
zaradi poškodbe ali bolezni pri delu ali izven dela in zavarovanje za primer smrti
druţinskega člana, in zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki
ureja zavarovanje za primer bolezni in poškodbe pri delu ali izven dela in za nego obolelih
druţinskih članov. Ţe leta 1991 je bil sprejet zakon o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti, leta 1993 pa zakon o druţinskih prejemkih, ki ureja pravico
nadomestila plače za čas nosečnosti, porodniškega dopusta in dopusta za nego in varstvo
otroka. Do danes so bili omenjeni zakoni ţe večkrat dopolnjeni ali spremenjeni (povzeto
po Bubnov-Škoberne, 1999, str. 12).

2.3 PRAVNI VIRI SOCIALNE VARNOSTI
Pravne vire na področju socialne varnosti delimo na mednarodne in nacionalne (interne,
drţavne) pravne vire.
2.3.1 MEDNARODNI PRAVNI VIRI
Mednarodno pravni akti so univerzalni akti mednarodnih organizacij ter večstranske in
dvostranske mednarodne pogodbe (Vodovnik, 2004, str. 160). Najpomembnejši pravni
akti, ki določajo dolţnosti drţav pri zagotavljanju socialnih pravic, so bili sprejeti v OZN,
specializiranih organizacijah, med njimi zlasti v Mednarodni organizaciji del in v Svetovni
zdravstveni organizaciji, v okviru Sveta Evrope ter v okviru Evropske skupnosti oziroma
unije. Temeljna cilja mednarodnih aktov s področja socialne varnosti sta:
- določitev minimalnih socialnih pravic oziroma standardov, temeljnih pogojev za
nastanek pravic in minimalni obseg dajatev (minimalna višina in trajanje dajatev).
Taki mednarodni akti so poimenovani tudi akti, ki določajo standarde,
- in ustvarjanje pogojev za koordinacijo, harmonizacijo in pribliţevanje sistemov
socialnih pravic.
Mednarodni akti na socialnem področju so lahko po naravi deklaracije, konvencije, pakti
ali listine. Ti imajo za drţave podpisnice določene pravne posledice. Drţava podpisnica se
namreč zaveţe, da bo pristojnim organom poročala, kako uresničuje pravice, določene v
mednarodnem aktu (Bubnov-Škoberne, 1999, str. 20).
Najpomembnejši mednarodni akti, sprejeti v okviru OZN, so:
1. Splošna deklaracija človekovih pravic, ki je bila sprejeta leta 1948 in vsebuje vse
človekove politične, drţavljanske, ekonomske, socialne in kulturne pravice,
2. Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, ki je bil sprejet leta
1966
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Najpomembnejši Akti Sveta Evrope za področje socialne varnosti so:
1. Evropska socialna listina,
2. Evropski kodeks socialne varnosti in
3. Evropska konvencija socialne varnosti.
Najpomembnejši akti EGS, ES in EU so:
1. Uredba EGS št. 1612/68 o svobodi gibanja delavcev v Skupnosti (določba 7. člena
pravi, da morajo biti delavcu, tujemu drţavljanu, zagotovljene enake socialne in
davčne ugodnosti kot domačim drţavljanom),
2. Uredba EGS št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe,
samozaposlene osebe in člane njihovih druţin, ki se selijo v ES,
3. Uredba EGS št. 574/72 o postopku uveljavljanja Uredbe št. 1408/71,
4. direktiva EU, ki se nanaša na javne – zakonske sisteme socialne varnosti (79/7
EEC),
5. direktiva EU, ki se nanaša na poklicne in podjetniške sisteme socialne varnosti
(86/378 EEC),
6. direktiva EU, ki se nanaša na poloţaj samozaposlenih v sistemih socialne varnosti
(86/613 EEC).
Pomembne konvencije in priporočila Mednarodne organizacije dela:
1. Konvencija št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti,
2. Konvencija št. 103 o varstvu materinstva
3. Konvencija št. 121 o dajatvah za nesreče pri delu in poklicne bolezni,
4. Konvencija št. 128 o invalidskih, starostnih in druţinskih dajatvah,
5. Konvencija št. 130 o zdravstvenem varstvu in nadomestilih med boleznijo,
6. Konvencija št. 155 o varstvu pri delu, zdravstvenem varstvu in delovnem okolju,
7. Konvencija št. 159 o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov,
8. Konvencija št. 161 o sluţbah medicine dela,
9. Konvencija št. 168 o zaposlovanju in varstvu v primeru brezposelnosti.4
2.3.2 SLOVENSKI PRAVNI VIRI
Socialna varnost je ena izmed temeljnih človekovih pravic. Kadar je prizadeto ali ogroţeno
stanje oseb, se namreč zagotovi gospodarska in druga pomoč in tako se vzdrţuje
druţbeno stabilno stanje. To je zagotovljeno ţe z Ustavo Republike Slovenije.
Interni pravni viri heteronomnega oziroma drţavnega prava so ustava, zakoni,
podzakonski in drugi predpisi nosilcev javnih pooblastil (Vodovnik, 2004, str. 160). Z
Ustavo Republike Slovenije se urejajo vsa pomembna druţbena razmerja, med katera
spada tudi socialna varnost. V Ustavi Republike Slovenije so določbe, s katerimi so
4

Najpomembnejša je Konvencija št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti. Sprejeta je bila leta 1952,
veljati pa je začela leta 1955. Vsebina te konvencije je povzeta v Evropskem kodeksu socialne varnosti, ki ga
je sprejel Svet Evrope (Bubnov-Škoberne, 1999, str. 20-27).
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določeni pravni temelji za določanje socialno-pravnega poloţaja prebivalcev Slovenije. V 2.
členu Ustave Republike Slovenije je zapisano, da je Slovenija pravna in socialna drţava.
Načelo socialne drţave je temeljno ustavno načelo. Socialne pravice sodijo med temeljne
človekove pravice in svoboščine. So torej ustavna kategorija. V našem pravnem sistemu
ima drţava ustavno, torej pravno zavezujočo in pravno iztoţljivo dolţnost, da stori vse, kar
je v njeni moči, da bi zagotovila najvišjo moţno stopnjo zaščite temeljnih pravic, oziroma,
da bi zagotovila najvišjo moţno stopnjo učinkovitosti pri uresničevanju teh pravic. In med
njimi so socialne pravice posebej pomembne5 (Teršek, 2008, str. 6).
Določila od 50. do 56. člena Ustave Republike Slovenije govorijo o tem, da imajo
drţavljani pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti, vključno s
pravico do pokojnine. Drţava ureja obvezno zdravstveno zavarovanje, pokojninsko,
invalidsko in druga socialna zavarovanja ter skrbi za njihovo delovanje. Za vojne veterane
in ţrtve vojnega nasilja je z Ustavo zagotovljeno posebno varstvo v skladu z zakonom.
Vsak drţavljan Republike Slovenije ima pravico do zdravstvenega varstva, in sicer pod
pogoji, ki jih določa zakon. Zakon določa pravice do zdravstvenega varstva iz javnih
sredstev. Invalidom je v skladu z zakonom zagotovljeno varstvo ter usposabljanje za delo,
prav tako imajo pravico do izobraţevanja in usposabljanja za dejavno ţivljenje v druţbi
otroci z motnjami v telesnem ali duševnem razvoju ter druge huje prizadete osebe, kar se
prav tako financira iz javnih sredstev. Drţava varuje tudi druţino, materinstvo, očetovstvo,
otroke in mladino ter ustvarja za to varstvo potrebne razmere. Starši imajo pravico in
dolţnost vzdrţevati, izobraţevati in vzgajati svoje otroke. Ta pravica in dolţnost se
staršem lahko odvzame ali omeji samo iz razlogov, ki jih zaradi varovanja otrokovih koristi
določa zakon. Otroci, rojeni zunaj zakonske zveze, imajo enake pravice kakor otroci,
rojeni v njej. Drţava mora zagotavljati moţnosti in ustrezne razmere za uresničevanje
svoboščin staršev, da se odločijo za rojstvo otrok. Otroci uţivajo posebno varstvo in skrb.
Zagotavlja se jim posebno varstvo pred gospodarskim, socialnim, telesnim, duševnim ali
drugim izkoriščanjem in zlorabljanjem. Otroci in mladoletniki, za katere starši ne skrbijo, ki
nimajo staršev ali so brez ustrezne druţinske oskrbe, uţivajo skladno z zakonom posebno
varstvo drţave (URS, 50.-56. člen).
Z zakoni so v Sloveniji urejena socialna zavarovanja za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje in
zavarovanje za primer brezposelnosti. Zavarovanje za primer nosečnosti in rojstva otroka
je vključeno v sistem druţinskih prejemkov. Socialne pomoči v denarju in naravi za
posameznike ali druţine so urejene v zakonu o socialnem varstvu in v zakonu o druţinskih
prejemkih. V posebnih zakonih so urejene posebne pravice, ki imajo socialno naravo, za
nekatere skupine prebivalcev, zlasti za invalidne osebe, ţrtve vojnega nasilja in za
nekatere druge posebne skupine (policiste, vojaške osebe, drţavne funkcionarje, posebno
5

Tako kot za druge temeljne pravice tudi za socialne pravice velja, da mora drţava z aktivnimi ukrepi
zagotoviti kakovost njihove zaščite in njihovega uresničevanja v praksi. Prav pri teh pravicah je odgovornost
drţave še nekoliko bolj poudarjena in posebna, saj v največji meri in neposredno zadevajo drţavljane,
nekoliko manj pa tujce v drţavi (Teršek, 2008, str. 6).
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zasluţene osebe …). Na temelju zakonov lahko vlada in upravni organi sprejemajo
izvršilne predpise, s katerimi se ureja postopanje izvršilnih organov in nosilcev pravic pri
uresničevanju pravic. Vsebina in subjekti pravic se lahko določajo le z zakonom (BubnovŠkoberne, 1999, str. 28-29).
Če in ko drţava sprejme ustrezne programe ali zakonodajo in ko vzpostavi nek sistem za
zagotavljanje socialne varnosti, se ni zgodila njena dobra volja, drţavljanom ni ničesar
podarila, nikakršne nadstandardne skrbnosti ni zagotovila. Drţava je samo uresničila svojo
nujno ustavno obveznost (Teršek, 2008, str. 8).

2.4 NAČELA SOCIALNE VARNOSTI
Sredstvo, s katerim je mogoče odpravljati moţne teţave pri razlagi pravnih norm ter
značilnosti pravnih institutov, so pravna načela, ki jih izoblikuje doktrina na posameznem
področju druţbenih razmerij, kakršna so tudi socialna razmerja. Načela so oblikovana
tako, da upoštevajo ustavne temelje in druge sorazmerno abstraktne pravne norme, ki so
običajno urejene v uvodnih določilih zakonskih in drugih predpisov (povzeto po
Vodovniku, 2004, str. 157).
2.4.1 NAČELO ENOTNOSTI SOCIALNE VARNOSTI
Načelo enotnosti socialne varnosti je vrednostno izhodišče razvijanja enovitega sistema
skrbi za socialni poloţaj posameznika. Enotnost sistema socialne varnosti ima temelje v
Ustavi Republike Slovenije, ki drţavi nalaga dolţnost organiziranja elementov sistema
socialne varnosti, tako da se ob tem uveljavi ustavno načelo socialne drţave. Nosilci
sistema socialne varnosti so različni subjekti s svojimi posebnimi interesi, zato Ustava
nalaga drţavi dolţnost, da zagotovi vsakomur minimalne socialne pravice ter da organizira
javno sluţbo, ki skrbi za njihovo zagotavljanje (Vodovnik, 2004, str. 158).
Pri načelu enotnosti gre torej za enotno urejanje materije socialne varnosti, enotno
urejanje minimalnih pravic ter organizirano enotno javno sluţbo, ki te naloge izvaja.
2.4.2 NAČELO VZAJEMNOSTI IN SOLIDARNOSTI
Načelo vzajemnosti in solidarnosti v sistemu socialne varnosti označuje naravo razmerij
med udeleţenci socialnih razmerij v zvezi z zagotavljanjem sredstev za delovanje sistema
ter uţivanjem pravic. Vsebina načela vzajemnosti je, da so prispevki posameznika za
socialno varnost v obliki različnih davščin odvisni zlasti od njegovih dohodkov in
premoţenjskih moţnosti, uţivanje pravic, s katerimi se upravičencem zagotavljajo koristne
dobrine, pa od prispevkov posameznika ni v celoti odvisno. Odvisno je zlasti od njegovih
dejanskih potreb, ki se ugotavljajo po kriterijih, ki jih določajo predpisi. Načelo solidarnosti
na področju socialne varnosti je načelo, po katerem je vsakomur priznana pravica, da se
mu iz javnih sredstev zagotavljajo najnujnejše ţivljenjske dobrine, če iz objektivnih
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razlogov ne more sam ustrezno sodelovati pri zagotavljanju sredstev za socialno varnost s
plačevanjem ustreznih davščin (Vodovnik, 2004, str. 158).
Načelo vzajemnosti torej na nek način usklajuje, kolikšni so prispevki posameznika glede
na njegov dohodek (gre torej za različne zneske) in kolikšen deleţ pravic posameznik
uţiva glede na njegove dejanske potrebe. Načelo solidarnosti pa poudarja, da je prav
vsakomur priznana pravica, da se mu zagotavljajo najnujnejše ţivljenjske dobrine.
2.4.3 NAČELO UNIVERZALNOSTI
Sistem socialne varnosti je zasnovan tako, da v okviru svojih podsistemov poskuša zajeti
čim več oseb, ki jih doletijo socialni primeri (generalizacija). Načelo popolnosti, splošnosti
oziroma univerzalnosti se pri pravnem urejanju socialnih pravic kaţe v tem, da se socialne
pravice postopoma širijo. Čeprav se socialne pravice s časom spreminjajo, nekatere se
opuščajo ali oţijo, druge pa širijo oziroma pojavljajo na novo, je splošna smer v sodobni
druţbi postopna širitev pravic iz socialne varnosti. Področje socialne varnosti se širi
običajno tako, da predpisi postopoma širijo krog upravičencev do dajatev in storitev, širi
pa se tudi krog teh dajatev in storitev. Za Slovenijo in tudi mnoge druge sodobne drţave
je na primer značilno oţenje pravic do denarnic prejemkov za primer brezposelnosti,
primer uvedbe nove pravice pa je uvedba pravice do drţavne pokojnine (Vodovnik, 2004,
str. 159).
Načelo univerzalnosti poenostavljeno pomeni, da naj bi v sistem socialne varnosti zajeli
vse prebivalstvo in vse socialne rizike.
2.4.4 NAČELO DEMOKRATIČNOSTI TER PRIVATIZACIJE
Za odnose med udeleţenci socialnih razmerij je značilna sorazmerno visoka stopnja
ureditve teh razmerij s kogentnimi (prisilnimi) predpisi. To velja zlasti za obvezna socialna
zavarovanja in socialno varstvo, nekoliko manj pa za prostovoljna zavarovanja. Pri
obveznih socialnih zavarovanjih torej prevladuje avtoritarno urejanje socialnih razmerij s
predpisi, a se tudi na teh področjih pojavljajo elementi demokratičnosti. Kaţejo se zlasti v
pravicah udeleţencev socialnih razmerij, da aktivno soodločajo pri upravljanju posameznih
področij socialne varnosti. Za razvoj socialne povezanosti v svetu in pri nas je značilen
proces postopne privatizacije socialnih zavarovanj. Sodobna drţava v teh podsistemih
socialne varnosti oţi svoje lastniške in upravljavske pristojnosti in jih postopoma prenaša
na udeleţence zavarovalnih razmerij. V okviru prostovoljnih socialnih zavarovanj lahko
udeleţenci sami v pomembnem obsegu, torej demokratično, odločajo o organiziranju
sistema zavarovanja, upravljanju tega sistema ter določanju kriterijev za uveljavljanje
pravic. Na tem področju torej prevladuje načelo demokratičnosti (Vodovnik, 2004, str.
159-160).
Trenutno gre torej razvoj socialnih zavarovanj v privatizacijo, s čemer se oţijo pristojnosti
drţave in se širi demokratičnost upravljanja socialnih zavarovanj.
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2.4.5 NAČELO ZAKONITOSTI
Načelo zakonitosti je značilno za pravna razmerja s prevladujočimi elementi javnega prava
pred elementi zasebnega prava. Jedro vsebine tega načela je, da so ključni elementi
pravnih razmerij urejeni s konkretnimi obveznimi (kogentnimi) pravnimi normami, katerih
uporabe udeleţenci razmerij ne morejo izključiti. Za razmerja na področju socialne
varnosti je značilno, da jih v sorazmerno velikem obsegu urejajo konkretna obvezna
zakonska pravila in da je le manjši del teh razmerij odvisen od volje udeleţencev teh
razmerij. Avtonomija udeleţencev teh razmerij je omejena, zato je zakonitost v teh
razmerjih eno izmed temeljnih načel (Vodovnik, 2004, str. 160).
2.4.6 NAČELO NEZASTARLJIVOSTI, NEODTUJLJIVOSTI IN SPOŠTOVANJA
PRIDOBLJENIH PRAVIC
Z vidika ugotavljanja pravne narave socialnih pravic in njihovih značilnosti je pomembno
upoštevati delitev pravic na osebne in premoţenjske pravice. Za premoţenjske je značilno,
da so v pravnem prometu in da jih lahko upravičenec na primer odtuji ali obremeni. Če
nosilci premoţenjskih pravic ne uveljavljajo v predpisanih časovnih obdobjih, pravice
zastarajo. Nasprotno pa velja za osebne pravice, med katere spadajo tudi socialne
pravice. Osebne pravice ne zastarajo in niso v pravnem prometu. Tako na primer pravice
do starostne pokojnine ne more uţivati nihče drug kot zavarovanec, ki izpolnjuje
predpisane pogoje za uţivanje te pravice. Zavarovanec te pravice ne more odtujiti, niti se
ji ne more veljavno odpovedati ali je odtujiti s pravnim poslom, lahko pa odtuji ali drugače
razpolaga z dospelimi terjatvami ali izplačanimi prejemki, ki izvirajo iz pravice.
Spoštovanje pridobljenih pravic je načelo, ki zavezuje subjekte, ki odločajo o konkretni
pravici posameznika, in pravodajalce, ki določajo pravne temelje za priznavanje pravic. O
socialnih pravicah se odloča v upravnem postopku. Ta se konča s pravnomočno odločbo,
ki zavezuje tudi organ, ki je tako odločbo izdal. Načelo spoštovanja pridobljenih pravic
omejuje pravodajalce pri pravnem urejanju socialnih pravic. Obstajata dva vidika omejitve
pravodajalcev, ki izvirata iz omenjenega načela. Pravodajalci ne morejo zmanjšati
socialnih pravic posameznim upravičencem, ki so jim bile te pravice pravno veljavno
priznane pred uveljavitvijo pravne norme, ki spreminja (oţi) obseg pravic. Drugi vidik
omenjenega načela je vezan na prostost pravodajalcev pri poseganju v ţe uveljavljeno
pravno ureditev oziroma pri spreminjanju predpisov s področja socialne varnosti. V tem
procesu pravodajalci lahko le omejeno krčijo v pravnem redu uveljavljene pravice. Ustava
namreč z vidika razvoja sistema socialne varnosti usmerja pravodajalce k širitvi in ne k
oţenju socialnih pravic. Ni torej legitimno, da bi pravodajalec brez posebej utemeljenih
razlogov s pravnimi normami spremenil socialne pravice, tako da bi tistim, ki jih
uveljavljajo po spremembi pravne ureditve, pripadale v oţjem obsegu kot tistim, ki so jih
uveljavili pred spremembo (Vodovnik, 2004, str. 161-162).
Če povzamem, gre pri načelu nezastarljivosti in neodtujljivosti pravic za to, da pridobljene
pravice po zakonu ne zastarajo in se ne morejo prenesti na tujo osebo. Načelo
spoštovanja pridobljenih pravic pa pomeni, da posameznik, ki je pridobil neko pravico po
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tedaj veljavnem zakonu, to pravico ohranja tudi v prihodnje, čeprav se zakonodaja
spremeni. Če se pridobljena pravica v primerjavi s kasneje sprejeto zakonodajo smatra za
ugodnejšo, se le ta ohrani.
2.4.7 NAČELO VARSTVA PRAVIC
Pravice iz socialnih zavarovanj (torej posameznih panog socialne varnosti) se v Sloveniji
uveljavljajo v izvensodnem postopku pri nosilcih zavarovanj, v posebnih upravnih
postopkih. Pri tem se uporabljajo določbe Zakona o splošnem upravnem postopku, če
določena procesna vprašanja niso urejena drugače v specialnem zakonu, ki ureja
posamezno vejo zavarovanja (Novak in Cvetko, 2005, str. 40).
Po določilih 25. člena Ustave Republike Slovenije je vsakomur zagotovljena pravica do
pritoţbe ali pravnega sredstva proti odločbam nosilcev javnih pooblastil, s katerimi ti
odločajo o njegovih pravicah, dolţnostih ali pravnih interesih. Ker so socialne pravice po
naravi tudi človeške pravice, veljajo za njihovo varstvo tudi ustavne norme o posebnem
varstvu teh pravic. Ustava določa, da sta osebam zagotovljeni sodno varstvo človekovih
pravic in temeljnih svoboščin ter pravica do odprave posledic njihove kršitve (Vodovnik,
2004, str. 162).
Postopki sodnega varstva pravic iz sistemov socialne varnosti se vodijo pred delovnim in
socialnim sodiščem in Višjim delovnim in socialnim sodiščem v skladu z Zakonom o
delovnih in socialnih sodiščih (Bubnov-Škoberne, 1999, str. 32).
Zoper odločitev organov prve stopnje, ki odločajo o socialnih pravicah, je največkrat
dovoljena pritoţba, o kateri odloča pristojni organ druge stopnje. Odločba pristojnega
organa druge stopnje je dokončna in izvršljiva, kljub temu pa ima oseba, o katere
pravnem poloţaju je bilo odločeno, pravico do sodnega varstva pred socialnim sodiščem v
postopku, ki ureja organizacijo, postopek in pristojnosti delovnih in socialnih sodišč. To so
posebna sodišča, ki so organizirana za sojenje v delovnih in socialnih sporih na prvi in
drugi stopnji, v zakonsko določenih primerih pa o teh sporih odloča tudi Vrhovno sodišče
Republike Slovenije. Socialne pravice so človekove pravice, zato je mogoče ob
morebitnem kršenju teh pravic vloţiti ustavno pritoţbo pred ustavnim sodiščem in tudi
pred Evropskim sodiščem za človekove pravice v Strasbourgu. Ob pravnih sredstvih, ki so
na voljo za varstvo socialnih pravic, obstajajo tudi druge moţnosti varstva teh pravic, med
katerimi je posebej pomembno delovanje oziroma nadzor varuha človekovih pravic in
temeljnih svoboščin (Vodovnik, 2004, str. 163).
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3 PLAČE, PRISPEVKI DELAVCEV IN DAVŠČINE

3.1 PLAČE
V Sloveniji je bilo določevanje osebnih dohodkov oz. plač, zlasti njihove spodnje ravni, od
leta 1990 dalje urejeno s kolektivnimi pogodbami. Poleg klasičnih pogajalcev,
delojemalcev in delodajalcev, (so)deluje pri urejanju sistema plač tudi vlada; ali kot
neposredna udeleţenka v pogajanjih ali kot oblikovalka zakonov in drugih predpisov.
Ureja zajamčene plače, plače oziroma razmerja osnovnih plač za delavce v javnem
sektorju, vključno s pravilniki o napredovanju, predlaga omejitve za plače in še druge
akte, ki zadevajo plačo (Uhan, 1995, str. 162).
Prvo, najbolj splošno in formalno opredelitev plače je mogoče izpeljati ţe iz definicije
pogodbe o zaposlitvi oziroma na njej temelječega delovnega razmerja. Delovno razmerje
je na pogodbi o zaposlitvi utemeljeno pravno razmerje med dvema strankama,
delodajalcem in delavcem: delavec se zaveţe delodajalcu nuditi svoje delo, opravljati zanj
določeno delo, delodajalec pa mu je za to dolţan plačati. Plača je pravica delavca in hkrati
glavna obveznost delodajalca, ki izhaja iz sklenjene pogodbe o zaposlitvi. Plača je bistveni
in nujni element pogodbe o zaposlitvi (Kresal, 2001, str. 144). Iz takšne opredelitve izhaja
najbolj enostavna definicija plače, in sicer, da plača predstavlja plačilo za opravljeno delo,
kateri je pogosto dodano še pojasnilo, da brez dela ni plačila (Kresal, 2001, str. 159).
Ţe preizkus takšne definicije plače v okviru civilistične koncepcije pokaţe, da ni povsem
točna. Upoštevati je namreč treba, kaj je obveznost ene in druge stranke, ki izhaja iz
pogodbe o zaposlitvi. Obveznost delavca ni dejanska oprava dela, ampak da delodajalcu
da na razpolago svoje delo, delovne storitve. Če to obveznost izpolni, potem ima pravico
do izpolnitve obveznosti nasprotne stranke, torej do plačila (Kresal, 2001, str. 159-160).
Delavec mora biti pripravljen pravilno opravljati delo, ki je predmet pogodbe o zaposlitvi,
biti mora na razpolago delodajalcu. Vendar je dejansko opravljanje dela odvisno tudi od
delodajalca in od njegovih sodelovalnih, pripravljalnih ravnanj. Delodajalec mora
zagotoviti delovna sredstva, material in prost dostop do delovnih prostorov, ustrezno
mora organizirati delo, zagotoviti potrebno vodstvo, navodila, skratka z ustreznimi
ravnanji, ki izhajajo iz njegove funkcije delodajalca, omogočiti opravljanje dela delavcem
(Kresal, 2001, str. 160).
Plača torej ni le plačilo za opravljeno delo. Zgolj ob doslednem upoštevanju civilističnih
pravil bi se lahko plača definirala kot plačilo za delo, glede katerega je delavec na
razpolago delodajalcu, da ga pod njegovim vodstvom in po njegovih navodilih opravi
(Kresal, 2001, str. 160-161). Danes velja, da je delodajalec tisti, ki nosi riziko poslovanja,
razen če imajo motnje svoj vzrok v delavski interesni sferi. Sicer pa ni sporno, da mora
delodajalec nositi rizike poslovanja v primeru izpada električne energije, sneţnega zameta,
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pomanjkanja ustreznih zalog materiala in podobno, ko zaradi tega ni mogoče opravljati
dela, tako da imajo delavci, ki so bili pripravljeni delati oziroma so bili na razpolago
delodajalcu, vseeno pravico do plačila (Kresal, 2001, str. 161-162).
Delodajalec in delavec se v pogodbi o zaposlitvi dogovorita tudi o nadomestilu plače za
čas predčasnega prenehanja dela pri uporabniku, oziroma za čas, ko delodajalec delavcu
ne zagotavlja dela pri uporabniku, ki ne more biti niţje od 70% minimalne plače (ZDR, 60.
člen).
Pri opredelitvi in ureditvi plače je treba ustrezno upoštevati tudi socialni vidik plače. To
pomeni, da je treba upoštevati, da plača za delavca predstavlja osnovni, včasih celo edini
vir sredstev za preţivljanje sebe in svoje druţine. Socialni vidik plače se na primer kaţe v
urejanju minimalne plače, ki naj vsem delavcem zagotavlja dostojno ţivljenje. Pomembna
zahteva, ki izhaja iz socialne funkcije plače, je tudi zahteva po kontinuiteti plače. Glavni
izraz te zahteve so različna nadomestila plač, do katerih ima delavec pravico v določenih
obdobjih, čeprav mu po splošnih civilističnih, pogodbenih pravilih ne bi pripadala, na
primer, ko ne dela iz razlogov z njegove strani, na primer zaradi bolezni (Kresal, 2001, str.
163).
Najsplošnejšo definicijo plače bi torej lahko definirali kot vsa plačila, ki jih je delodajalec
zavezan plačati delavcu na temelju sklenjene pogodbe o zaposlitvi, torej na temelju
delavčeve zaposlitve pri njem (Kresal, 2001, str. 164). V pogodbi o zaposlitvi mora biti
natančno določena osnovna plača delavca, ki mu pripada za opravljanje dela po pogodbi o
zaposlitvi ter določilo o drugih sestavinah plače delavca, o plačilnem obdobju, plačilnem
dnevu in o načinu izplačevanja plače. Plače in nadomestila plač ter ostali prejemki iz
naslova delovnega razmerja so opredeljeni v Zakonu o delovnih razmerjih, Kolektivnih
pogodbah dejavnosti in v internih aktih podjetij. Višino izplačil posameznih zneskov, ki so
še neobdavčeni, pa napotuje Uredba vlade Republike Slovenije o višini povračil stroškov v
zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo.
Zakon o delovnih razmerjih (Uradni list RS, št. 42/2002 s sprem.) ureja institut plačila za
delo (v širšem smislu, saj ureja tudi povračila stroškov v zvezi z delom, regres za letni
dopust, nastanitev med delovnim razmerjem ipd.) v členih od 126. do 140. Glede višine
plačila za delo Zakon o delovnih razmerjih določa v 126. členu, da mora delodajalec pri
plači upoštevati minimum, določen z zakonom, oziroma kolektivno pogodbo, ki
neposredno zavezuje delodajalca. Plačo mora torej delodajalec ţe v pogodbi o zaposlitvi
določiti najmanj v višini minimuma, določenega v zakonu, oziroma v višini izhodiščne
plače, ki jo določa za delodajalca zavezujoča kolektivna pogodba.6
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Trenutno Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 3/2011) določa, da znaša minimalna plača za delo s
polnim delovnim časom, opravljeno od 1. januarja 2011 dalje, 748,10 evrov, kar v neto znesku pomeni 572,27
evrov (ob upoštevanju splošnih olajšav po predpisih o dohodnini in brez upoštevanja morebitnih vzdrţevanih
druţinskih članov).
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Minimalno plačo ureja konvencija MOD7 št. 131 o določanju minimalne plače. Cilj
konvencije je bil preprečiti izplačevanje izjemno nizkih plač in s tem zagotoviti minimalno
socialno varnost delavcu in njegovi druţini. Če delavec dela polni delovni čas, v normalnih
delovnih pogojih, in ne dosega predvidenih delovnih rezultatov, se njegova osnovna plača
lahko zniţa, vendar ne more biti niţja od minimalne plače (Korpič Horvat, 2006, str. 101).
Nadalje določa Zakon o delovnih razmerjih, da je plača sestavljena iz osnovne plače, dela
plače za delovno uspešnost in dodatkov. Sestavni del plače pa je tudi plačilo za poslovno
uspešnost, če je tako dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi. Osnovna
plača se v skladu s 127. členom Zakona o delovnih razmerjih določi upoštevaje zahtevnost
dela, za katero je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi. Znesek osnovne plače se določi z
uvrstitvijo v posamezen plačni razred iz plačne lestvice. Delovna uspešnost delavca se
določi upoštevaje gospodarnost, kvaliteto in obseg opravljanja dela, za katero je delavec
sklenil pogodbo o zaposlitvi. Dodatki pa se določijo za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz
razporeditve delovnega časa, in sicer za nočno delo, nadurno delo, delo v nedeljo, delo na
praznike in dela proste dneve po zakonu. Dodatki za posebne pogoje dela, ki izhajajo iz
posebnih obremenitev pri delu, neugodnih vplivov okolja in nevarnosti pri delu, ki niso
vsebovani v zahtevnosti dela, se lahko določijo s kolektivno pogodbo. Prav tako se v
kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti določi višina dodatka za delovno dobo. Osnova za
izračun dodatkov je osnovna plača delavca za polni delovni čas oziroma ustrezna urna
postavka. Višina dodatkov se praviloma določi s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti.
Če delodajalec pri določitvi plače delavcu ne upošteva minimuma, določenega s posebnim
zakonom oziroma kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca, predstavlja to
prekršek, za katerega lahko inšpektor za delo delodajalca sankcionira z globo. To pa je
tudi edina pristojnost, ki jo imajo inšpektorji za delo v primeru, ko delodajalec ne
zagotavlja plačila za delo delavcem v ustrezni višini. Če pa delodajalec denimo delavcem
zagotavlja plačilo za delo v višini, ki je enaka ali višja od minimalne plače, vendar pa ne
zagotavlja plače v višini, dogovorjeni v pogodbi o zaposlitvi, ga inšpektor za delo ne more
sankcionirati, saj za to nima pravne podlage v predpisih. V takem primeru predstavlja
razlika med dogovorjeno in dejansko izplačano plačo denarno terjatev iz delovnega
razmerja, ki jo mora delavec uveljavljati neposredno pred pristojnim delovnim sodiščem s
toţbo – na podlagi 4. odstavka 204. člena Zakona o delovnih razmerjih. Terjatve iz
delovnega razmerja zastarajo v roku petih let.8
Delodajalec je dolţan delavcu povrniti stroške za prehrano med delom, za prevoz na delo
in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na
sluţbenem potovanju. Prav tako je delodajalec dolţan delavcu, ki ima pravico do letnega
dopusta, izplačati regres za letni dopust najmanj v višini minimalne plače. Plača se plačuje
7

Mednarodna organizacija dela
Inšpektorat Republike Slovenije za delo,
http://www.id.gov.si/si/storitve/pogosta_vprasanja_in_odgovori/delovna_razmerja/13_placilo_za_delo/dolocit
ev_in_sestavine_place/, 11.3.2011
8
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za plačilna obdobja, ki ne smejo biti daljša od enega meseca in se mora izplačati
najkasneje 18 dni po preteku plačilnega obdobja. Morebitna plačila v naravi se
zagotavljajo na v pogodbi o zaposlitvi dogovorjen način, glede na vrsto dela in obstoječe
običaje. Delavec ima pravico do nadomestila plače za čas odsotnosti, v primerih in v
trajanju, določenem z zakonom, ter v primerih odsotnosti z dela, ko ne dela iz razlogov na
strani delodajalca. Delodajalec je dolţan izplačati nadomestilo plače v primerih odsotnosti
z dela zaradi izrabe letnega dopusta, plačane odsotnosti zaradi osebnih okoliščin,
izobraţevanja, z zakonom določenih praznikov in dela prostih dni in ko delavec ne dela iz
razlogov na strani delodajalca. Delavec ima pravico tudi do plačane odsotnosti zaradi
osebnih okoliščin do skupaj največ sedem delovnih dni v posameznem koledarskem letu
zaradi osebnih okoliščin (lastne poroke, smrti zakonca oziroma osebe, ki je zadnji dve leti
ţivela z delavcem v ţivljenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in druţinskih
razmerjih v pravnih posledicah izenačena z zakonsko zvezo ali smrti otroka, posvojenca ali
pastorka, smrti staršev, hujše nesreče, ki zadane delavca) (po ZDR, 130.-137. člen).

3.2 PRISPEVKI
Plača je delavčev dohodek, ki je, tako kot drugi dohodki, obdavčljiv. Od njega se plačuje
davek. Z razvojem sistemov socialnih zavarovanj se od delavčeve plače plačujejo še
prispevki za zavarovanja9. Davki in prispevki so obvezne dajatve, katerih odmero, obračun
in plačilo ureja zakon10. V skladu z veljavno ureditvijo mora delodajalec ob izplačilu
delavčeve plače obračunati in plačati obvezne davke in prispevke, katerih zavezanec je
delavec. Seveda mora ob tem obračunati in plačati tudi obvezne dajatve, katerih
zavezanec je delodajalec sam. Delodajalec neposredno delavcu ne izplača njegove celotne
plače, ampak del njegove plače v višini davkov in prispevkov, katerih zavezanec je
delavec, zadrţi in odvede drţavi oziroma nosilcem socialnih zavarovanj (Kresal, 2001, str.
178).
Osnova za vse prispevke je enaka in odvisna od tega, kdo plačuje prispevke. Osnovo
predstavljajo bruto prejemki, in sicer so to plače, stimulacije, bonitete, nagrade ipd.
Plačujejo se tudi od regresa in povračil stroškov od tistega dela, ki presega z zakonom
določene meje. Delavci plačujejo prispevke iz bruto prejemkov, delodajalci pa na bruto
prejemke (Klun, 2007, str. 79). Iz tega izhaja razlikovanje med bruto plačo in neto plačo.
Bruto plača je plača, od katere še niso odšteti zneski davkov in prispevkov, ki se plačujejo
od plače. Neto plača pa označuje znesek, ki se dobi, če se bruto plači odštejejo davki in
prispevki. Neto plača predstavlja znesek, ki ostane delavcu, ki ga delodajalec delavcu
dejansko izplača, tako da lahko z njim prosto razpolaga11 (Kresal, 2001, str. 178-179).
9

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in
starševsko varstvo.
10
Zakon o prispevkih za socialno varnost, Zakon o dohodnini, Zakon o davčnem postopku.
11
Dejansko izplačilo delavcu je lahko niţje od neto plače, če je plačilo kakšnih obveznosti delavca z njegovim
soglasjem oziroma po njegovi volji tehnično izvedeno tako, da jih pred izplačilom plače delavcu od plače
odvede delodajalec, npr. plačilo za prostovoljno zdravstveno zavarovanje, plačilo za poravnavo kredita itd.
(Kresal, 2001, str. 178-179).
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3.2.1 PRIMER IZRAČUNA BRUTO IN NETO PLAČE
Bruto plačo Janka N. sestavljajo naslednji deleţi:
- osnovna plača,
- dodatek za delovno dobo.
Ko izračunamo bruto plačo, mora vsak delavec še odvajati del sredstev za prispevke za
socialno varnost. Od dobljenega zneska odvaja vsak delavec še akontacijo za dohodnino
in morebitne odtegljaje.
Prispevki iz bruto plače za:
- pokojninsko in invalidsko zavarovanje
15,50%
- zdravstveno zavarovanje
6,36%
- zaposlovanje
0,14%
- starševsko varstvo
0,10%

Skupaj prispevki iz bruto plače:

22,10%

Osnova za izračun dohodnine (ID)
ID = BP - prispevki za ZPIZ in zdrav. zavar. (22,10%) – splošna olajšava dohodnine
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Tabela 1: Prikaz izračuna plače Janka N.

Znesek:

1.000,00 EUR

Bonitete:

0.00 EUR

Davčne olajšave:

0.00 EUR

Materialni stroški:

200,00 EUR

Število otrok:

0

Število otrok s posebnimi potrebami:

0

Mesec obračuna:

marec

Izračun plače
I. OSNOVNI PODATKI
Splošna davčna olajšava:

258,35 EUR

Ostale olajšave:

0,00 EUR

Bruto osnova za obračun prispevkov:

1.150,00 EUR

II. PRISPEVKI OD BRUTO PLAČE DELAVCEV
1. Prispevki za socialno varnost (skupaj):

254,15 EUR

1.1. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:
1.2. Prispevek za zdravstveno zavarovanje:
1.3. Prispevek za zaposlovanje:
1.4. Prispevek za starševsko varstvo:
2. Akontacija dohodnine:

178,25 EUR
73,14 EUR
1,61 EUR
1,15 EUR
103,11 EUR

2.1. Osnova:
2.2 RAZRED V LESTVICI OBRAČUNSKIH STOPENJ
Razred Odstotek
Znesek
Osnova NAD

Osnova DO

2

627,42 EUR

1.254,83 EUR

189.971,70 SIT

792,74 EUR

27,00 %

100,39 EUR

3. Neto plača:
4. Materialni stroški:

637,50 EUR

200,00 EUR

IZPLAČILO

992,74 EUR

Bruto osnovna plača

1.000,00 EUR

III. PRISPEVKI NA BRUTO PLAČO
5. Prispevki za socialno varnost (skupaj):

185,15 EUR

5.1. Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje:
5.2. Prispevek za zdravstveno zavarovanje:
5.3. Prispevek za zaposlovanje:

101,78 EUR

5.4. Prispevek za poškodbe pri delu:
5.5. Prispevek za starševsko varstvo:

6,10 EUR

75,44 EUR
0,69 EUR
1,15 EUR

SKUPNI STROŠEK DELODAJALCA

1.535,15 EUR

Vir: http://www.racunovodja.com/
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Kot je razvidno iz tabele, na bruto plačo gospoda
in sicer za:
- pokojninsko in invalidsko zavarovanje
- zdravstveno zavarovanje
- zaposlovanje
- za poškodbe pri delu
- starševsko varstvo

Prispevki za socialno varnost skupaj:

Janka prispevke plača tudi delodajalec,
8,85%,
6,56%,
0,06%,
0,53%,
0,10%.

16,10%.

Delavec dobi v roke neto plačo, ki je bistveno niţja od zneska, ki ga odvaja za plačo istega
delavca delodajalec. Kadar se delajo kakršne koli primerjave in analize, se vedno upošteva
bruto plača. Vzrokov za to je več:
- ker obstaja moţnost, da je neto plača delavcev, ki imajo sicer enako bruto plačo,
različna zaradi različnih olajšav pri obračunu dohodnine,
- ker se v neto plače vriva tudi predstava o drugih prejemkih in odbitkih delavcev, ki
meglijo pravo vrednost, in
- zaradi laţjih primerjav s plačami z drugimi drţavami (Majcen, 1995, str. 424).

3.3 DAVŠČINE
Davščine so najpomembnejši vir javnih prihodkov. Temeljne vrste davščin so:
 Takse – delno plačilo za storitve upravnih organov, ki jih le-ti opravljajo v korist
zavezancev,
 prispevki –namenjeni so financiranju nalog, ki imajo splošno korist, niso torej
namenjeni plačilu določene storitve. Običajno so namenjeni financiranju
nedrţavnih organizacij, na primer socialnega zavarovanja, zbornic in podobno,
 davki – obvezne dajatve za pokrivanje javnih finančnih potreb ali pa za
uresničevanje drugih javnih ciljev, zlasti tistih s področja ekonomske in socialne
politike.12
3.3.1 TAKSE
Takse ali pristojbine so davkom podobne dajatve, vendar s pomembno razliko, in sicer pri
davkih drţava davkoplačevalcem ne nudi neposredne protistoritve, pri taksah pa. Takse so
dajatve, ki predstavljajo neposredno plačilo za določena dejanja drţavnih organov ali
javnih sluţb na zahtevo strank. Takse so v pravnih redih praviloma predpisane kot sodne
ali upravne pristojbine. Takse so lahko integralni prihodek proračuna ali posebni prihodek
npr. lokalne samouprave (Škof et al., 2007, str. 131). Takse, pristojbine, cene za javne
storitve so nedavčni prihodki in so samo nadomestila za stroške, ki nastajajo pri
zagotavljanju javnih dobrin (po Kranjcu, 2003, str. 55)

12

http://www.eracunovodstvo.org/blog/tag/davscine/, 14.06.2010
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3.3.2 PRISPEVKI
Prispevki za socialno varnost se uvrščajo med veliko trojico dajatev, saj je njihov deleţ v
davčnih prihodkih največji ali pa vsaj takoj za deleţem davkov na blago in storitve. Njihov
namen je financiranje ukrepov socialne varnosti, zato lahko govorimo o sistemu
socialnega zavarovanja. Za sistem socialnega zavarovanja je značilno, da se financira s
prispevki, ki so obvezni in vezani večinoma na dohodek zavarovancev, pravice pa naj bi
brez posebnih pogojevanj pripadale vsem zavarovancem. V praksi zadnje načelo ni
izpolnjeno pri vseh oblikah zavarovanj, saj npr. nadomestilo za brezposelnost lahko
prejme zavarovanec le pod določenimi pogoji (Klun, 2007, str. 79).
Osnova za prispevke so bruto dohodki (plače) zavarovancev, od katerih plačujeta
prispevke po proporcionalnih stopnjah tako zaposleni kot delodajalec. V praksi se
uporabljata dva sistema obračuna prispevkov: a) proporcionalne stopnje za dohodke do
določene višine; če je dohodek višji, se nad tem zneskom prispevki ne plačujejo, in b)
proporcionalne stopnje brez omejitve glede višine dohodka. Ker je pravica do uporabe
socialnega programa enaka za vse zavarovance (denimo pravica do zdravljenja), so
omejitve prispevkov na dohodke samo do določene višine smiselne, ker sicer v ''odprtem''
sistemu (tj. brez omejitve glede višine dohodka) prihaja do močno poudarjenega
prerazdeljevanja od zavarovancev z visokimi k zavarovancem z nizkimi dohodki. Pri
''odprtem'' sistemu je poleg prerazdeljevanja verjetno zelo pomemben motiv zagotovitev
zadostnih sredstev za program nasploh. V Sloveniji se prispevki plačujejo brez omejitev
glede na višino bruto dohodkov, zato je sistem zelo prerazdeljevalen (Kranjec, 2003, str.
286-287).
3.3.3 DAVKI
Pravno gledano je davek enkratna ali ponavljajoča se dajatev, ki jo drţava na podlagi
pravne in dejanske oblasti pridobiva od fizičnih in pravnih oseb za pokrivanje lastnih
odhodkov, ne da bi zanjo dajala neposredno protidajatev. Značilnosti davkov so:
 enostranskost – davke določi drţava ali lokalna skupnost enostransko s pravnim
aktom;
 prisilnost – davki za zavezance niso prostovoljna, temveč prisilna dajatev, za
katere izvršitev skrbi drţava prek svojih organov oblasti;
 nerecipročnost – davki niso vezani na neposredne ali posebne protidajatve, ki bi
jih davčnim zavezancem zagotavljala drţava;
 nepovratnost – drţava postane lastnik sredstev,
 nedoločljivost porabe davkov (javne potrebe);
 denarna oblika – davki so denarni dohodki drţave, izjemoma so lahko v naravi
(Škof et al., 2007, str. 115).
Pri davkih praviloma ne moremo določiti, kaj bodo davkoplačevalci zanje dobili. Z davki
financiramo npr. policijsko varstvo ali obrambo meje, vendar nihče od nas ne more
ugotoviti, koliko varstva ali obrambe dobi za svoje davke. Pri prispevkih je zveza med
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koristijo in prispevkom laţje ugotovljiva. Prispevek za pokojnino je individualizirano – sicer
prisilno – kupovanje dohodka za starost, šolnina je kupovanje storitev izobraţevanja,
vendar tudi tukaj ne moremo v celoti ugotoviti protivrednosti kot lahko to naredimo na
trgu privatnih dobrin, blaga, ki ga pač kupimo, če ocenimo da se nam nakup ''splača''. S
finančnega stališča je sicer razlikovanje med davki in prispevki nepomembno, ker sta
oboje prisilni dajatvi. Pri prispevkih se lahko pojavi narodnogospodarski problem
medgeneracijske porabe, npr. pri pokojninskem zavarovanju, kjer s prispevki kupujemo
bodoče pokojnine. Te bodoče pravice so implicitni dolg drţave, in če drţavljani nimajo
zaupanja v svojo drţavo, to nezaupanje vpliva na makroekonomske kategorije, kot sta
obrestna mera in inflacija (Kranjec, 2003, str. 55).
3.3.4 RAZLIKOVANJE MED PRISPEVKI IN DAVČNIMI PRIHODKI
Razlikovanje med prispevki in davki se poudarja tako v domači kot v tuji pravni literaturi
in ustavnosodni praksi. Kljub temu v slovenski praksi in zakonodaji ločnica ni dovolj jasno
poudarjena. Pritrditi je mogoče ugotovitvi, da so prispevki javne dajatve in jih lahko osebe
občutijo podobno kot davke. Tudi prispevki so določeni s prisilnimi pravnimi normami,
zmanjšajo plačo ali dohodek, s katerim lahko oseba prosto razpolaga in pojavljajo se
nagnjenja k neplačevanju prispevkov (kot utaja pri davkih). Vendar je njihova naloga
povsem drugačna in se zato pomembno razlikuje od davkov. Prispevki se zbirajo s točno
določenim namenom (denimo obveznega zdravstvenega zavarovanja) in imajo večplasten
pomen. Omenjenega večplastnega pomena davki (na splošno) nimajo. Davki ne
predstavljajo dajatve za posebne protidajatve določene pravne osebe, temveč sluţijo le
zbiranju prihodkov, ki so v primeru namenskih davkov sicer lahko proračunsko vezani
(Strban, 2005, str. 168).
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4
PRISPEVKI
ZAVAROVANJE

ZA

POKOJNINSKO

IN

INVALIDSKO

Vključitev v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je del socialnega zavarovanja,
pomeni uresničitev ustavne pravice do socialne varnosti, zagotovljene v 50. členu Ustave
Republike Slovenije. Drţava ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo
socialno zavarovanje ter skrbi za njihovo delovanje.
Pokojninsko in invalidsko zavarovanje v Republiki Sloveniji je obvezno in enotno za vse
zavarovance. V obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju so tako zavarovani
delavci v delovnem razmerju pri organizacijah in drugih delodajalcih, zasebniki, ki
opravljajo samostojno gospodarsko ali poklicno dejavnost, kmetje in člani njihovih
gospodarstev in še nekatere druge osebe, ki opravljajo določene dejavnosti, ki so podlaga
za obvezno zavarovanje.
Z vključitvijo v pokojninsko in invalidsko zavarovanje se s plačevanjem prispevkov ter po
načelih vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo pravice za primer starosti, invalidnosti,
smrti ter druge pravice.13

4.1 SPLOŠNO
ZAVAROVANJA

O

SISTEMU

POKOJNINSKEGA

IN

INVALIDSKEGA

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje je najpomembnejši del sistema socialne varnosti in
vključuje okrog 873.298 zavarovancev14. Z uvedbo pravice do drţavne pokojnine se je tudi
v Republiki Sloveniji uveljavila ureditev, v kateri je vsakemu prebivalcu zagotovljena
minimalna socialna varnost (Štrovs, 2000, str. 3). Pokojninsko in invalidsko zavarovanje je
obseţen sistem pravil in moţnosti zagotavljanja socialne varnosti v primerih, ko bi človek
ali njegova druţina postal materialno ogroţen zaradi posledic bolezni, poškodbe, smrti ali
starosti (Novak in Cvetko, 2005, str. 82).
Sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji je sistem treh
stebrov in obsega:
 obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi medgeneracijske
solidarnosti (aktivne generacije plačujejo prispevke za upokojeno generacijo ob
sodelovanju drţavnega proračuna),
 obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje delavcev na delovnih mestih, ki veljajo
za posebej teţka in zdravju škodljiva, oziroma delovnih mestih, na katerih po
določenih letih starosti ne morejo več delati, in prostovoljna dodatna pokojninska
13

ZPIZ,

http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/ZPIZ+INTERNET/ZPIZ/PrvaStran/Ozavarovanju/KajJepokojninskoInInvalidskoZavarovanje/, 5.10.2011
14 Mesečni statistični pregled, Z

PIZ, avgust

2011
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in invalidska zavarovanja, ki temeljijo na principu vnaprej določenih prispevkov in
naloţbenem principu, ter
različne oblike ţivljenjskih zavarovanj in drugih oblik varčevanj za starost (bančne
opcije, varčevanja v vzajemnih skladih, naloţbe na finančnih trgih, nepremičninske
opcije), ki pa ne sodijo v oţji sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki
ga ureja ZPIZ-1.

Prvi steber obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter drugi steber
obveznega in prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja tvorita v skladu s 1.
členom ZPIZ-1 sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki ga ureja navedeni
zakon (Kalčič, 2007, str. 55).
Obvezna zavarovanja temeljijo na načelu, da so namenjena odpravljanju socialnih
tveganj, ki jih na obravnavanem področju določa zakon, na temelju
o dela in prispevkov zavarovancev in
o načela vzajemnosti in solidarnosti.
Obvezno zavarovanje temelji na odgovornosti drţave in delodajalcev za delovanje sistema
in na osebni odgovornosti zavarovancev. V obvezno zavarovanje se lahko v primerih, ki jih
določa zakon, prostovoljno vključujejo tudi osebe, ki sicer ne izpolnjujejo pogojev za
obvezno zavarovanje (Vodovnik, 2004, str. 165).
S pokojninskim in invalidskim zavarovanjem se zavarovancem ob izpolnitvi določenih
pogojev zagotavljajo naslednje pravice:
 Z obveznim zavarovanjem se zagotavljajo:
a) pravica do pokojnine:
 starostna pokojnina,
 invalidska pokojnina,
 vdovska pokojnina,
 druţinska pokojnina,
 delna pokojnina;
b) pravice iz invalidskega zavarovanja:
– pravica do poklicne rehabilitacije,
– pravica do nadomestila za invalidnost,
– pravica do premestitve in dela s krajšim delovnim časom od polnega,
– pravica do drugih nadomestil iz invalidskega zavarovanja,
– pravica do povrnitve potnih stroškov;
c) dodatne pravice:
– pravica do dodatka za pomoč in postreţbo,
– pravica do invalidnine,
– varstveni dodatek k pokojnini;
d) druge pravice:
– odpravnina,
– oskrbnina,
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– pravica do dodatka za rekreacijo ali pravica do enkratnega letnega dodatka.
Z zakonom o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se ureja tudi pravica do drţavne
pokojnine. Zavarovancem, ki se vključijo v dodatno pokojninsko zavarovanje, se poleg
pravic iz obveznega zavarovanja zagotavljajo tudi pravice iz dodatnega pokojninskega
zavarovanja (ZPIZ, 4. člen).
Drţavna pokojnina ni pravica iz obveznega pokojninskega zavarovanja, temveč prejemek,
ki se ob dopolnitvi določene starosti zagotavlja osebam, ki niso dopolnile minimalne
zavarovalne dobe za priznanje pravice do pokojnine niti po domačih niti po tujih predpisih
(Belopavlovič in Kalčič, 2002, str. 37). Zavarovancu ne more nihče niti odvzeti niti
zmanjšati pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, za katere je izpolnil
predpisane pogoje. Pričakovane pravice oziroma sredstva, ki so bila vplačana za
zavarovanje posameznika, niso v pravnem prometu niti vanje ni mogoče poseči z izvršbo.
Ker so pravice osebne narave, jih ne more pridobiti nihče razen zavarovanca, tudi če bi
zavarovanec s tem soglašal (Štrovs, 2000, str. 26). Te pravice so torej neodtujljive in
osebne, kar pomeni, da jih ni mogoče prenesti na drugo osebo ali jih podedovati, da ne
zastarajo, niti jih ni mogoče odvzeti, zmanjšati ali omejiti, razen v primerih, ki jih določa
zakon (Vodovnik, 2004, str. 166). Upravičenci pridobijo iz pokojninskega in invalidskega
zavarovanja materialne pravice, praviloma v obliki mesečne rente (pokojnine, invalidnine,
nadomestila iz invalidskega zavarovanja) ali v obliki plačila določenih storitev (plačila
stroškov za poklicno rehabilitacijo, plačila potnih in selitvenih stroškov in podobno)
(Štrovs, 2000, str. 26).

4.2
RAZVOJ
SISTEMA
ZAVAROVANJA V SLOVENIJI

POKOJNINSKEGA

IN

INVALIDSKEGA

V Sloveniji je bilo pokojninsko in invalidsko zavarovanje urejeno s predpisi drţav, katerih
del je bila v posameznih obdobjih. Organizirani začetki segajo na začetek 19. stoletja, ko
je bil v takratnem avstrijskem cesarstvu sprejet sluţabniški red, po katerem je moral
gospodar skrbeti za onemoglega hlapca. Ţe leta 1837 je bila ta obveznost razširjena na
vse delodajalce (Štrovs, 2000, str. 7).
Obvezno socialno zavarovanje v sedanjem smislu je bilo prvič uvedeno leta 1887, vendar
je bilo na začetku omejeno le na primer bolezni. O obveznem drţavnem sistemu
pokojninskega in invalidskega zavarovanja se je potem v Avstro-Ogrski zgolj govorilo
toliko časa, da je razpadla. Tudi v stari Jugoslaviji ni bilo boljše, saj se je zakon o
socialnem zavarovanju delavcev, ki je bil sprejet 1922, pričel v resnici izvajati šele leta
1937 (Štrovs, 2000, str. 7). V razvoj socialne varnosti se je ţe leta 1927 vključila tudi
Mednarodna organizacija dela in ustanovila organizacijo za proučevanje, varovanje in
razvoj socialne varnosti – Mednarodno zdruţenje za socialno varnost. MOD je bila vedno
prisotna pri ustvarjanju standardov socialne varnosti, saj jo obravnava vrsta njenih
konvencij (Novak in Cvetko, 2005, str. 83). Slovenija je imela v bivši Jugoslaviji socialno
varstvo sprva urejeno z enotnimi zveznimi zakoni, nato pa prek temeljnih zveznih zakonov
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še s posebno republiško zakonodajo. Ves čas je bila raven pravic za delavce dokaj
ugodna, zlasti zaradi poudarjenih temeljnih načel vzajemnosti in solidarnosti (Novak in
Cvetko, 2005, str. 83).

4.3 ZAVAROVANCI
Zavarovanje v Republiki Sloveniji zajema najširši moţni krog oseb. V prvi vrsti so obvezno
zavarovani delavci, zaposleni na območju Republike Slovenije, pri čemer so izenačeni
drţavljani in tujci, ne glede na to, ali so zaposleni pri domačih ali tujih delodajalcih. Če z
mednarodnim sporazumom ni dogovorjeno drugače, so pri slovenskem nosilci
pokojninskega in invalidskega zavarovanja zavarovani tudi delavci, ki jih delodajalec s
sedeţem v Republiki Sloveniji pošlje na delo v tujino (napoteni delavci) (Belopavlovič in
Kalčič, 2002, str. 40).
Zavarovalno razmerje med zavarovancem in sistemom pokojninsko invalidskega
zavarovanja nastane na temelju samega zakona (ex lege) z vzpostavitvijo razmerja, ki je
podlaga za obvezno zavarovanje. Delodajalci in drugi zavezanci so dolţni, da obstoj
oziroma vzpostavitev tovrstnega razmerja takoj sporočijo pristojnim organom. Dolţnost
sporočanja jih zavezuje tudi v zvezi s podatki, ki so potrebni za odmero oziroma obračun
in plačilo prispevkov (Vodovnik, 2004, str. 167).
4.3.1 OBVEZNO POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje predstavlja prvi in najpomembnejši
steber zagotavljanja dohodkovne varnosti za starost, invalidnost in smrt. V okviru
obveznega zavarovanja se zagotavlja zavarovancem v naprej določene pravice za primer
zavarovanih primerov, in sicer starosti, zmanjšanja ali izgube delovne zmoţnosti
(invalidnost), smrti, telesne okvare ter potrebe po stalni pomoči in postreţbi (Kalčič, 2007,
str. 56).
Kdo mora biti obvezno zavarovan, določa zakon, ki kot zavarovance našteva vse
zaposlene v Republiki Sloveniji, drţavljane Republike Slovenije, zaposlene pri tujcih,
samozaposlene, kmete, vajence, vrhunske športnike in šahiste, brezposelne zavarovance,
starše in zapornike15 (Novak in Cvetko, 2005, str. 88). Obvezno se zavarujejo vojaki
naborniki na prostovoljnem sluţenju vojaškega roka in drţavljani med prostovoljnim
usposabljanjem za zaščito in reševanje v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in
drugimi nesrečami16.
Zavarovanci iz obveznega zavarovanja pridobijo pravice iz tega zavarovanja na temelju
plačila prispevkov, s tem da zakon lahko določi izjeme od tega načela, tako da
15
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Republike Slovenije, ki med prestajanjem kazni zapora na območju Republike Slovenije delajo s polnim
delovnim časom. Prenehal veljati.
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zavarovanci v nekaterih primerih pridobijo pravico tudi, če prispevki niso ali niso bili v
celoti plačani. V tem primeru se zagotavlja finančna osnova za zagotavljanje pravic
zavarovancev iz drugih virov, ki so predvideni z zakonom. Ob prispevkih delavcev in
delodajalcev gre zlasti še za proračunsko financiranje sklada obveznega pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, ki ga zagotavlja drţava. Drţava delno zagotavlja tudi
financiranje tega sklada iz kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja
in iz drugih virov, ki jih določa zakon. Z namenom zagotavljanja pravic iz dodatnih
zavarovanj je ustanovljen sklad dodatnega zavarovanja, za katerega zagotavljajo sredstva
izključno zavarovanci in delodajalci (Vodovnik, 2004, str. 167).
Poleg obveznega zavarovanja zakon omogoča tudi prostovoljno vključitev v obvezno
zavarovanje. Namen prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje je omogočiti osebam,
ki v določenem aktivnem obdobju zaradi različnih razlogov nimajo pogojev za obvezno
zavarovanje, drugačno vključitev v zavarovanje in jim tako zagotoviti ali ohraniti status
zavarovanca v obveznem zavarovanju. Zakon to omogoča drţavljanom Republike
Slovenije, ki so dopolnili 15 let starosti, v času, ko so na neplačanem dopustu, ko jim
delovno razmerje miruje (suspenz pogodbe o zaposlitvi), ko so na študiju ali sluţenju
vojaškega roka, če skrbijo za otroka, mlajšega od sedmih let, ali za invalidno osebo,
opravljajo kmetijsko dejavnost in niso obvezno zavarovani, ker za to ne izpolnjujejo
pogojev, so brezposelni, kot partnerji zavarovanca bivajo tujini, delajo kot invalidi v
varstvenih delavnicah, ko so na strokovnem izpopolnjevanju, ter v primeru, če so
zaposleni s krajšim delovnim časom od polnega, vendar le za razliko do polnega
delovnega časa (Belopavlovič in Kačič, 2002, str. 44) in če opravljajo naloge nadomestne
civilne sluţbe ali se usposabljajo za rezervni sestav policije17.
4.3.2 OBVEZNO IN DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
Sistem dodatnega zavarovanja je sistem dopolnilnega zavarovanja za zavarovance, ki so
ţe vključeni v obvezno zavarovanje, a bi po upokojitvi ţeleli prejemati večje dohodke in
zato poleg prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačujejo še
dodatne prispevke (Štrovs, 2000, str. 17).
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju ureja tiste oblike obveznega in
dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki tvorijo sistem pokojninskega in invalidskega
zavarovanja. Drugi steber tako predstavljajo obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje
za tiste zavarovance, ki delajo na delovnih mestih, ki so posebej teţavna in škodljiva,
oziroma na delovnih mestih, na katerih po določenih letih starosti zaradi pešanja
psihofizičnih zmoţnosti ne morejo več uspešno delati. V okviru tega zavarovanja lahko
pridobijo pravice do poklicne pokojnine, ki se izplačuje do izpolnitve pogojev za pridobitev
pokojnine v obveznem zavarovanju, po uveljavitvi te pravice pa imajo pravico do zniţane
poklicne pokojnine, ki se jim izplačuje do smrti. Drugi steber predstavlja tudi
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje, ki se lahko izvaja v obliki prostovoljnega
17
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kolektivnega ali individualnega dodatnega pokojninskega zavarovanja. Iz tega zavarovanja
pridobijo zavarovanci (in/ali delodajalci) v času vplačevanja premij davčne olajšave in ob
upokojitvi v obveznem zavarovanju pravico do predčasne dodatne starostne pokojnine,
pravico do dodatne starostne pokojnine, lahko pa tudi, če pokojninski načrt ureja tovrstno
kritje, pravico do dodatne druţinske pokojnine in dodatne invalidske pokojnine (Kalčič,
2007, str. 59).
Posameznik je lahko zainteresiran, da se vključi v dodaten pokojninski sistem iz različnih
razlogov. Najpomembnejši je interes, da posameznik zagotovi sebi in svojim druţinskim
članom v primeru smrti višje dohodke, kot bi jih imeli, če bi imel samo pokojnino iz
osnovnega sistema. Interes za dodatna zavarovanja je večji v drţavah, v katerih ni urejen
sistem druţinskih pokojnin, ali pa so te nizke. Za vključitev v dodatna zavarovanja so
zainteresirani tudi posamezniki z dohodki, ki znatno presegajo najvišje pokojnine v
osnovnem javnem sistemu. Zavarovanje ima lahko prednost pred individualnim
varčevanjem v bankah, ker so pri zavarovanju pogoji ugodnejši, ali pa zagotavljajo
zavarovalnice poleg kapitaliziranih sredstev še pokrivanje nekaterih rizikov, zlasti poškodb
zaradi nesreč. Posameznik se lahko odloči za dodatno zavarovanje tudi zaradi davčnih
olajšav, ki jih ima zaradi prispevanja v dodatno zavarovanje (Bubnov-Škoberne, 1999, str.
70).
Neposredno dodatno pokojninsko zavarovanje deluje na podlagi pokojninskih načrtov, ki
jih pripravijo zavarovalnice. V tem primeru premije plačujejo zavarovanci sami v odprti
vzajemni pokojninski sklad, ki ga oblikuje in upravlja zavarovalnica, ki po dopolnitvi
pogojev zavarovancu odmeri in izplačuje dodatno pokojnino. Tudi če premije plačuje
delodajalec, jih plačuje v imenu delavca, torej iz njegove plače (Štrovs, 2000b, str. 206).
Tretji steber predstavljajo individualne sheme, praviloma v obliki pogodb, ki jih sklenejo
posamezniki (v svojem imenu in za svoj račun) z zavarovalnicami ali drugimi finančnimi
institucijami. Za takšna osebna zavarovanja je značilno, da se posameznik sam odloči,
kakšno premijo bo plačeval. S tem je določena tudi višina pokojnine, ki jo bo kasneje
prejemal. Sam tudi izbere zavarovalnico ali banko, s katero bo sklenil pogodbo in kateri bo
zaupal svoja sredstva (Strban, 2001, str. 133).

4.4 ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
Nosilec in izvajalec pokojninskega in invalidskega zavarovanja je Zavod za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje Slovenije. Zavod je samostojna pravna oseba s statusom javnega
zavoda, ki z obveznim pokojninskim in invalidskim zavarovanjem pokriva območje
Slovenije in vse zavarovance kot enotna rizična (solidarna) skupnost (Kalčič, 2007, str.
59).
Zaradi izvajanja nalog pokojninskega in invalidskega zavarovanja, je ustanovljen Zavod za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, kot javni zavod, katerega upravlja
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skupščina. Njeni člani so predstavniki reprezentativnih sindikatov in delodajalskih zdruţenj
ter vlade (socialni partnerji), upokojencev in delovnih invalidov. Skupščina zavoda
sprejema normativne akte zavoda, kriterije za odločanje o pravicah zavarovancev ter
programe dela ter različna poročila. Skupščina določa način uporabe sredstev, ki so
namenjena za zagotavljanje pravic zavarovancev (npr. prekvalifikacija) ter sprejema
nekatere druge odločitve, ki jih omenja zavod. Posebej pomembna je pristojnost
skupščine, da sprejema tudi ''izvršilne akte'', s katerimi ureja vprašanja obveznega
zdravstvenega zavarovanja, za katera ni posebej določena pristojnost drţavnih organov.
Izvršilni organ skupščine zavoda je upravni odbor, v katerem so zastopani predstavniki
zavarovancev, sindikatov, delodajalcev in vlade, upokojencev in invalidov ter predstavniki
zaposlenih v zavodu. Delo zavoda organizira in vodi generalni direktor, ki ga imenuje
skupščina zavoda, k imenovanju pa daje soglasje Vlada Republike Slovenije.
Nadzor nad zakonitostjo delovanja zavoda ter namembnostjo rabe sredstev izvaja
minister, pristojen za delo. Minister lahko zadrţi odločitev organov zavoda, če oceni, da ni
zakonita ali da ni v skladu s finančnim načrtom zavoda ali drţavnim proračunom. O tem
minister obvesti Vlado Republike Slovenije (Vodovnik, 2004, str. 194-195).

4.5 ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV
Obvezno zavarovanje financirajo zavarovanci, delodajalci in Republika Slovenija. Obvezno
zavarovanje se financira tudi iz kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega
zavarovanja in drugih virov v skladu z zakonom. Dodatno zavarovanje financirajo
zavarovanci oziroma delodajalci.18
V zakonu je za financiranje pokojninskega in invalidskega zavarovanja predviden dokladni
sistem, po katerem se sredstva za izplačevanje pokojnin zagotavljajo sproti iz prispevkov
aktivnih zavarovancev. Tako imenovana ''medgeneracijska pogodba'' zavezuje mlajše
zavarovance, da plačujejo prispevke v zavesti, da bo generacija njihovih otrok na ravno
takšen način zbirala sredstva za izplačevanje njihovih lastnih pokojnin, potem ko se bodo
tudi sami postarali. S finančnega vidika gre za zadolţevanje na račun poznejših generacij.
To imenujemo implicitni dolg pokojninskega sistema. Prispevke, ki jih sedanja generacija
zavarovancev plačuje za sedanje generacije upokojencev, naj bi sedanji generaciji
zavarovancev potem, ko bo šla v pokoj, vrnili takratni zavarovanci. Vnuk bo sinu vračal
pokojnino, ki jo ta plačuje dedu (Štrovs, 2000a, str. 37-38).
Zakon ureja sistem zagotavljanja sredstev v sistemu pokojninskega in invalidskega
zavarovanja tako, da določa, katere so vrste prihodkov obveznega zavarovanja. Gre za
različne vrste prispevkov zavarovancev in delodajalcev, ki jih plačujejo subjekti, nekatere
kupnine, prihodki od obresti in dividend, sredstva iz drţavnega proračuna in drugi
prihodki. Zakon ureja tudi odhodke zavarovanja, ki so posledica uţivanja pravic iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja in tiste, ki predstavljajo stroške delovanja sluţb
in organov upravljanja zavoda ter stroške prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje
18
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nekaterih uţivalcev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja kot tudi drugi
stroški (Vodovnik, 2004, str. 190-191).
Prihodki obveznega zdravstvenega zavarovanja so prispevki, drugi prihodki in sredstva
drţavnega proračuna. Prispevke plačujejo:
 zavarovanci za pokojninsko zavarovanje;
 zavarovanci za invalidsko zavarovanje;
 delodajalci za pokojninsko zavarovanje;
 delodajalci za invalidsko zavarovanje;
 delodajalci za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
Ob naštetih štejejo med prihodke obveznega zdravstvenega zavarovanja še prispevki,
plačani za posebne primere zavarovanja, in prispevki, plačani za dokup pokojninske dobe.
Med odhodke iz obveznega zavarovanja štejejo:
 pokojnine, denarna nadomestila in drugi prejemki na podlagi pridobljenih pravic;
 stroški poklicne rehabilitacije;
 stroški v zvezi z ocenjevanjem invalidnosti in telesne okvare;
 stroški v zvezi z izplačevanjem pokojnin in drugih pokojninskih prejemkov;
 stroški izvajanja zavarovanja;
 stroški delovanja organov upravljanja zavoda;
 prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje uţivalcev pokojnin in uţivalcev
nadomestil iz invalidskega zavarovanja;
 stroški sluţbe zavoda;
 drugi odhodki (Novak in Cvetko, 2005, str. 123).
Grafikon 1: Struktura prihodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije v letu 2010

Vir: http://www.zpiz.si/
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Med prihodki Zavoda so v letu 2010 največ, oziroma 69,4 odstotka, predstavljali prihodki
od prispevkov za socialno varnost (zaposlenih, delodajalcev, samozaposlenih ter ostali
prispevki za socialno varnost). Osnova za obračunavanje prispevkov je bruto plača
oziroma bruto zavarovalna osnova. Stopnje oziroma višino prispevkov določa Drţavni zbor
Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije. Zbirna stopnja prispevkov
zavarovancev in delodajalcev je v letu 2010 znašala 24,35 odstotka in je določena v tej
višini od leta 1996. Za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se plačujejo naslednje vrste
prispevkov:





prispevek zavarovancev, ki znaša 15,50 odstotka,
prispevek delodajalcev, ki znaša 8,85 odstotka,
prispevek delodajalcev za zavarovalno dobo s povečanjem, od 4,20 odstotka do
12,60 odstotka,
prispevki za posebne primere zavarovanja.

Drugi največji vir za pokrivanje Zavodovih odhodkov (29,9 odstotka v strukturi vseh
prihodkov Zavoda) so v letu 2010 predstavljali transferni prihodki. Med njimi je bilo po
členu 232 ZPIZ-1, za pokrivanje obveznosti, ki nastanejo zaradi priznavanja ali odmere
pravic pod posebnimi pogoji, oziroma zaradi izpada prispevkov Zavodu, kot izplačevalcu
teh pravic, iz drţavnega proračuna zagotovljeno 9,2 odstotka skupnih prihodkov Zavoda.
Po členu 233 ZPIZ-1 pa je bilo Zavodu v obliki t. i. dodatne obveznosti drţave, za kritje
razlike med prihodki od prispevkov in iz drugih virov ter skupnimi odhodki, zagotovljeno
17,5 odstotka vseh prihodkov Zavoda. Med ostalimi transfernimi prihodki Zavoda je v letu
2010 znašal priliv KAD 2,1 odstotka skupnih prihodkov Zavoda. Prispevki za PIZ od
starševskih nadomestil s strani MDDSZ, prispevki za PIZ od nadomestil za čas
brezposelnosti iz ZRSZ in prispevki za PIZ od nadomestil zaradi bolezenske odsotnosti, ki
jih izplačuje ZZZS, druga prejeta sredstva iz drţavnega proračuna ter prejeta sredstva iz
drţavnega proračuna iz sredstev proračuna EU pa so v strukturi vseh prihodkov Zavoda
znašali 1,1 odstotka.
Drugi prihodki - prispevki PIZ prostovoljnega zavarovanja, dokupi pokojninske dobe,
prihodki od obresti, prihodki od prodaje blaga in storitev ipd. so v strukturi prihodkov
Zavoda v letu 2010 predstavljali 0,7 odstotka.19
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Grafikon 2: Struktura odhodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Slovenije v letu 2010

Vir: http://www.zpiz.si

Med odhodki Zavoda so največ, oziroma kar 98,9 odstotka odhodkov, predstavljali
odhodki za izplačevanje pokojnin, transferjev za zagotavljanje socialne varnosti,
nadomestil iz invalidskega zavarovanja ter prispevkov za zdravstveno zavarovanje
upokojencev in prejemnikov nadomestil. V strukturi odhodkov so bila po višini največja
sredstva za pokojnine, sledijo odhodki za prispevke za zdravstveno zavarovanje
upokojencev in prejemnikov nadomestil, sredstva za zagotavljanje socialne varnosti
(varstveni dodatki, dodatki za pomoč in postreţbo, nadomestila za telesno okvaro,
drţavne pokojnine itd.), nadomestila plač iz invalidskega zavarovanja (zaradi dela s
skrajšanim delovnim časom, zaradi manjše plače na drugem delovnem mestu, za čas
čakanja na razporeditev na drugo delovno mesto itd.), sredstva za delo Sluţbe Zavoda ter
nekateri drugi odhodki.20
4.5.1 PRISPEVKI
Prispevki so zneski, ki jih zavarovanec oziroma delodajalec vplača v korist zavarovanca v
obvezno, obvezno dodatno ali prostovoljno dodatno zavarovanje in ki se upoštevajo pri
določanju pravic iz zavarovanja (Novak in Cvetko, 2005, str. 124).
Prispevne stopnje za obvezno zavarovanje se določijo tako, da se s pričakovanimi
prihodki od prispevkov, ob upoštevanju drugih prihodkov zavoda, pokrijejo pričakovani
odhodki (Štrovs, 2000a, str. 386).

20
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http://www.zpiz.si/wps/wcm/connect/zpiz+internet/zpiz/prvastran/zavod/financiranje+2010
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Prispevki se obračunajo od osnove za plačilo prispevkov. Osnova za plačilo prispevkov
zavarovancev so plače, nadomestila ali posebne zavarovalne osnove. Zakon določa
najniţjo in najvišjo osnovo za plačilo prispevkov ter pogoje za zmanjšanje ali odpis
prispevkov. V nekaterih primerih so osebe, ki niso zaposlene, a so vključene v obvezno
zavarovanje, dolţne ob lastnem prispevku plačevati tudi prispevek delodajalca (Vodovnik,
2004, str. 191).
Prispevki prvega stebra se plačujejo v zakonsko določeni vrednosti, ki skupaj predstavlja
24,35 odstotka bruto plače. Od skupnega zneska prispevkov v vrednosti 24,35 odstotka
jih 15,50 odstotka plača delavec od svoje bruto plače, dodatnih 8,85 odstotka pa
delodajalec na bruto plačo delavca (Ţnidaršič Kranjc, 2000, str. 43).
4.5.2 PRIHODKI IZ DRŢAVNEGA PRORAČUNA
Iz drţavnega proračuna se zagotavljajo sredstva za pokrivanje obveznosti obveznega
zavarovanja, ki nastanejo zaradi priznavanja ali odmere pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja pod posebnimi pogoji (npr. za uţivalce posebnih pokojnin,
drţavnih pokojnin, posebnih administrativnih pokojnin ipd.) ali zaradi izpada vplačil rednih
prispevkov. Sredstva iz proračuna so namenjena tudi pokrivanju razlike med prihodki
zavoda ter njegovimi odhodki, kot tudi zagotavljanju likvidnosti zavoda (Vodovnik, 2004,
str. 191).
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5 PRISPEVKI ZA OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Zdravstveno zavarovanje zagotavlja ustrezno zdravstveno in socialno varnost v času
bolezni ali poškodbe, saj pokriva stroške za tveganja v primerih, ko zbolimo, se
poškodujemo ali imamo kakšne druge zdravstvene potrebe. Osnovna lastnost
zdravstvenega zavarovanja je, da so pravice vsakega posameznika ali od njega odvisnih
druţinskih članov vezane na prijavo v zavarovanje in na plačilo ustreznega prispevka (v
obveznem zdravstvenem zavarovanju) ali premije (v prostovoljnem zdravstvenem
zavarovanju). Zdravstveno zavarovanje je obvezno in prostovoljno. Obvezno zdravstveno
zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, prostovoljno zdravstveno
zavarovanje pa izvajajo druge zdravstvene zavarovalnice. Tuje osebe, ki niso vključene v
zdravstveno zavarovanje v Republiki Sloveniji, imajo pravico do nujnih oz. potrebnih
zdravstvenih storitev, za katera se plačilo zagotovi v skladu z evropskim pravnim redom,
mednarodnimi sporazumi ali iz drţavnega proračuna.21

5.1 SPLOŠNO O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZAVAROVANJU
Zdravstveno zavarovanje je del socialne varnosti, saj so bolezen in posledice različnih
poškodb socialni primeri, pri katerih zavarovanec potrebuje pravico do zdravstvenega
varstva in pravico do različnih denarnih dajatev. Zdravstveno varstvo je, po ozki definiciji
Svetovne zdravstvene organizacije, preprečevanje in zdravljenje bolezni, ki temeljijo na
različnih teoretičnih, verskih, filozofskih magičnih in empiričnih dobrinah (Novak in Cvetko,
2005, str. 54).
Zakonska ureditev zdravstvenega varstva ureja dve obliki tega varstva: prva oblika se
kaţe v aktivnostih, ukrepih in storitvah nosilcev in izvajalcev zdravstvene dejavnosti.
Njihov namen je krepitev zdravja in preprečevanje brezposelnosti (preventiva) ter
odkrivanje, zdravljenje, nega in rehabilitacija zbolelih ali poškodovanih (kurativa). Druga
oblika zdravstvenega varstva je zagotavljanje denarnih prejemkov osebam, ki zaradi
sprememb v zdravstvenem stanju (bolezen, poškodba) začasno niso zmoţne za delo
(Vodovnik, 2004, str. 217).
Za uresničevanje zdravstvenega varstva v širšem smislu so po zakonu zadolţeni drţava,
občina in delodajalci. Na individualni ravni je po zakonu za svoje zdravje odgovoren
posameznik sam, v primeru bolezni ali drugih zdravstvenih okvar pa je upravičen do
medicinske oskrbe v skladu z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju in Zakonom o zdravstveni dejavnosti (Bubnov-Škoberne, 1999, str. 129).
Dolţnosti drţave in drugih nosilcev zdravstvenega varstva in pravni poloţaj posameznika
pri uresničevanju zdravstvenega varstva so določeni v mednarodnih pravnih aktih, v
21
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nacionalnih ustavah, v zakonih, v podzakonskih aktih in v avtonomnih pravnih aktih
nosilcev zavarovanja (Bubnov-Škoberne, 1999, str. 119).
Sistem zdravstvenega zavarovanja mora biti tak, da je ekonomsko pokrit in upravičen,
racionalen, pregleden, socialno progresiven in etično utemeljen. Ekonomsko pokrit sistem
zdravstvenega zavarovanja pomeni, da je kapitalsko upravičen in da ni izgub. Dodatni
riziki morajo biti pozavarovani. Sklad zdravstvenega zavarovanja lahko za svoj kapital
skrbi tudi tako, da ga vlaga v nepremičnine, v donosne dejavnosti itd., kar lahko sluţi tudi
kot hipoteka ali osnova za najetje kreditov. Racionalni sistem zdravstvenega zavarovanja
pomeni, da izpolnjuje svoj namen, to je, da imajo zavarovanci poplačane vsaj zdravstvene
storitve in nadomestilo plače oziroma še tisto, kar je zajeto v obseg obveznega
zdravstvenega zavarovanja. Pregleden je tisti sistem zdravstvenega zavarovanja, ki vsak
trenutek lahko prikaţe stanje sklada za likvidno in vsakemu zavarovancu točno prikaţe
njegovo zdravstveno zavarovanje po elementih zavarovanja. Socialno progresivno je tisto
zdravstveno zavarovanje, pri katerem mora več prispevati tisti, ki več zasluţi. Lestvica
prispevkov se giblje od spodaj navzgor po plačilni zmogljivosti zavarovancev. Etično
utemeljen je tisti sistem zdravstvenega zavarovanja, ki zavarovalne moţnosti in ugodnosti
gradi na zdravstvenem zavarovanju rizičnih skupin prebivalstva, na uboţnejših slojih, na
dodatnih rizikih itd. (Strojin, 1998, str. 182).
Zdravstveno zavarovanje delimo na obvezno in prostovoljno zavarovanje. Obvezno
zdravstveno zavarovanje obsega zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela ter
zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Prostovoljno zavarovanje pa
omogoča večji obseg pravic, kot je določeno z zakonom, ali višji standard storitev ali pa
dodatne pravice, ki niso zajete v obveznem zavarovanju (Strojin, 1998, str. 184-185).

5.2 RAZVOJ ZDRAVSTVENEGA VARSTVA IN ZAVAROVANJA
Ţe od začetka razvoja razvitih oblik socialne varnosti je ena od njenih pomembnejših vej
prav zdravstveno zavarovanje, saj je bolezen oziroma poškodba najpogostejši socialni
primer, ki prizadene povprečnega človeka. Ko se to zgodi, potrebuje pomoč, predvsem v
obliki zdravstvenega varstva in denarne pomoči, ki sta tudi temeljni pravici zdravstvenega
varstva (Novak in Cvetko, 2005, str. 54).
Razvoj zdravstvenega zavarovanja ali zavarovanja za primer bolezni in druge rizike ima
zametke ţe v trinajstem stoletju, najprej za rudarje, kjer je bilo število nesreč zelo veliko.
V štirinajstem in petnajstem stoletju je bilo uvedeno za razna stanovska zdruţenja,
imenovana gilda, kasneje pa še za druge poklice. Osnova za zdravstveno zavarovanje je
bila vedno solidarnost. Podlaga zdravstvenega zavarovanja je bila v prvem obdobju
razvoja usmerjena bolj v zagotavljanje denarnega nadomestila v času bolezni ali izgube
sluţbe kot pa medicinska obravnava bolnika ali poškodovanca (Strojin, 1998, str. 181).
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Tudi na slovenskem ozemlju so ţe v času pred industrializacijo (predvsem v rudarstvu,
topilništvu in drugih teţjih gospodarskih panogah) ustanavljali stanovska zdruţenja, ki so
članom pomagala premostiti čas bolezni in poškodb. Zdravstveno zavarovanje se je začelo
močneje razvijati v industrijskih središčih ob koncu osemnajstega stoletja. Nastajala so
društva za medsebojno pomoč, t. i. podporna društva in bratovske skladnice
(bratovščine).22 Člani so v skupne sklade plačevali enake zneske, z zdravniki sklepali
pogodbe in jim običajno, glede na število zavarovancev, plačevali mesečne prejemke. Po
predpisih iz leta 1820 in Dvornega dekreta iz leta 1837 so morali gospodarji, trgovci,
obrtniki in tovarnarji skrbeti za zdravljenje svojih nameščencev in delavcev v prvih štirih
tednih bolezni (Strban, 2005, str. 18-19). Slovenija je med prvimi dobila posebne
podporne blagajne, in to ţe pred pojavom pravih oblik socialne varnosti. Tako je bila v
Ljubljani ţe leta 1835 ustanovljena društvena bolniška in podporna blagajna trgovinskih in
zdravstvenih usluţbencev. Slovenija, ki je bila tedaj v okviru avstro-ogrske monarhije, na
področju razvoja socialne varnosti tudi takrat, ko je ta dobila moderne zametke, ni
zaostajala za drugimi drţavami. Tudi zanjo sta veljala leta 1887 sprejeti zakon o
obveznem zavarovanju za nesrečo pri delu (Nemčija ga je na primer sprejela leta 1884) in
leta 1888 sprejeti zakon o bolniškem zavarovanju delavcev (Nemčija ga je kot prva
sprejela leta 1883) (Novak in Cvetko, 2005, str. 55).
Nemški model so povzele mnoge druge evropske drţave. Kasnejši razvoj glede kroga
zavarovanih oseb, vrste in vsebine pravic in obveznosti ter organizacije sistema
obveznega zdravstvenega zavarovanja, gre pripisati različnim zgodovinskim okoliščinam v
posamezni drţavi. Tako se je v Sloveniji sprva razvil demokratično upravljan sistem
socialnega zavarovanja. Tradicija je bila v Sloveniji po drugi svetovni vojni prekinjena,
sistem je bil centraliziran in določen čas ga je neposredno upravljala drţava. V začetku
devetdesetih let prejšnjega stoletja se je slovenski ustavodajalec odločil ponovno vpeljati
sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja, s temeljnimi značilnostmi, ki smo jih v
ureditvah na našem ozemlju ţe poznali (Strban, 2005, str. 20-21).
Zdravstveno zavarovanje ima torej svojo zgodovino, socialno in ekonomsko utemeljitev,
ker posameznik ne zmore nase prevzeti pokritja vseh rizikov, ki bi jim bil izpostavljen ob
daljši in hujši bolezni. Zato je zdravstveno zavarovanje predvsem kolektivno zavarovanje –
čeprav ga plačujejo posamezniki – saj je zasnovano na načelih vzajemnosti in solidarnosti.
Zelo verjetno je, da mnogi zavarovanci za svoje bolezni v času ţivljenja več porabijo, kot
so prispevali v sklad zdravstvenega zavarovanja. S svojim prispevkom zavarovanec ne
izplača cene svojega zdravljenja, pač pa ceno lastne zdravstvene varnosti v primeru, če
bo zbolel ali se poškodoval, da bo pod zavarovalnimi pogoji lahko kril stroške zdravljenja
in nadomestil gospodarsko izgubo zaradi izostanka z dela (Strojin, 1998, str. 181-182).

22

Prva bratovščina na Slovenskem je bila leta 1452 ustanovljena Bratovščina Slovencev sv. Hieronima v
Vidmu, ki je ob plačilu članarine zagotavljala tudi preskrbo za primer bolezni. Pavliha (2000), str. 48.
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5.3 ZAVAROVANE OSEBE
Pojem zavarovana oseba je širši od pojma zavarovanec, čeprav se, predvsem v praksi,
največkrat za oboje uporablja preprosto izraz zavarovanec, čeprav pojem zavarovane
osebe pomeni samega zavarovanca in tudi njegove druţinske člane (Novak in Cvetko,
2005, str. 64).
Zavarovana oseba je oseba, ki v skladu z namenom zakona uţiva zavarovalno zaščito. Z
zavarovanjem je zaščitena pred nastopom zdravstvenega primera in odpravo ali
zmanjšanjem njegovih posledic v primeru njegovega nastanka. Zavarovani osebi preti
zavarovalni riziko in lahko jo zadene zavarovalni primer. Zavarovana oseba ima pravico in
s tem zahtevek do zavarovalnih dajatev. Izjema je zavarovalni primer smrti, kjer imajo
pravice do denarnih dajatev osebe, ki poskrbijo za pogreb zavarovanca ali njegovi
preţiveli druţinski člani (Strban, 2005, str. 96-97).
5.3.1 OBVEZNO ZAVAROVANJE
Obvezno zavarovanje je pravno urejeno oziroma predvideno za zavarovance, ki so
zaposleni ali samozaposleni. V okviru tega zavarovanja pa obstajajo tudi posebni primeri
zavarovanja, za katere je značilno, da je obvezno za nekatere osebe, ki so vključene v
delovne procese z drugim temeljnim namenom, kot je pridobivanje dohodka (na primer
zaradi delovne prakse, usposabljanja, opravljanja splošno pomembnih nalog, kot so
reševalci in podobno). Te osebo so zavarovane le za nekatere zdravstvene rizike,
predvsem za poškodbe pri delu in poklicne bolezni (Vodovnik, 2004, str. 220).
V slovenskem sistemu zdravstvenega zavarovanja je dejansko zagotovljeno univerzalno
zavarovanje vseh drţavljanov, ki imajo stalno prebivališče v Sloveniji, in vseh, ki zakonito
delajo v Sloveniji. Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so
obvezno zavarovane osebe v delovnem razmerju, samostojni podjetniki in druge
samozaposlene osebe, lastniki podjetij, če niso zavarovani na drugi podlagi, in kmetje.
Obvezno zavarovane so tudi osebe, ki prejemajo dajatve iz sistema socialne varnosti in
imajo stalno prebivališče v Sloveniji – med njimi upokojenci, brezposelne osebe,
prejemniki socialnih pomoči in nekaterih drugih dajatev na temelju invalidnosti. Poleg teh
kategorij zavarovancev so obvezno zavarovani v pogojih, ki jih določa zakon, tudi vrhunski
športniki, tujci, ki se izobraţujejo v Sloveniji, ter druge osebe s prihodki in stalnim
prebivališčem v Sloveniji. Končno so po zakonu obvezno zavarovani vsi drugi drţavljani
Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki niso zavarovani iz
drugega naslova (Bubnov-Škoberne, 1999, str. 136).
Med pogoje zdravstvenega zavarovanja štejemo opravljen predhodni zdravstveni pregled,
prijavo v zavarovanje, izdajo odločbe pristojne enote zavoda in plačevanje prispevkov. Za
nekatere od pravic iz zdravstvenega zavarovanja je ob uveljavljanju potrebno izpolnjevati
pogoj določene dobe predhodnega zavarovanja (Strojin, 1998, str. 186).
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Z obveznim zdravstvenim zavarovanjem se zavarovanim osebam zagotavljajo v obsegu, ki
ga določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, pravice do
zdravstvenih storitev in pravice do denarnih nadomestil.
Pravice do zdravstvenih storitev obsegajo storitve osnovne zdravstvene dejavnosti,
storitve zobozdravstvene dejavnosti, zdravstvene storitve v določenih socialnih zavodih,
specialistično - ambulantne storitve, bolnišnične in terciarne dejavnosti. Med pravice do
zdravstvenih storitev štejemo še pravico do zdraviliškega zdravljenja, obnovitvene
rehabilitacije, prevoza z reševalnimi in drugimi vozili, zdravljenja v tujini, pravico do zdravil
in ţivil za posebne zdravstvene namene na recept in medicinsko-tehničnih pripomočkov.
Zavarovane osebe imajo iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja pravico do
denarnih nadomestil, in sicer:
 nadomestila plače med začasno zadrţanostjo od dela,
 pogrebnine,
 posmrtnine,
 povračila potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev.
Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja in način njihovega uveljavljanja
natančneje določajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja.23
Obseg priznanih pravic iz obveznega zavarovanja ni vedno enak. Odvisen je od širšega
druţbenega interesa in pripravljenosti za pokrivanje stroškov točno določenih zavarovalnih
primerov. Zakon določa, katere storitve v obveznem programu imajo tak pomen, da so
plačane v celoti iz zbranih sredstev, in za katere storitve je potrebno doplačati.
Zavarovanim osebam je lahko zagotovljeno plačilo zdravstvenih storitev v celoti (na
primer otroci, poklicne bolezni, nujna medicinska pomoč, razna mišična obolenja,
nalezljive bolezni), v višini najmanj 95% vrednosti (na primer presaditev organov),
najmanj 85% vrednosti (na primer neplodnost, zdraviliške storitve), najmanj 75%
vrednosti (na primer specialistični pregledi, zdravila), najmanj 60% vrednosti (na primer
zdraviliško zdravljenje) ali največ do 50% vrednosti (na primer zoboprotetično zdravljenje
odraslih) (Novak in Cvetko, 2005, str. 65).
Plačilo zdravstvenih storitev se zagotavlja v celoti iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja za zdravljenje in rehabilitacijo otrok, učencev in študentov, ki se redno šolajo,
otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, otrok in mladostnikov
z nezgodno poškodbo glave in okvaro moţganov.24
5.3.2 PROSTOVOLJNO ZAVAROVANJE
Za plačevanje razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev iz zdravstvenega
zavarovanja lahko Zavod za zdravstveno zavarovanje uvede prostovoljno zavarovanje.
Omenjeni zavod lahko uvede prostovoljno zavarovanje tudi za večji obseg pravic, ki je
določen z zakonom, večji standard storitev in za dodatne pravice, ki niso zajete z
23
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obveznim zavarovanjem. Prostovoljno zavarovanje za te primere lahko poleg Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije uvedejo tudi druge zavarovalnice. Delodajalci za svoje
delavce in drugi zavezanci pa sklenejo pogodbe za prostovoljno zavarovanje. Načeli
prostovoljnega zavarovanja sta, da je zavarovalnica dolţna sprejeti v zavarovanje vse
osebe, ki to ţelijo in vse zavarovane osebe obravnavati enako glede pravic in obveznosti
(Strojin, 1998, str. 186-187).
Prostovoljna zdravstvena zavarovanja se uvrščajo v zavarovalno vrsto zdravstveno
zavarovanje in zavarovalno skupino premoţenjska zavarovanja. Zavarovalnice lahko
uvedejo naslednje tipe prostovoljnih zavarovanj:
1. Dopolnilno zdravstveno zavarovanje, ki ob uresničevanju pravic do zdravstvenih
storitev krije razliko med vrednostjo zdravstvenih storitev in deleţem vrednosti, ki ga
krije obvezno zdravstveno zavarovanje.
2. Nadomestno zdravstveno zavarovanje, ki, največ v obsegu standarda obveznega
zdravstvenega zavarovanja, krije stroške zdravstvenih in z njimi povezanih storitev ter
oskrbe z zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki osebam, ki po predpisih
Republike Slovenije ne morejo biti obvezno zavarovane.
3. Dodatno zdravstveno zavarovanje, ki krije stroške zdravstvenih in z njimi povezanih
storitev ter oskrbe z zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki in za izplačila
denarnih prejemkov, ki niso sestavni del pravic iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja.
4. Vzporedno zdravstveno zavarovanje, ki krije stroške zdravstvenih in z njimi povezanih
storitev ter oskrbe z zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki, ki so sicer pravica iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja, a jih zavarovanci uveljavljajo po drugačnih
postopkih in ob drugih pogojih, kot jih predpisuje obvezno zdravstveno zavarovanje
(ZZVZZ, 61. člen).
Prostovoljno zdravstveno zavarovanje izvajajo na podlagi Zakona o zdravstvenem varstvu
in zdravstvenem zavarovanju zavarovalnice: AdriaticSlovenica d.d., Triglav, zdravstvena
zavarovalnica d.d. in Vzajemna zdravstvena zavarovalnica d.v.z. Razliko med vrednostjo
zdravstvenih storitev, ki se krijejo iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, in polno
vrednostjo zdravstvenih storitev pa za določene skupine zavarovanih oseb zagotavlja
proračun Republike Slovenije, in sicer za pripornike, ki niso zavarovanci iz drugega
naslova, obsojence na prestajanju kazni zapora, mladoletniškega zapora, mladoletnike na
prestajanju vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom, osebe, ki jim je bil izrečen
varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu
ter obvezno zdravljenje odvisnosti od alkohola in drog, zavarovance in po njih zavarovane
druţinske člane, ki nimajo zagotovljenega plačila zdravstvenih storitev v celoti iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja, če izpolnjujejo pogoje za pridobitev denarne
socialne pomoči, kar ugotavlja Center za socialno delo. Prav tako proračun Republike
Slovenije zagotavlja razliko nad ravnjo, ki jo krije obvezno zdravstveno zavarovanje za
vojaške invalide in civilne invalide vojne, vojne veterane in ţrtve vojnega nasilja. V tem
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primeru proračun Republike Slovenije upravičencem krije premijo prostovoljnega
zdravstvenega zavarovanja.25

5.4 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je nosilec in izvajalec obveznega in
prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja za območje Republike Slovenije. Zavod ima
status javnega zavoda in opravlja svojo dejavnost kot javno sluţbo v skladu z zakonom in
s svojimi splošnimi akti. Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja urejajo:
 vrste in obseg pravic,
 obveznosti zavezancev in zavarovanih oseb,
 pogoje in postopke za uresničevanje pravic,
 standarde zdravstvenih storitev in pripomočkov,
 varstvo pravic zavarovanih oseb,
 nadzor nad uresničevanjem pravic in obveznosti (Strojin, 1998, str. 187).
Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je bil ustanovljen 1. marca 1992. Zavod
izvaja obvezno zdravstveno zavarovanje s prispevki, ki jih plačujejo z zakonom opredeljeni
zavezanci. Zavod posluje preko svojih 10 območnih enot s 45 izpostavami. Vsaka
območna enota s svojim delovanjem pokriva določeno območje. V njenem okviru pa
obstaja mreţa izpostav, ki poslujejo v posameznih občinah. Za področje informacijske
dejavnosti je ustanovljena samostojna področna enota. Takšna poslovna mreţa
zagotavlja, da je zavarovalna storitev v največji meri pribliţana zavarovancem.26
Dejavnost zavoda upravlja skupščina, ki jo sestavljajo predstavniki delodajalcev in
zavarovancev. Izvršilni organ skupščine je upravni odbor, poslovodni organ pa je direktor.
Vsi, ki se ukvarjajo z organizacijo zdravstva (ZZZS, zbornice, zdruţenja zdravstvenih
zavodov, ministrstvo), letno pripravijo program storitev obveznega zavarovanja, opredelijo
zmogljivosti, določijo obseg sredstev in določijo izhodišča za izvajanje programov. Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije sklepa pogodbe z zdravstvenimi zavodi in drugimi
zavodi ter organizacijami, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, in zasebnimi zdravstvenimi
delavci na podlagi ponudb za uresničevanje programov in storitev na podlagi javnega
razpisa. Pogodbe določajo vrste, obseg in kakovost storitev, določijo pa tudi cene
programov in storitev. Za rešitev spornih vprašanj je za vse faze odnosov, od sprejema
izhodišč za pripravo programov pa do sklepanja pogodb, predvidena arbitraţa (Novak in
Cvetko, 2005, str. 68).

25

ZZZS,
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/52D9D035D538D7A1C1256D34002A6FBD, 12.5.2011
26
ZZZS,
http://www.zzzs.si/zzzs/internet/zzzs.nsf/o/EE17AD1D28A89B2DC1256E8600348651, 12.5.2011
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5.5 ZAGOTAVLJANJE SREDSTEV
Viri sredstev za zdravstveno zavarovanje se zagotavljajo z zdravstvenimi prispevki, ki jih
plačujejo Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije zavarovanci, delodajalci in drugi z
zakonom določeni zavezanci (Strojin, 1998, str. 186). Plačevanje prispevkov predstavlja
temeljno dolţnost zavarovancev iz članskega oziroma širšega socialnozavarovalnega
razmerja z nosilcem obveznega zavarovanja (Strban, 2005, str. 155).
Obvezno zdravstveno zavarovanje je z vidika financiranja razdeljeno na
 obvezno zdravstveno zavarovanje za poškodbo in bolezen ter
 obvezno zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen.
Zavarovanec za plačilo prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje za poškodbo pri
delu in poklicno bolezen je izključno delodajalec, ki plača za to zavarovanje prispevek v
celoti. Za plačilo prispevka za zavarovanje za bolezen in poškodbo izven dela sta
zavezanca dva, in sicer zavarovanec in delodajalec, praviloma vsak do ene polovice
prispevne stopnje za to zavarovanje oziroma za prispevek za vse pravice iz naslova tega
dela obveznega zavarovanja (Vodovnik, 2004, str. 222-223).
Prispevek se plačuje od osnove, bodisi po proporcionalni stopnji ali v pavšalnem znesku.
Zakon določa osebe, ki so zavarovane samo za primer bolezni in poškodbe izven dela, za
primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ter obseg pravic iz zdravstvenega
zavarovanja. Stopnje prispevkov določi drţavni zbor Republike Slovenije na predlog
skupščine Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Ta zavod določi merila in pogoje,
pod katerimi se določenim zavarovancem za plačilo prispevka zdravstvenega zavarovanja
prispevek lahko zmanjša ali odpiše (Strojin, 1998, str. 186).
Sam pojem »prispevek« ni opredeljen ne v nacionalnih zakonodajah in ne v mednarodni
pravni ureditvi. Kljub temu ga lahko opredelimo kot prisilno (na zakonu temelječe),
financiranju zavarovanja namenjeno plačilo nosilcu obveznega (zdravstvenega)
zavarovanja. Prispevek je odvisen od dveh faktorjev, prispevne osnove (prejemkov, od
katerih se odmeri) in prispevne stopnje. V nekaterih primerih se ga lahko določi tudi v
pavšalnem znesku (Strban, 2005, str. 156-157).
Pristojnost glede nadzora nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov ima Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije in je določena z njegovim statutom (Ur. list RS, št.
9/95) in s pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja (Ur. list RS, št. 79/94) (Strojin,
1998, str. 186).
Poleg prispevkov predstavljajo de iure ali de facto pomemben vir dohodka tudi drugi
finančni viri. Med njimi si je mogoče predstavljati upravljanje premoţenja nosilca,
udeleţbo pri dobičku, zamudne obresti, odškodninske zahtevke, zahtevke zaradi
neupravičene obogatitve, denarne kazni, donacije, prodajo blaga in storitev ipd. (Strban,
2005, str. 157).
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Za razliko do polne vrednosti zdravstvenih storitev, za večji obseg pravic ali za višji
standard storitev in dodatne pravice, lahko zavod ali druga zavarovalnica uvede
prostovoljno zavarovanje. Prostovoljno zavarovanje lahko sklenejo tudi delodajalci za
svoje delavce (Novak in Cvetko, 2005, str. 68).
Zavod je določil splošne pogoje za prostovoljno zavarovanje, za doplačila do polne
vrednosti zdravstvenih storitev, za dodatno prostovoljno zavarovanje, za nadstandardne
storitve in sploh dodatno prostovoljno zdravstveno zavarovanje (Strojin, 1998, str. 187).
Za prostovoljno zavarovanje plačujejo prispevke (premije) delodajalci za svoje delavce,
delavci zase ali pa delodajalci in delavci vsak do določene višine. Višino premij oziroma
prispevkov določa zavod oziroma zavarovalnica (Vodovnik, 2004, str. 223).
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6 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO

Izhodišče za urejanje tega področja v mednarodnih dokumentih in v domači pravni
ureditvi je enaka odgovornost ţensk in moških v zvezi z druţino in starševstvom, ter v
povezavi z delovnopravno posebno varstveno ureditvijo, zagotavljanje enakih moţnosti in
enakega obravnavanja delavk in delavcev ter moţnosti ustreznega usklajevanja delovnih
in druţinskih obveznosti ter svobodnega načrtovanja druţine (Kresal in Šoltes Kresal,
2007, str. 83).
Varstvo materinstva in starševstva urejajo tako univerzalne norme, norme na svetovni
ravni, kot regionalne, na evropski ravni. V Sloveniji je bil leta 2001 sprejet ZSDP, ki je bil
kasneje tudi spremenjen in dopolnjen. Varstvo materinstva in očetovstva pa ne ureja
samo ZSDP, ampak tudi ZDR, zakonodaja o zdravstvenem zavarovanju, o zavarovanju za
primer brezposelnosti, o pokojninskem in invalidskem zavarovanju in drugi. V ZSDP sta
urejena dva sklopa pravic: zavarovanje za starševsko varstvo in pravice, ki iz tega
izhajajo, ter druţinski prejemki (po Mavričevi, 2009, 12).

6.1 ZGODOVINA STARŠEVSKEGA VARSTVA
V razvoju sistema socialne varnosti so bile dajatve za otroke šele zadnji od velikih
razvojnih korakov pri graditvi socialne varnosti. Glede na dejstvo, da je situacija pri
delavcih, ki imajo otroke ter jih tudi dejansko preţivljajo, zelo različna od situacije pri
tistih, ki otrok nimajo, je bilo to potrebno urediti v zakonskih normah. Prvič so bile te
dajatve urejene v Franciji in Belgiji (v letih 1930-1932), namen je bil povečati nataliteto,
vsem otrokom ne glede na premoţenjsko stanje staršev omogočiti enak start v ţivljenje
ter izenačiti status zaposlenih z otroki in tistih, ki otrok nimajo (Novak in Cvetko, 2005,
str. 180).
Druţinska politika je nadgradnja socialne politike, ki je usmerjena v izenačevanje
socialnoekonomskega poloţaja in kvalitete ţivljenja druţin brez otrok in druţin z otroki.
Ukrepi druţinske politike so praviloma univerzalni, razlikovanje med druţinami pa temelji
na njihovih različnih potrebah. Ukrepi druţinske politike lajšajo druţinam finančno breme
otrok, omogočajo usklajevanje druţinskih in delovnih obveznosti ter pomagajo druţinam v
teţavnih situacijah, tako ekonomskih, socialnih, zdravstvenih in tudi stanovanjskih,
varujejo zdravje nosečnic in otrok … (Stropnik, 1994, str. 19).
Tematika starševskega varstva in druţinskih prejemkov je v sedanji slovenski zakonski
ureditvi urejena celovito in zaokroţeno. V veljavni zakonski ureditvi je zbrana snov, ki je
bila v preteklosti razpršena v delovnopravnih predpisih (varstvo materinstva), predpisih s
področja socialnih zavarovanj (otroško varstvo) ter drugih predpisih. Osrednji predpis, ki
ureja to tematiko, je Zakon o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih, Uradni list RS,
št. 97/2001 s poznejšimi spremembami in dopolnitvami (Vodovnik, 2004, str. 229).
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6.2 ZAVAROVANJE ZA STARŠEVSKO VARSTVO
Do pravic, ki izhajajo iz zavarovanja za starševsko varstvo, so upravičene osebe, ki so
vključene v zavarovanje za starševsko varstvo in plačujejo prispevek za starševsko
varstvo. Po Zakonu o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih so zavarovanci za
starševsko varstvo osebe, ki so v delovnem razmerju v Republiki Sloveniji, osebe v
delovnem razmerju pri delodajalcu s sedeţem v Republiki Sloveniji, poslane na delo ali na
strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezno zavarovane v drţavi, v katero so bile
poslane, osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih
konzularnih in diplomatskih predstavništvih s sedeţem v Republiki Sloveniji, če ni z
mednarodno pogodbo drugače določeno, osebe, ki na območju Republike Slovenije
samostojno opravljajo pridobitno ali poklicno dejavnost kot edini ali glavni poklic,
poslovodne osebe gospodarskih druţb in direktorji zasebnih zavodov v Republiki Sloveniji,
ki niso zavarovane na drugi podlagi, kmetje, člani njihovih gospodarstev in druge osebe,
ki v Republiki Sloveniji opravljajo kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic in so
vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, brezposelne osebe, ki
prejemajo na Zavodu za zaposlovanje Republike Slovenije nadomestilo ali denarno pomoč,
osebe, ki po prenehanju delovnega razmerja prejemajo nadomestilo med začasno
zadrţanostjo od dela od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, osebe, ki
prejemajo starševsko nadomestilo in niso zavarovane na drugi podlagi, osebe, ki imajo
pravico do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim delovnim časom
zaradi starševstva, osebe, ki imajo pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek in
brezposelne osebe, ki so vključene v javna dela. Pravice iz zavarovanja za starševsko
varstvo so starševski dopust, starševsko nadomestilo ter pravica do krajšega delovnega
časa in pravica do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva (ZSDP, 13.
člen).
Centre za socialno delo v Republiki Sloveniji je ministrstvo za delo, druţino in socialne
zadeve pooblastilo, da odločajo o pravicah iz zavarovanja za starševsko varstvo ter o
pravicah do druţinskih prejemkov na prvi stopnji, o pritoţbah zoper odločbe centra pa
odloča ministrstvo, pristojno za varstvo druţine. Odločbo ministrstva je mogoče izpodbijati
s toţbo pred pristojnim delovnim in socialnim sodiščem (povzeto po Vodovniku, 2004, str.
230).
6.2.1 STARŠEVSKI DOPUST
Starševski dopust zajema različne vrste dopusta, vsem pa je skupno, da je to pravica do
odsotnosti z dela zaradi poroda oziroma nege in varstva otroka tiste osebe, ki otroka
dejansko neguje in varuje. Trajanje posamezne vrste starševskega dopusta je določeno v
koledarskih dnevih.27 Delodajalci so dolţni delavcem zagotoviti odsotnost z dela zaradi
izrabe starševskega dopusta. Upravičenci do starševskega dopusta morajo pravočasno
27

MDDSZ,
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/zavarovanje
_za_starsevsko_varstvo_in_pravice_ki_izhajajo_iz_tega/starsevski_dopust/, 17.01.2011
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obvestiti delodajalce o nameri izrabe starševskega dopusta. Center za socialno delo pa
obvesti o priznanju posamezne vrste starševskega dopusta delodajalca oziroma pristojni
organ za registracijo samostojne dejavnosti, če oseba zaradi izrabe starševskega dopusta
začasno preneha opravljati dejavnost (Vodovnik, 2004, str. 231).
Vrste starševskega dopusta so porodniški dopust, očetovski dopust, dopust za nego in
varstvo otroka ter posvojiteljski dopust (ZSDP, 13. člen).
Porodniški dopust je dopust, namenjen pripravi na porod, negi in varstvu otroka takoj po
porodu ter zaščiti materinega zdravja ob rojstvu otroka in po njem. Pravico do
porodniškega dopusta ima mati otroka, pod določenimi pogoji pa tudi oče otroka ali druga
oseba ali eden od starih staršev otroka. Porodniški dopust matere je določen v trajanju
105 koledarskih dni. V primeru, da mati rodi mrtvega otroka, ima mati pravico izkoristiti
porodniški dopust še za dodatnih 42 dni od dneva poroda. Mati mora nastopiti porodniški
dopust 28 dni pred predvidenim datumom poroda, lahko pa ga začne koristiti ţe 42 dni
pred predvidenim datumom poroda. Prav tako lahko porodniški dopust koristi oče in sicer,
če mati umre, zapusti otroka ali na podlagi mnenja pristojnega zdravnika, da mati trajno
ali začasno ni sposobna za samostojno ţivljenje in delo. Prav tako lahko porodniški dopust
koristi oče, če rodi otroka mati, mlajša od 18 let in ima status vajenke, učenke, dijakinje
oziroma študentke. Oče ima pravico do porodniškega dopusta le, če dejansko neguje in
varuje otroka (povzeto po Novaku in Cvetku, 2005, str. 181).
Očetovski dopust je dopust, namenjen očetom, da bi ţe v najneţnejši dobi otroka skupaj z
materjo sodeloval pri negi in varstvu otroka. Oče ima pravico do očetovskega dopusta v
trajanju 90 koledarskih dni (ne glede na to, koliko otrok se rodi hkrati), pri čemer
mora prvih 15 dni dopusta koristiti do dopolnjenega šestega meseca otrokove
starosti (sicer ta del očetovskega dopusta zapade), drugih 75 dni pa lahko izrabi
najdlje do tretjega leta starosti otroka. Oče nima pravice do izrabe prvih 15 dni
očetovskega dopusta, če koristi porodniški dopust. Pravico do očetovskega dopusta ima
oče otroka in je neprenosljiva. Pravica je začela veljati postopno, in sicer od 1. 1. 2003 15 dni, od 1. 1. 2004 - 45 dni in od 1. 1. 2005 - 90 dni. Za 15 dni očetovskega dopusta, ki
jih oče izrabi do dopolnjenega šestega meseca otrokove starosti, mu drţava zagotavlja
očetovsko nadomestilo, za druge dni očetovskega dopusta, ki jih lahko izrabi do tretjega
leta starosti otroka, pa mu drţava zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od
minimalne plače. Očetovski dopust lahko oče koristi v obliki polne odsotnosti z dela, v
strnjenem nizu (brez prekinitev) ali po dnevih. Kadar oče izrabi očetovski dopust po
dnevih, se trajanje pravice določi v delovnih dnevih tako, da se upošteva 70%
pripadajočih koledarskih dni očetovskega dopusta (15 koledarskih dni je enako 11
delovnih dni, 90 koledarskih dni je enako 63 delovnih dni).28
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Dopust za nego in varstvo otroka je namenjen zagotavljanju nege in varstva otrok po
preteku porodniškega dopusta. Traja 260 dni, izrabi pa ga lahko eden od staršev. V
primerih, ko gre za rojstvo dvojčkov ali več ţivorojenih otrok, ob rojstvu nedonošenčka,
ob rojstvu otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo ali če starša ob rojstvu
novorojenca ţe vzgajata najmanj dva otroka, stara do osem let, se ta vrsta dopusta
podaljša za z zakonom določeno obdobje. Del tega dopusta pa je mogoče izrabiti tudi
zunaj z zakonom določenega 260-dnevnega obdobja, vendar najpozneje do osmega leta
otrokove starosti (povzeto po Vodovniku, 2004, str. 232).
Posvojiteljski dopust je za posvojitelja oziroma za osebo, ki ji je otrok zaupan v vzgojo in
varstvo z namenom posvojitve v skladu s posebnim predpisom, določen v trajanju za
otroka, starega od 1 do 4 let, 150 dni in za otroka, starega od 4 do 10 let, 120 dni (Novak
in Cvetko, 2005, str. 182).
6.2.2 STARŠEVSKO NADOMESTILO
Starševsko nadomestilo je nadomestilo plače oziroma osebni prejemek, ki izhaja iz
zavarovanja za starševsko varstvo. Vrste starševskega nadomestila so porodniško
nadomestilo, očetovsko nadomestilo, nadomestilo za nego in varstvo otroka in
posvojiteljsko nadomestilo. Pravico do starševskega nadomestila imajo tiste osebe, ki
imajo pravico do starševskega dopusta in so bile zavarovane po Zakonu o starševskem
varstvu in druţinskih prejemkih pred dnevom nastopa posamezne vrste starševskega
dopusta in osebe, ki nimajo pravice do starševskega dopusta, če so bile zavarovane po
Zakonu o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih najmanj 12 mesecev v zadnjih treh
letih pred nastopom posamezne vrste starševskega dopusta. Upravičenci do starševskega
nadomestila, ki nimajo pravice do starševskega dopusta, so v času prejemanja
starševskega nadomestila obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovani, zavarovani za
primer brezposelnosti in za starševsko varstvo. Upravičenci so tudi zdravstveno zavarovani
za primer bolezni in poškodbe zunaj dela, in sicer za plačilo zdravstvenih storitev, za
povračilo potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino. Pravica do starševskega nadomestila
izključuje prejemanje drugih nadomestil po predpisih, ki urejajo zdravstveno zavarovanje
in zavarovanje za primer brezposelnosti ter plačilo prispevkov za socialno varnost zaradi
dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva in prejemanje delnega plačila za
izgubljeni dohodek po Zakonu o starševskem varstvu in druţinskih prejemkih.29
Ob izpolnjevanju pogojev pripada zavarovancu:
- v času porodniškega dopusta pravica do porodniškega nadomestila,
- v času očetovskega dopusta v trajanju 15 dni pravica do očetovskega nadomestila, za
75 dni pa mu Republika Slovenija zagotavlja plačilo prispevkov za socialno varnost od
minimalne plače,

29

MDDSZ,
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/zavarovanje
_za_starsevsko_varstvo_in_pravice_ki_izhajajo_iz_tega/starsevsko_nadomestilo/, 17.01.2011
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-

v času dopusta za nego in varstvo otroka pravica za nadomestilo za nego in varstvo
otroka,
- v času posvojiteljskega dopusta pravica do posvojiteljskega nadomestila.
Starševsko nadomestilo pripada za delovne dni oziroma ure, ko je zavarovanec na
starševskem dopustu, kot tudi za praznične in druge proste dni (po Novaku in Cvetku,
2005, str. 182–183).
Osnova za izračun posamezne vrste starševskega nadomestila je povprečna osnova, od
katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mesecih pred
mesecem vloţitve prve vloge za eno od vrst starševskega dopusta, kar je na primer:
plača, nadomestilo plače kot na primer bolniško nadomestilo, nadomestilo za nego otroka
oziroma druţinskega člana, starševsko nadomestilo, nadomestilo za brezposelnost,
denarna pomoč v času brezposelnosti. Izplačilo starševskega nadomestila ne more biti
višje od 2,5-kratnika povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji na podlagi zadnjih
znanih uradnih podatkov, niti ne more biti niţje od 55% minimalne plače v Republiki
Sloveniji. Izjema je porodniško nadomestilo, pri katerem višina navzgor ni omejena.30
6.2.3 PRAVICA DO KRAJŠEGA DELOVNEGA ČASA IN PRAVICA DO PLAČILA
PRISPEVKOV ZA SOCIALNO VARNOST ZARADI STARŠEVSTVA
Eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do tretjega leta starosti, ima pravico delati
krajši delovni čas. Prav tako ta pravica pripada enemu od staršev, ki neguje in varuje
teţje gibalno oviranega otroka ali zmerno ali teţje duševno prizadetega otroka, in sicer do
18. leta starosti otroka. Krajši delovni čas mora obsegati najmanj polovično tedensko
delovno obveznost. V teh primerih mora delodajalec delavcu zagotoviti plačo po dejanski
obveznosti, Republika Slovenija pa mu zagotavlja do polne delovne obveznosti plačilo
prispevkov za socialno varnost od sorazmernega dela minimalne plače. Republika
Slovenija tako plačuje prispevke zavarovanca in delodajalca za obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti, za starševsko varstvo, za
zdravstveno zavarovanje, prispevke za primer bolezni in poškodbe izven dela, za pravice
do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino (ZSDP, 48.
člen).
Če imata starša dva otroka, lahko eden od staršev pravico delati krajši delovni čas
podaljša do dopolnjenega šestega leta starosti mlajšega otroka. V primeru, ko eden od
staršev zapusti trg dela zaradi nege in varstva štirih ali več otrok, ima ta pravico do plačila
prispevkov za socialno varnost, ki jih plačuje Republika Slovenija, do dopolnjenega
desetega leta starosti najmlajšega otroka (ZSDP, 48. b člen).

30

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/druzina/starsevsko_varstvo_in_druzinski_prejemki/zavarovanje
_za_starsevsko_varstvo_in_pravice_ki_izhajajo_iz_tega/starsevsko_nadomestilo/, 17.01.2011)
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6.3 PRISPEVKI ZA STARŠEVSKO VARSTVO
Prispevek za starševsko varstvo plačujejo delavci po stopnji 0,1 odstotka plače ali
zavarovalne osnove. Samozaposleni in kmetje plačujejo prispevke po enaki skupni
prispevni stopnji, torej po 0,2 odstotka plače ali zavarovalne osnove. S prispevki za
starševsko varstvo se zbere le neznaten del denarja, ki se porabi za izplačevanje
nadomestil za porodniški dopust ter dopust za nego in varstvo otroka. Ostala sredstva za
otroško varstvo, predvsem za izplačevanje otroških dodatkov in denarnih pomoči ob
rojstvu otroka ter druge pravice, ki gredo staršem in otrokom, se zagotavljajo prek
drţavnega proračuna, torej z davki (Štrovs, 2000a, str. 66-67).
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7 PRISPEVKI ZA ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI

Določanje in pravno urejanje socialno-pravnega poloţaja brezposelnih oseb je posebno
zahtevno. Ta zahtevnost je odvisna tako od negotovosti in spremenljivosti dejstev ter
okoliščin, ki vplivajo na nastanek in trajanje ter obseg brezposelnosti v druţbi. Ravnanje
delodajalcev, zaposlenih in brezposelnih oseb v neki gospodarski situaciji lahko bolj ali
manj vplivajo na nastanek brezposelnosti (Ţeleznik, 2011, str. 26).
Pri pravnem urejanju pravic in obveznosti brezposelnih oseb je drţava zavezana
upoštevati mednarodne norme, ki jo zavezujejo, in skrbeti za spoštovanje človekovih
pravic ter za varstvo individualnih in javnih interesov, povezanih z zaposlovanjem in
preprečevanjem brezposelnosti (Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 314). V večini
drţav EU in tudi v Sloveniji je organiziran sistem obveznega zavarovanja za primer
brezposelnosti. Zavarovanje za brezposelnost za zaposlene organizira v večini drţav članic
EU, drţava; v nekaterih pa sindikalne organizacije (na Danskem, Švedskem) (Bubnov
Škoberne in Strban, 2010, str. 315).

7.1 BREZPOSELNOST
S pojmom brezposelnost se označuje druţbeno in individualno stanje. Brezposelnost v
druţbi kaţe, da v drţavi v določenem obdobju nimajo moţnosti za zaposlitev vsi prebivalci
v aktivni dobi, ki so zmoţni za delo in iščejo zaposlitev. Individualno stanje brezposelnosti
doleti osebo, ki ni zaposlena v delovnem razmerju ali ne opravlja samostojno pridobitne
dejavnosti kot samozaposlena oseba ter je zmoţna za delo in išče zaposlitev (BubnovŠkoberne, 1997, str. 15). Seveda pa ni vsaka oseba, ki ne dela, tudi brezposelna, saj bi
sicer definicija vključevala tudi otroke do 15 let, trajne invalide, upokojence ter podobne
kategorije (Novak in Cvetko, 2005, str. 148).
Brezposelnost je definirana v konvencijah MOD. Po določbi konvencije št. 102 o
minimalnih normah socialne varnosti in konvencije št. 168 o pospeševanju zaposlovanja in
varstvu med brezposelnostjo je brezposelna tista oseba, ki je izgubila zasluţek, vendar je
zmoţna in voljna delati, ne more pa dobiti primerne zaposlitve. Na pridobitev poloţaja
brezposelne osebe po določbah obeh konvencij ne vpliva materialni poloţaj brezposelne
osebe ob nastanku brezposelnosti. Poloţaj brezposelne osebe pridobi v sistemu socialne
varnosti po določbah obeh konvencij oseba, ki je trajno izgubila polni zasluţek oziroma
dohodek. V novejši konvenciji 168 je določeno, da se morajo drţave ''truditi'', da bi
zagotovile varstvo tudi delno brezposelnim osebam in osebam, ki so bile pred nastankom
brezposelnosti nezaposlene (Bubnov-Škoberne, 1999, str. 173).
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7.2 RAZVOJ ZAVAROVANJA ZA BREZPOSELNOST NA TERITORIJU
SLOVENIJE
Zavarovanje za brezposelnost oziroma pravice zavarovancev do denarnih dajatev so bile s
slovenskim zakonom iz leta 1974 urejene po zgledu nemškega in avstrijskega pravnega
sistema zavarovanja za brezposelnost, iz katerih je bila povzeta tudi zakonska opredelitev
socialnega primera brezposelnosti. V slovenskem sistemu je bilo, podobno kot v nemškem
in avstrijskem zakonu, določeno denarno nadomestilo plače za vse zavarovance, ki
izpolnjujejo pogoje, denarna pomoč pa samo za tiste, ki po izčrpanju pravice do
denarnega nadomestila nimajo skupaj z druţinskimi člani zadostnih sredstev za preţivetje.
Za odvisne druţinske člane (zakonca in otroke) brezposelne osebe je bil določen poseben
dodatek. V zakonu je bila ţe določena priprava na zaposlitev, ki je imela naravo ukrepa
aktivne politike zaposlovanja. Brezposelni osebi, vključeni v ta program, je bilo po zakonu
omogočeno, da se usposobi za zaposlitev, ki je na razpolago. V času priprave je imela
brezposelna oseba tudi pravico do denarne pomoči (Novak in Cvetko, 2005, str. 156). V
Sloveniji je bil po osamosvojitvi sprejet nov Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za
primer brezposelnosti, ki je bil nato še večkrat spremenjen oziroma dopolnjen (Novak in
Cvetko, 2005, str. 157).

7.3 ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI
V Slovenski pravni ureditvi je zavarovanje za primer brezposelnosti obvezna vrsta
socialnega zavarovanja za večino aktivnega prebivalstva. Za večino oseb, ki so delovno
aktivne, pa niso zajete v obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti, zakonska ureditev
omogoča prostovoljno zavarovanje (Vodovnik, 2001, str. 118). Za primer brezposelnosti
se lahko prostovoljno zavarujejo samozaposleni in lastniki gospodarskih druţb, če niso
zavarovani na drugi podlagi. Prostovoljno se lahko zavarujejo tudi slovenski drţavljani,
zaposleni v tuji drţavi, ki le-tem po vrnitvi v domovino ne zagotavlja pravic na podlagi
brezposelnosti, in drţavljani, ki spremljajo svoje zakonske partnerje, ki so poslani na delo
v tujino, če so bili pred odhodom v tujino v delovnem razmerju (Štrovs, 2000b, str. 244).
Socialnozavarovalno razmerje za primer brezposelnosti je razmerje med bodočim ali
dejanskim upravičencem do denarne dajatve in nosilcem zavarovanja za brezposelnost31.
Zavarovalno razmerje za brezposelnost je razmerje med zavarovancem, ki je dolţan
plačati prispevke in pričakuje upravičenost do denarne dajatve v primeru brezposelnosti,
in nosilcem zavarovanja, ki zbira in upravlja z vplačanimi denarnimi prispevki ter izvaja
sistem (Bubnov-Škoberne, 1999, str. 184).

31

Nosilec zavarovanja za brezposelnost je v slovenskem sistemu samostojni javni zavod, ki je organiziran in
dela na način, določen z zakonom. Po Zakonu o urejanju trga dela se opravlja dejavnost zavarovanja za
brezposelnost kot javna sluţba. Strokovne naloge za izvajanje dejavnosti opravlja Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje (ZRSZ).
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Sredstva za pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti se po načelih vzajemnosti in
solidarnosti zagotavljajo iz prispevkov delavcev, delodajalcev in prostovoljnih
zavarovancev ter drugih zavezancev, določenih z Zakonom o urejanju trga dela. Za
zavarovanje za primer brezposelnosti se plačuje prispevek zavarovanca in prispevek
delodajalca. Prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti se plačujejo po stopnjah,
določenih s posebnim zakonom v proračun Republike Slovenije. Če vplačani prispevki ne
zadoščajo za pokrivanje obveznosti za pravice, ki izhajajo iz zavarovanja za primer
brezposelnosti, se sredstva zagotavljajo iz drugih proračunskih virov. Glede pobiranja
prispevkov, pravic in obveznosti zavezanca, varovanja podatkov, pristojnosti davčnega
organa, vodenja evidenc o plačanih prispevkih za vsakega zavarovanca in drugih vprašanj
postopka, se uporablja zakon, ki ureja davčni postopek in zakon, ki ureja davčno sluţbo
(ZUTD, 134. člen).
Pravice iz obveznega in prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti so:
- pravica do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti;
- pravica do plačila prispevkov za obvezna socialna zavarovanja;
- pravica do plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje eno leto pred
izpolnitvijo minimalnih pogojev za pridobitev pravice do starostne pokojnine po predpisih
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZUTD, 58. člen).
Zavarovanec lahko uveljavi pravico do denarnega nadomestila, če je bil pred nastankom
brezposelnosti zavarovan za primer brezposelnosti in zanj ni na voljo ustrezne zaposlitve.
V času uţivanja pravice do denarnega nadomestila mora biti zavarovanec pripravljen
sprejeti vsako ustrezno zaposlitev in mora tudi sam aktivno iskati zaposlitev (Štrovs,
2000b, str. 244).
Pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti lahko upravičenci uveljavljajo po pravilih
postopka, ki ga delno urejata zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti, in zakon, ki ureja splošni upravni postopek. Za postopek uveljavljanja in
varstva pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti je značilno, da o teh
pravicah na prvi in drugi stopnji odločajo organi Zavoda Republike Slovenije za
zaposlovanje. Zoper odločitvi pristojnih organov Zavoda lahko zavarovanec vloţi toţbo
pred sodiščem za socialne spore (Vodovnik, 2001, str. 121).
Osnova za odmero denarnega nadomestila je povprečna mesečna plača zavarovanca, ki jo
je prejemal v dvanajstih mesecih pred nastankom brezposelnosti. Če je zavarovanec
prejemal nadomestilo plače v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, zdravstvenem
zavarovanju ali pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ali če ni prejemal plače, se v
osnovo za odmero denarnega nadomestila za brezposelnost upošteva osnovna plača,
povečana za dodatek na delovno dobo, ki bi jo upravičenec prejel, če bi delal (Novak in
Cvetko, 2005, str. 165). Denarno nadomestilo zavarovanca znaša prve tri mesece
prejemanja 70 odstotkov, v naslednjih mesecih pa 60 odstotkov osnove. Od odmerjenega
nadomestila se obračuna prispevke po stopnjah, določenih s predpisi o prispevkih za
pokojninsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zaposlovanje. Denarno nadomestilo ne
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sme biti niţje od 100 odstotkov zajamčene plače, zmanjšane za davke in prispevke, ki se
obračunavajo od zajamčene plače in ne višje od 300 odstotkov tako določenega
najniţjega nadomestila (Štrovs, 2000b, str. 247).
Brezposelna oseba ima pravico do povračila selitvenih stroškov, če so povezani z
zaposlitvijo v drugem kraju, kamor ga je napotil zavod ali s katero je zavod soglašal.
Brezposelna oseba ima tudi pravico do povračila prevoznih stroškov javnega prevoza, s
katerimi je zavod soglašal ali če so ti nastali zaradi iskanja zaposlitve z napotitvijo zavoda,
in povračila stroškov za priporočene poštne pošiljke, ki jih je imela zaradi aktivnega
iskanja zaposlitve. Povračilo stroškov znaša 100% stroškov po tarifi javnega prevoza
(Novak in Cvetko, 2005, str. 168).
Nadzor nad pridobivanjem in uţivanjem pravic izvajata ministrstvo, pristojno za delo, in
Zavod, ta pa lahko za to pooblasti tudi druge fizične in pravne osebe, ki pri tem
zagotavljajo potrebno strokovnost. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje ima
pravico, da zaradi izvajanja svojih nadzorstvenih nalog pridobiva osebne podatke o
zavarovancih. Nadzor poteka na tak način, ki ga določa ministrstvo, pristojno za delo,
zavod pa mora o tem občasno poročati vladi (Vodovnik, 2001, str. 121).

7.4 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je ena ključnih ustanov na trgu dela. Je
samostojna pravna oseba s statusom javnega zavoda, ki deluje enotno za območje
Republike Slovenije. Temeljne dejavnost Zavoda so:
 posredovanje zaposlitev in zaposlitveno svetovanje,
 izvajanje poklicne orientacije,
 izvajanje zavarovanja za primer brezposelnosti,
 izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja,
 izdajanje delovnih dovoljenj in zaposlovanje tujcev,
 izdelava analitičnih, razvojnih in drugih strokovnih gradiv s področja dejavnosti
Zavoda,
 informiranje o trgu dela, o informacijah javnega značaja.
Uporabniki storitev Zavoda so brezposelne osebe, delodajalci, osebe, ki potrebujejo
strokovno pomoč pri zaposlovanju in poklicni orientaciji, strokovne institucije in izvajalci
programov zaposlovanja, socialni partnerji ter javnost.
Zavod za zaposlovanje je od začetkov do danes doţivel številne spremembe, razvoj pa je
ţe od nekdaj sledil smernicam v Evropi in svetu. Začetki javne sluţbe za zaposlovanje
segajo v leto 1900. Takrat je začela v Ljubljani prvič delovati Mestna posredovalnica za
delo. Z leti se je delovanje posredovalnice širilo, ustanavljale so se številne podruţnice,
ime se je večkrat spreminjalo, spreminjale so se tudi ustanove, pod okriljem katerih se je
razvijala dejavnost posredovanja zaposlitev in se širila še na druga področja. Leta 1960 je
nov zakon o zaposlovanju poveril opravljanje te sluţbe Zavodom za zaposlovanje
delavcev. Zavodi so bili ustanovljeni za eno ali več občin. V letu 1990 se je na podlagi
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Ustavnega zakona za izvedbo temeljne ustavne listine o samostojnosti in neodvisnosti
Republike Slovenije organizacija področja zaposlovanja bistveno spremenila. Republiški
zavod za zaposlovanje je postal organ v sestavi Republiškega komiteja za delo. Dve leti
kasneje je Republiški zavod za zaposlovanje deloval kot organ v sestavi Ministrstva za
delo, od maja 1992 dalje pa kot samostojni javni zavod s statusom pravne osebe. S
spremembo Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, ki je stopil v
veljavo leta 1998, se je Republiški zavod za zaposlovanje preimenoval v Zavod Republike
Slovenije za zaposlovanje, njegove Območne enote pa v Območne sluţbe.32
Slika 1: Organizacijska shema Zavoda


SVET ZAVODA



ODBOR(I) SVETA ZAVODA

STROKOVNI SVET





GENERALNI DIREKTOR

CENTRALNA SLUŢBA

01.
Celje

02.
Koper

0101 Celje
0102 Laško
0103 Slovenske
Konjice
0104 Šentjur
0105 Šmarje
0106 Ţalec

0201 Koper
0202 Ilirska
Bistrica
0203 Izola
0204 Piran
0205 Postojna
0206 Seţana

03.
Kranj

04.
Ljubljana

0401 Ljubljana
0301 Kranj
0302 Jesenice 0402 Cerknica
0303 Radovljica 0403 Domţale
0404 Grosuplje
0304 Škofja
0405 Idrija
Loka
0406 Kamnik
0305 Trţič
0407 Kočevje
0408 Logatec
0409 Ribnica
0410 Vrhnika



OBMOČNE SLUŢBE

05.
Maribor

06.
07.
Murska Sobota Nova Gorica

0501 Maribor 0601 Murska 0701 Nova
Sobota
Gorica
0502 Lenart
0503 Pesnica 0602 Gornja 0702 Ajdovščina
0703
Tolmin
Radgona
0504 Ruše
0505 Slovenska 0603 Lendava
Bistrica 0604 Ljutomer
0506 Tabor

08.
Novo mesto

http://www.ess.gov.si/o_zrsz/predstavitev, 12.2.2011
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09.
Ptuj

0801 Novo
0901 Ptuj
mesto
0902 Ormoţ
0802 Črnomelj
0803 Metlika
0804 Trebnje

Vir: http://www.ess.gov.si/
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Vlada Rebuplike
Slovenije – šest
članov
Delodajalska
zdruţenja na ravni
drţave – trije člani
Sindikati,
reprezentativni za
območje drţave –
trije člani
Zaposleni Zavoda –
en član

10.
Sevnica

11.
Trbovlje

1001 Sevnica
1002 Breţice
1003 Krško

1101 Trbovlje
1102 Hrastnik
1103 Litija
1104 Trbovlje
1105 Zagorje

12.
Velenje
1201 Velenje
1202 Dravograd

1203 Mozirje
1204 Radlje
ob Dravi

1205 Ravne na
Koroškem

1206 Slovenj
Gradec

8 RAZISKAVA O ZADOVOLJSTVU DRŢAVLJANOV REPUBLIKE
SLOVENIJE S STANJEM NA PODROČJU SOCIALNE VARNOSTI
IN PRISPEVKOV ZA TO PODROČJE

8.1 SPLOŠNI PODATKI O RAZISKAVI
Raziskava je bila izpeljana tako, da sem oblikovala spletni vprašalnik, ki ga je rešila
naključno izbrana populacija preko spleta. Vprašalnik je anonimen, zato ni znano, kdo je v
raziskavi sodeloval. Vidni so le podatki o spolu, starosti, izobrazbi ter trenutnem statusu.
Izbrala sem predvsem vprašanja zaprtega tipa ter v naprej formulirala odgovore in jih
napisala v vprašalnik. S tem sem nekoliko olajšala izpolnjevanje ankete.

8.2 NAMEN IN CILJI RAZISKAVE
Namen pričujočega diplomskega dela je predstaviti sistem socialne varnosti in prispevke
na tem področju in ugotoviti, kako so ljudje seznanjeni s to tematiko. Zato sem se odločila
za anketni vprašalnik, ki sem ga preko spleta razdelila naključno izbranim osebam. Z
anketnim vprašalnikom sem tako skušala pridobiti sledeče podatke:
- zadovoljstvo anketirancev s plačo, ki jo prejemajo,
- ali razlikujejo med bruto in neto plačo,
- na kakšen način v Sloveniji plačujemo prispevke za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevke za starševsko
varstvo in prispevke za zavarovanje za primer brezposelnosti,
- koliko znašajo prispevki, ki jih plačuje delojemalec in koliko znašajo prispevki, ki jih
plača za zaposlenega delodajalec,
- ali se anketirancem zdijo prispevki, ki jih je potrebno plačati, previsoki,
- kateri model, Bismarckov ali Beveridgeov, se jim zdi boljši,
- ali so seznanjeni s pravicami, ki pripadajo plačnikom prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevkov za primer
brezposelnosti in za starševsko varstvo,
- in kako bi spremenili in izboljšali sistem socialne varnosti in socialnih zavarovanj.
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8.3 STRUKTURA SODELUJOČIH ANKETIRANCEV
8.3.1 OPREDELITEV SPOLA
Grafikon 3: Struktura anketiranih po spolu
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Vir: lasten

Pri prvem vprašanju so anketiranci opredelili spol. Anketo je izpolnilo 76 % ţenskih in 24
% moških oseb, kar številčno predstavlja, da je anketo izpolnilo 153 ţensk in 47 moških.
8.3.2 OPREDELITEV STAROSTI
Grafikon 4: Struktura anketiranih po starosti
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51-60 let
61 let in več

Pri drugem vprašanju so anketirani opredelili svojo starost. Anketirani so glede na svojo
starost razvrščeni v 6 starostnih skupin:
- prva starostna skupina: manj kot 20 let;
- druga starostna skupina: od 21 do 30 let;
- tretja starostna skupina: od 31 do 40 let;
- četrta starostna skupina: od 41 do 50 let;
- peta starostna skupina: od 51 do 60 let in
- šesta starostna skupina: 61 let in več.
Več kot polovica anketiranih, kar 56 %, je stara med 21-30 let. 2 % anketiranih je starih
nad 61 let, 3 % anketiranih pa so stari manj kot 20 let.
8.3.3 OPREDELITEV IZOBRAZBE
Grafikon 5: Struktura anketiranih po stopnji izobrazbe
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Pri tretjem vprašanju sledi razvrstitev glede na izobrazbo. Najvišja doseţena stopnja
izobrazbe je magisterij, ki so ga dosegli 4 anketirani. Več kot magisterij ni dosegel nihče
izmed anketiranih. 34 % anketiranih ima diplomo, 33 % anketiranih ima srednješolsko
izobrazbo, 1 % anketiranih oz. 2 osebi, pa sta končali le osnovno izobraţevanje.
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8.3.4 OPREDELITEV TRENUTNEGA STATUSA
Grafikon 6: Struktura anketiranih glede na trenutni status
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Pri četrtem vprašanju so anketirani opredelili svoj trenutni status. Kar 61 % anketiranih je
zaposlenih oz. samozaposlenih, 26 % anketiranih se še izobraţuje, 9 % anketiranih je
brezposelnih, 4 % anketiranih pa se je ţe upokojilo.
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8.4 REZULTATI RAZISKAVE
8.4.1 ZADOVOLJSTVO S PREJETO PLAČO
Grafikon 7: Ali ste zadovoljni s plačo, ki jo prejemate?

Vir: lasten

S petim zastavljenim vprašanjem, so anketiranci prešli v drugi del ankete, kjer so
odgovarjali na vprašanja, ki se nanašajo na vsebino mojega diplomskega dela, in sicer o
plači in prispevkih na področju socialne varnosti.
Pri petem vprašanju me je zanimalo, ali so anketirani zadovoljni s plačo, ki jo prejemajo.
Največ anketiranih, 36 %, je odgovorilo, da s plačo niso zadovoljni. 33,5 % anketiranih pa
je odgovorilo, da so plačo s zadovoljni. Deleţ tistih, ki s plačo so zadovoljni, je tako le
nekoliko manjši od tistih, ki s plačo, ki jo prejemajo, niso zadovoljni. 30,5 % anketiranih
plače ne prejema, tako da se niso mogli opredeliti, ali so zadovoljni ali ne.
8.4.2 RAZLIKOVANJE MED POJMOMA BRUTO IN NETO PLAČA
Grafikon 8: Ali razlikujete med bruto in neto plačo?

Vir: lasten
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Na zastavljeno vprašanje, ali anketiranci razlikujejo med pojmoma bruto in neto plača, se
je kar 94,5 % oz. 189 anketiranih opredelilo, da razlikuje med bruto in neto plačo, in 5,5
% oz. 11 anketiranih, da tega ne razlikuje.
8.4.3 DEFINICIJA BRUTO PLAČE
Grafikon 9: Bruto plača je…

Vir: lasten

Sedmo vprašanje se navezuje na predhodno vprašanje. S tem vprašanjem sem ţelela
preveriti, ali anketiranci dejansko razlikujejo med pojmoma bruto in neto plača.
Rezultat ankete kaţe, da vsi, ki so pri šestem vprašanju odgovorili, da razlikujejo med
pojmoma bruto in neto plača, tega dejansko ne razlikujejo. Pri šestem vprašanju je
namreč kar 94,5 % anketiranih odgovorilo, da razlikuje med obema omenjenima
pojmoma, vendar se je izkazalo, da jih je pravilno odgovorilo 65 %, in sicer, da je bruto
plača plača pred odtegnitvijo prispevkov v breme delojemalca in akontacije dohodnine.
11 % anketiranih je bruto plačo zamenjalo z neto plačo, katere definicija je, da je to
plača, zmanjšana za prispevke delojemalca in akontacije dohodnine.
Kar 20,5 % anketiranih je bilo mnenja, da je bruto plača plača, ki vsebuje še tisti del
prispevkov, ki jih plača delodajalec namesto delavca ter povračilo stroškov, ki nastanejo v
zvezi z delom. V bistvu je to definicija bruto bruto plače.
3,5 % anketiranih je bruto plačo zamenjalo z minimalno plačo, katere definicija je, da je z
zakonom predpisana plača, ki jo lahko prejema delavec za delo za polni delovni čas.
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8.4.4 NAČIN PLAČEVANJA PRISPEVKOV V REPUBLIKI SLOVENIJI
Grafikon 10: Na kakšen način v Republiki Sloveniji plačujemo prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevke za
starševsko varstvo in prispevke za zavarovanje za primer brezposelnosti?

Vir: lasten

Z osmim vprašanjem sem ţelela izvedeti, ali anketiranci vedo, kako v Republiki Sloveniji
plačujemo prispevke za socialna zavarovanja. 94,5 % anketiranih je odgovorilo pravilno,
in sicer, da jih plačujemo tako, da jih delodajalec izračuna, odtegne od plače ter jih plača.
1 % anketiranih je mnenja, da prispevkov v Republiki Sloveniji ne plačujemo, 2,5 %
anketiranih meni, da nam DURS izstavi poloţnico z zneskom, ki ga moramo plačati, 2 %
anketiranih pa meni, da plačamo storitve, ki jih koristimo, kar na mestu, kjer le-te
koristimo.
8.4.5 VIŠINA PRISPEVKOV, KI JIH PLAČA DELAVEC
Grafikon 11: Koliko po vašem mnenju znašajo prispevki za socialna zavarovanja od
bruto plače za delavce v Republiki Sloveniji?

Vir: lasten
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Deveto in deseto vprašanje sta zastavljeni z namenom izvedeti, ali ljudje vedo, koliko oz.
v kakšni višini se plačujejo prispevki za socialna zavarovanja od bruto plače posameznika.
V devetem vprašanju me je zanimalo, kolikšen deleţ od bruto plače znašajo prispevki, ki
jih mora plačati delavec.
33,5 % anketiranih je vedelo, da deleţ, ki ga plača delavec od bruto plače, znaša 22,10
%. 26 % anketiranih na zastavljeno vprašanje ni znalo odgovoriti.
Več kot polovica, natančneje 66,5 % anketiranih, je torej odgovorilo napačno oz. niso
vedeli, koliko znaša deleţ prispevkov, ki jih od bruto plače plača delavec.
8.4.6 VIŠINA PRISPEVKOV, KI JIH PLAČA DELODAJALEC
Grafikon12: Koliko po vašem mnenju znašajo prispevki za socialna zavarovanja na
bruto plačo za delodajalce v Republiki Sloveniji?

Vir: lasten

V desetem vprašanju pa sem spraševala po deleţu oz. višini prispevkov za socialna
zavarovanja, ki jih na bruto plačo delavca mora plačati delodajalec.
Na to vprašanje je pravilno odgovorilo še nekoliko manj anketirancev kot na predhodno
vprašanje, natančneje 27,5 % anketirancev. Povečal se je tudi odstotek anketirancev, ki
na to vprašanje niso znali odgovoriti, teh je 45,5 %.
72,5 % anketirancev je rezultat, ki kaţe, da ne vedo, v kakšni višini se plačujejo prispevki
za socialna zavarovanja na bruto plačo delavca, ki jih plača delodajalec.
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8.4.7 USTREZNOST VIŠINE PRISPEVKOV DELAVCA IN DELODAJALCA
Grafikon 13: Se vam zdi, glede na trenutno krizo v Republiki Sloveniji, da so prispevki,
ki jih plačuje delavec in tudi delodajalec, previsoki?

Vir: lasten

Pri enajstem vprašanju me je zanimalo, kaj anketiranci menijo o višini prispevkov, ki jih
morajo plačevati tako delavci kot tudi delodajalci.
Kljub temu, da se je pri prejšnjih dveh vprašanjih izkazalo, da anketiranci ne vedo
najbolje, v kakšni višini se plačujejo prispevki za socialna zavarovanja, je pri tem
vprašanju kar 67 % anketirancev odgovorilo, da delavci in delodajalci plačujejo preveč.
10 % anketiranih je mnenja, da je trenutno stanje ravno pravšnje, 21 % anketirancev pa
meni, da delavec plačuje preveč, delodajalec pa premalo.
Le 2 % anketiranih pa je mnenja, da delavci in delodajalci plačujejo premalo.
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8.4.8 BISMARCKOV ALI BEVERIDGEOV MODEL SOCIALNIH ZDRAVSTVENIH
ZAVAROVANJ
Grafikon 14: Slovenijo uvrščamo med drţave s socialnim zdravstvenim zavarovanjem
po Bismarckovem modelu, ki temelji na podlagi obveznega zavarovanja oziroma na
predpostavki, da si mora vsak urediti zavarovanje oziroma se obvezno zavarovati.
Financira se s plačevanjem prispevkov delodajalcev in delojemalcev ter se kot
dopolnilno financira prostovoljno preko sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega
zavarovanja. Nekatere druge drţave pa uporabljajo Beveridgeov model, ki temelji na
drţavnem vodenju, torej centralizirano. Financira se iz drţavnega proračuna iz
pobranih dajatev, le te pa se nato razdelijo med različne ravni in različne organizacije v
sklopu zdravstvenega sistema. Kateri model je po vašem mnenju boljši?

Vir: lasten

Pri dvanajstem vprašanju so anketiranci podali svoje mnenje, kateri izmed modelov
socialnih zdravstvenih zavarovanj, se jim zdi boljši. Izbirali so med Bismarckovim in
Beveridgeovim modelom, lahko so se pa odločili tudi za kombinacijo obeh modelov.
Skoraj polovica anketiranih, 48,5 %, je mnenja, da bi bila uporaba kombinacije obeh
modelov najboljša.
19 % anketiranih je zadovoljnih z modelom, ki ga imamo v Sloveniji, torej z Bismarckovim
modelom, 32,5 % anketiranih pa bi se raje odločilo za Beveridgeov model socialnih
zdravstvenih zavarovanj, ki ga poznajo npr. v Veliki Britaniji.
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8.4.9 POZNAVANJE PRAVIC IZ SOCIALNIH ZAVAROVANJ
Grafikon 15: Ali se vam zdi, da dobro poznate pravice, ki pripadajo plačnikom
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno
zavarovanje, prispevkov za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo?

Vir: lasten

Grafikon 15 prikazuje rezultat na zastavljeno vprašanje, ali anketiranci dobro poznajo
pravice, ki jim pripadajo kot plačnikom prispevkov za socialna zavarovanja. Iz grafikona je
razvidno, da kar 85,5 % anketiranih teh pravic ne pozna dobro. 14,5 % anketiranih pa
meni, da te pravice dobro pozna.
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9 PREDLOGI IZBOLJŠAV

V anketi, ki sem jo izvedla, sem kot zadnje vprašanje zastavila opisno vprašanje, in sicer,
kakšno je splošno mnenje anketirancev o celotnem sistemu socialne varnosti v Republiki
Sloveniji, ali imajo kakšen predlog, da bi bila Slovenija še bolj socialna drţava, kakor je
sedaj in kaj bi oni osebno spremenili, predlagali, izboljšali. Večina anketiranih s trenutnim
stanjem ni zadovoljnih; menijo, da Slovenija ni socialna drţava. Ţelijo spremembe, vendar
ne vedo, kakšne, ne čutijo se dovolj sposobni, ne poznajo dovolj celotnega sistema, da bi
podali kakšen konkreten predlog. Tu so povzeti nekateri odgovori anketirancev, ki so
predlagali nekaj rešitev za izboljšanje trenutnega stanja socialne varnosti v Republiki
Sloveniji.


Vsi bi morali imeti enake pravice, ne glede na finančno stanje in materialni poloţaj,
torej da bi bile storitve vsem enako dostopne.



Zgledovati bi se morali po Skandinavskih drţavah.



Previsoki prispevki glede na plače v Sloveniji. Moj predlog je, da bi se prispevki, ki se
plačujejo, morali razlikovati glede na dohodek posameznika. Če se namreč zvišajo
plače, se zviša tudi procent prispevkov, tako da smo spet na istem.



V določenih pogledih je Slovenija preveč "socialna" drţava. Menim, da se preveč
podpira nedelo. Glede na to, da izvira socialni problem predvsem zaradi
brezposelnosti, bi sama zmanjšala tedensko urno obveznost. Sedanja najniţja bruto
plača bi lahko bila osnova za 25 urno obveznost (sedaj 40). Ob podaljšanju dnevnega
delovnega časa, bi delodajalec lahko zaposlil dodatno delovno silo, seveda ob
predpostavki, da bi mu tisti dve dodatni uri poslovnega časa dnevno prinašali dobiček.
Poslovni čas iz sedanjega osem urnega delovnika, bi bil deset urni delovnik, tako bi
delodajalec zaposlil dva delavca, vsakega za po 5 ur/dan in ne 1 za 8 ur/dan. Za
trgovinsko in proizvodno storitev je zadeva vsekakor zanimiva, v kolikor dodatni
delovni čas prinaša dobiček. Ob predpostavki, da bi delodajalec več zasluţil, bi plačal
več DDV-ja in davka od dobička, plačal bi višje prispevke za zaposlene, kar bi
posledično pomenilo manj socialnih podpor za brezposelne.



Predlagam, da dobi delavec bruto plačo iz plačilne liste izplačano, potem pa si sam
plačuje ali privarčuje za potrebe svoje socialne varnosti.



Zmanjšati bi morali prispevke, ki jih plačuje delodajalec za delavca, saj bodo v
nasprotnem primeru podjetja selila svojo proizvodnjo v druge drţave, kjer je davčna in
socialna politika bolj ugodna za njih.
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Menim, da bi bilo potrebno zmanjšati višino prispevkov, ki jih plačuje delodajalec in
posledično bi se dvignile plače.



Predlagam, da se zmanjšajo prispevki za samozaposlene. Trenutno je tako, da več
dobička, kot si ga ustvariš, več prispevkov moraš plačati. Torej, če si uspešen
podjetnik, te drţava še kaznuje, namesto, da bi spodbujala podjetništvo.



Drţava bi morala uvesti olajšave za delodajalce, kar bi prineslo več delovnih mest oz.
manj dela na črno in sive ekonomije.



Na račun socialne drţave je preveč izkoriščanja nekaterih skupin prebivalstva.
Preverjati bi morali, kdo je res potreben pomoči in tistemu pomagati, ostalim, ki pa so
zmoţni delati, pa priskrbeti delo in ustrezno plačilo. Kader, ki je zaposlen v ustanovah,
ki skrbijo za socialno varnost, bi moral biti (revizorsko) prisoten bolj ali manj na
terenu, saj jim delo v pisarnah ne omogoča videnja objektivnega stanja posameznika
oz. druţine v socialni stiski.



Prispevki, ki se obračunavajo od bruto plače, so absolutno previsoki, sploh pri niţjem
plačnem razredu, plače pa relativno prenizke glede na nivelacijo cen, ki nihajo navzgor
kakor ˝delnice˝. Plače je potrebno uskladiti glede na rast cen, tako da bi morala
znašati danes minimalna plača 1.800 € bruto in ne sedanjih 700 € bruto.



Sama bi spremenila marsikaj, ker sem v poloţaju, ki mi trenutno ne odgovarja
(brezposelna). Brezposelna nisem po svoji krivdi, saj sem delo več kot aktivno iskala, a
ga nisem dobila. Sama bi se počutila socialno varno, če bi vsaj osnovno zavarovanje
pokrila občina, da ne bi bila primorana skrbeti, kako bom poravnala to pomembno
poloţnico. Prav tako bi morali otroški dodatki in starševski dodatki biti višji (vzgled
Avstrija), pa nas tudi rodnost v Sloveniji ne bi več skrbela. Danes prav rabiš pogum,
da se odločiš za otroka, še posebej dva ali več.



Zmanjšala bi prispevke, denar pa porabila bolj racionalno (manj referendumov, patrij,
niţja posojila drţavam ...).



Ureditev baze podatkov, da ne bi prihajalo do izkoriščanja sistema in s tem
zmanjšanje porabe sredstev. Večja kontrola socialnih delavcev na terenu in ne, da
samo sedijo v svojih pisarnah.



Celotni sistem socialne varnosti nudi zelo veliko, ne pa dovolj za tiste, ki to najbolj
potrebujejo. Moj predlog je, da bi bil nadzor nad finančno pomočjo bolj strog.



Več nadzora nad zlorabami.



Zdravstveno zavarovanje. Kako je mogoče, da lahko v sistemu zdravstvenega
zavarovanja govorimo o dobičkih? To je plod ideje, da zdravstveno zavarovanje vodijo
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finančne zdruţbe. Njihova osnovna ideja je dobiček. Če bi vse prispevke plačevali v
drţavno blagajno, pa se spet pojavi moţnost, da denar, ki je bil vplačan za
zdravstveno zavarovanje, preusmerijo drugam. Enako je pri pokojninskem skladu. Če
je v drţavni lasti, se bo denar trošil nenamensko, kar se sedaj tudi počne. Sistem bi
deloval le v primeru, da je število zaposlenih vsaj dvakrat večje od upokojenih.


Preveč je študentskega dela in premalo rednih zaposlitev. Tukaj bi bilo potrebno
podjetja omejiti na število študentov oziroma nekaj spremeniti pri zaposlitvi, da jih
študentsko delo ne bi toliko manj stalo kot pa če bi človeka zaposlili.



Obvezno zavarovanje bi moralo biti brezplačno za vse drţavljane. Če pa kdorkoli ţeli
še več zavarovanj, pa jih naj plača v svojih zmoţnostih.



Ukinila bi socialno uravnilovko. Drţavne storitve in dodatki naj bodo enotni za vse, ne
glede na prihodke.



Največji problem je v tem, da je delavcev preveč, dela pa ni. Podkrepiti bi bilo
potrebno gospodarstvo v smeri industrije in tehnologije.



Sistem ni uspešen, saj je čedalje več oseb, ki potrebujejo socialno varnost, pa je
nimajo. Sistem je tudi krivičen, saj vseh ljudi ne obravnava enako, ampak se
pojavljajo razlike, ki so v škodo revnejšemu delu prebivalstva. Predlog za rešitve bi
morali podati strokovnjaki, ki se na zadevo dobro spoznajo in imajo dober vpogled, pri
tem pa bi morali gledati na dobrobit vseh drţavljanov in ne le na svojo korist, kot to
počnejo premnogi, ki imajo moč odločanja.



Zdi se mi, da je trenutna generacija aktivnega prebivalstva v najslabši moţni situaciji,
saj se od nje pričakuje, da zalaga pokojnine za upokojence (plačani prispevki), hkrati
pa je primorana od svojih plač dajati denar na stran, da bo kasneje lahko ţivela z
dostojno pokojnino, ker trenutnemu sistemu nihče ne zaupa, kako bo v pokojninski
dobi poskrbljeno za trenutno aktivno generacijo.



Delavske plače so preveč obremenjene, sploh pri ljudeh niţjega sloja. Davke in
dajatve bi morali razlikovati glede na dohodke različnih oseb.



Vpeljava Beveridgeovega modela poleg Bischmarkovega.



Zmanjšati prispevke, naj se financira v večji meri iz drţavnega proračuna.



Vsi socialni transferji so brez pomena, če npr. čakaš na nujno operacijo več kot šest
mesecev. Mislim, da bi bilo na vseh področjih (zdravstvo, sodstvo, itd.) potrebno
skrajšati čakalne vrste na minimum, potem bi bila tudi socialna varnost pri trenutnih
prispevkih zadovoljiva.
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Mislim, da imamo v Sloveniji kar v redu socialno varnost. Vsekakor pa bi se dalo
trenutno stanje še izboljšati, npr. z zmanjšanjem birokracije.



Pod drobnogled bi vzel "samohranilke", "invalide" in "brezposelne", ki to niso.



Bili so veliko boljši časi glede socialne varnosti, sedaj pa več plačujemo, manj imamo
ugodnosti. V naši drţavi drţi pravilo, če imaš denar, si lahko pomagaš pri ozdravitvi
(specialisti so za plačati, če imaš denar si takoj na vrsti, če ne pa čakaš leto, tudi dve),
če ne lahko dočakaš tudi smrt. Najbolj kruto pa je, da moraš tudi za otroka veliko
stvari plačati (npr. otrok ima drisko, po dolgi driski lahko dehidrira, pediater reče dajte
mu Linex, vendar ga je treba plačati). V naši drţavi nima socialne varnosti niti otrok,
kaj šele večinska populacija.



Boljše organizacijsko vodenje na vseh nivojih.



Za vsakega duševno in fizično zdravega se najde kakšno delo. Najprej bi tem poiskal
delo, če ga ne ţelijo, pa naj ne dobijo nič pomoči. Prav tako so plače nekaterih
drastično previsoke glede na njihov učinek. Tukaj bi se dalo nabrati kar nekaj denarja,
s tem pa bi spet imeli dober model socialne varnosti v Republiki Sloveniji!



Potrebno bi bilo zmanjšati socialne pomoči in dvigniti minimalno plačo, saj marsikdo
ne ţeli delati, če mesečno dobi socialno pomoč za nedelo skoraj v enaki višini, kot če
bi tedensko oddelal 40 ur. Prav tako bi morali zmanjšati ali ukiniti študentsko delo, da
bi se delovna mesta sprostila za redno zaposlitev. Zmanjšati bi bilo potrebno prispevke
od plač, mladim dati zaposlitev. Poskrbeti za strog nadzor, npr. če delodajalec ne
plača delavca, mu je takoj potrebno zapreti firmo brez moţnosti, da odpre novo pod
drugim imenom, mu odvzeti premoţenje ter s tem odplačati delavce in upnike. Tudi če
nekdo ţeli kupiti kruh v trgovini, ga mora plačati na licu mesta. Tako bi moralo biti
tudi s plačevanjem računov, ki jih imajo delodajalci, torej skrajšati plačilne roke.



Za zamisliti se je, da je nekaterim boljše na socialnih prispevkih in podporah, kot pa
da bi bili redno zaposleni in imeli še fiksne stroške denimo s prevozom in podobno.



Pri zaposlovanju brezposelnih oseb bi uvedla en sistem nadomestila - vsi bi dobivali
enako nadomestilo – minimalni dohodek, ki je določen z zakonom v RS, ne glede na
izobrazbo in razne kvazi zasluge za narodov blagor, ko se potem nekateri pasejo po
celo leto in še več in dobivajo razna nenormalno visoka nadomestila. Nadomestilo bi
se časovno prejemalo, glede na delovno dobo kot sedaj. Nobenih privilegijev. Zavodi
za zaposlovanje bi morali poskrbeti, da ljudje, ki so prijavljeni na zavodu, sprejmejo
delo, ki jim je ponujeno glede na njihovo izobrazbo, če pa je delo za določen čas sezonsko (čiščenje in urejanje parkov, obiranje sadja, spremljanje hendikepiranih
oseb, kidanje snega ...), pa tudi ne glede na izobrazbo.
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Kar se tiče otroških dodatkov, socialnih pomoči, raznih invalidnin, nadomestil za
pomoč in postreţbo, nekateri dobivajo nenormalno visoke vsote, ki dejansko
presegajo najniţje osebne dohodke zaposlenih, ki delajo polni delovni čas, cel mesec.



Neplačevanje prispevkov delodajalcev bi se moralo takoj, prvi mesec, ko je firma
nezmoţna plačevati le-te, sankcionirati - blokirati račun, za kar ima davčna sluţba, ki
bdi nad temi dajatvami, vsa pooblastila. Če firma nima denarja, se pač mora zapreti.

Ena izmed moţnih rešitev, ki je ni omenil nihče izmed anketiranih, bi bila tudi uvedba UTD
– univerzalnega temeljnega dohodka
Philippe Van Parijs, utemeljitelj ideje UTD, zastavi naslednjo definicijo: »Univerzalni
temeljni dohodek je dohodek, ki ga drţava v enotni višini in v rednih presledkih izplačuje
vsakemu odraslemu članu druţbe. Ta dotacija se izplačuje in njena višina je določena ne
glede na to, ali je oseba bogata ali revna, ali ţivi sama ali z drugimi, je pripravljena delati
ali ne«. UTD je temeljni zato, ker lahko posameznik vedno računa nanj, je materialni
temelj, na katerem je mogoče graditi ţivljenje, z njim pa se lahko zakonito sešteva vsak
drug dohodek. UTD je univerzalen, ker je namenjen vsem posameznikom brez vsakršnih
pogojevanj, kot smo bili doslej vajeni pri sistemih socialne varnosti. Osrednji argument
ustanovitelja ideje UTD je več svobode za vsakogar. UTD bi dal vsakemu neko osnovno
dohodkovno varstvo, na katero bi lahko računal v vsakem primeru. To bi bistveno
povečalo njegov prostor osebne svobode oz. zmanjšalo njegovo odvisnost. Vodilni
argument zagovornikov ideje UTD temelji na idealu pravičnosti politične skupnosti in
zagotavljanju svobode vsakemu članu druţbe. Ker je današnji trg delovne sile zaradi ţe
omenjenih sprememb na trgu dela nezmoţen zagotoviti dohodkovno varnost vsem
posameznikom, je potrebna ločitev dohodkovne varnosti od udeleţbe posameznika na
trgu delovne sile. Uvedba UTD bi prinesla številne spremembe tako posamezniku, kot tudi
institucijam in celotni druţbi. Vse spremembe ne bi bile nujno dobre za vsakogar, bi pa
vsekakor omogočile boljše ţivljenje revnim, zatiranim in odvisnim. V prvi vrsti bi UTD
zagotavljal več dejanske svobode in avtonomije vsakemu posamezniku. Vsakdo bi se
lahko umaknil iz sveta plačanega dela in se posvetil tistim dejavnostim, za katere prej ni
našel časa ali denarja. UTD bi učinkovito rešil vprašanje eksistenčnega strahu ter tako
povečal ustvarjalnost in podjetnost posameznika. UTD bi tako bolj kot dosedanji sistemi
socialne varnosti reševal začarani krog revščine in kriminalnih dejanj, storjenih zaradi
pomanjkanja eksistenčne varnosti. Današnji sistemi socialne varnosti sicer skušajo slediti
načelu pravičnosti, vendar pa je ogromno ljudi podzaposlenih ali pa zasluţijo dohodek, ki
ne zadostuje za preţivetje – za takšne sistem socialne varnosti ne poskrbi. Posameznik, ki
je do pomoči upravičen, pa mora izpolnjevati naslednje pogoje: če je delazmoţen, mora
biti pripravljen sprejeti primerno sluţbo ali se udeleţiti določenega usposabljanja, če mu je
ponujeno; svoja sredstva mora podvreči preverjanju, kar pomeni, da je upravičen do
pomoči samo, če domnevamo, da ne more dobiti zadostnega dohodka iz drugih virov;
poleg tega morajo tudi razmere v gospodinjstvu ustrezati določenim kriterijem – ni
vseeno, ali ţivi sam, ali s partnerjem, ali je ta zaposlen ali ne ... Vsekakor si lahko nazorno
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predstavljamo, kako ogromen (in zaradi tega nedosleden) je birokratski aparat, ki
preverja vse naštete pogoje, in nadalje, kako mučno je za posameznika stalno
dokazovanje upravičenosti do denarnega prejemka. Z uvedbo UTD bi tako razbili
nepotreben birokratski aparat, ga poenostavili in pocenili, obenem pa bi dosedanjim
upravičencem pomoči vrnili dostojanstvo, ki ga zdaj po delčkih izgubljajo na uradih za
socialno varnost. Pri UTD pa denar dobi vsak, ne da bi ga kaj spraševali. Gre za korekcijo
celotnega davčnega in socialnega sistema. Ali ni bistvo socialne drţave ravno v tem, da
pravično razdeli dohodek vsem članom druţbe? V nasprotnem primeru (s pogojevanjem)
je ta denar miloščina in ne pravica ter drţava paternalistična, in ne demokratična ureditev.
Pri izvedbi UTD bi namreč šlo za, kot reorganizacijo davčnega in socialnega sistema.
Seveda je utopija, da boš ob enaki plači, kot jo imaš sedaj, dobil še UTD. UTD dobijo vsi,
ampak neto plače, pokojnine in socialne podpore se morajo toliko zmanjšati, da bo v
seštevku z UTD večina ljudi na istem kot zdaj. Drţava bo razliko pobrala z večjimi davki in
krog bo sklenjen. V splošnem lahko rečemo, da bi se davki povečali za tiste, ki imajo
dovolj, in zmanjšali za tiste, ki imajo premalo. Če bi uvedli enoten sistem z UTD-jem, bi se
zasluţki k UTD enostavno prišteli. Šele pri večjih rednih dohodkih bi posameznik s
povečanimi davki plačal toliko, da bi bil v seštevku z UTD na istem kot zdaj. Dejstvo je, da
tisti posamezniki, ki so teţko zaposljivi, teţje najdejo redno delo, laţje pa se lotijo
kratkotrajnih del ali pa sluţb s polovičnim delovnim časom. Gledano iz druge strani – na
današnjem trgu dela je prav takšnih kratkotrajnih del največ in jih bo v prihodnosti še več,
povpraševanja po njih pa je premalo. V kolikšni meri je UTD izvedljiv v Sloveniji? Dr. Joţe
Mencinger zatrjuje, da je UTD v Sloveniji vsekakor izvedljiv. Če bi UTD uvedli v višini 200
evrov in bi bili do njega upravičeni vsi drţavljani, ne glede na starost, bi za to potrebovali
4,8 milijarde evrov na leto oz. 13 odstotkov BDP. To znaša pribliţno toliko, kot zdaj
znašajo pokojnine. Vsekakor pa bi bilo potrebno skrbno pretehtati, ali bi UTD dodali
zdajšnjim javnim socialnim, zdravstvenim in izobraţevalnim storitvam, ali pa bi jih z njim
delno nadomestili (po Kregljevi, 2009, str. 20-28).
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10 ZAKLJUČEK

Diplomska naloga je bila razdeljena na teoretični in raziskovalni del. V prvem, teoretičnem
delu, sem opredelila različne pojme, in sicer socialna varnost, plača, prispevki ter
predstavila prispevke s področja socialne varnosti, in sicer prispevke za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevke za
starševsko varstvo in prispevke za primer brezposelnosti.
Socialna varnost je ena izmed najpomembnejših zaščit oziroma pravic, ki jo človek v
nekem neugodnem trenutku oz. stanju nujno potrebuje. Ko se namreč posameznik zaradi
različnih razlogov znajde v ekonomski negotovosti, so ravno sistemi socialnih zavarovanj
tisti, ki mu ob takšnem stanju ohranjajo dohodek in drugo potrebno pomoč. Zato se je
skozi zgodovino, in se še danes, razvijal sistem socialne varnosti, ki teţi k temu, da
pomaga in zaščiti ljudi, ki so potrebni pomoči in tako skrbi za druţbeno stabilno stanje. Da
so vsi ljudje obravnavani enako, so se izoblikovala pravna načela socialne varnosti, ki so
oblikovana tako, da upoštevajo ustavne temelje in druge sorazmerno abstraktne pravne
norme.
Sistem socialne varnosti temelji na pravnih virih, in sicer mednarodnih in nacionalnih
pravnih virih. K mednarodnim pravnim virom spadajo univerzalni akti mednarodnih
organizacij ter večstranske in dvostranske mednarodne pogodbe, nacionalni pravni viri pa
so ustava, zakoni, podzakonski in drugi predpisi nosilcev javnih pooblastil.
Da ljudje preţivijo in ne zapadejo v ekonomsko negotovost, je potrebno opravljati delo, za
katerega prejemajo plačilo – plačo. Plača je eden izmed bistvenih elementov pogodbe o
zaposlitvi, ki jo skleneta delodajalec in delojemalec. S pogodbo se delojemalec
delodajalcu zaveţe, da bo zanj opravljal delo, delodajalec pa mu je za to dolţan plačati. V
skladu z veljavno zakonodajo mora delodajalec ob izplačilu delavčeve plače obračunati in
plačati davke in prispevke, in sicer prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za
zdravstveno zavarovanje, za primer brezposelnosti in prispevke za starševsko varstvo.
Prav tako mora delodajalec obračunati in plačati tudi obvezne dajatve, katerih zavezanec
je delodajalec sam. Delavec torej ne prejme celotne plače, saj del njegove plače, v višini
davkov in prispevkov, delodajalec zadrţi in odvede drţavi oziroma nosilcem socialnih
zavarovanj. Iz tega izhajata pojma bruto in neto plača.
Prispevki delavca iz bruto plače za pokojninsko in invalidsko zavarovanje znašajo 15,50
%, za zdravstveno zavarovanje 6,36 %, za primer brezposelnosti 0,14 % in za starševsko
varstvo 0,10 %. Skupaj znašajo ti prispevki 22,10 % iz bruto plače. Prispevke od bruto
plače delavca plača tudi delodajalec, in sicer za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 8,85
%, za zdravstveno zavarovanje 6,56 %, za primer brezposelnosti 0,06 %, za poškodbe pri
delu 0,53 % in za starševsko varstvo 0,10 %. Prispevki delodajalca od bruto plače delavca
skupaj znašajo 16,10 %.
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V drugem delu sem skozi raziskavo oziroma z anketnim vprašalnikom pridobila odgovore
na v uvodu zastavljeni hipotezi, in sicer; H1: »Na temelju sistema socialne varnosti, ki ga
imamo v Sloveniji, je mogoče domnevati, da prebivalstvo Republike Slovenije ni v celoti
zadovoljno s sistemom socialne varnosti v Republiki Sloveniji« in H2: »Na temelju
hipoteze št. 1, je mogoče domnevati, da prebivalstvo Republike Slovenije v glavnem ne ve
in ne pozna obsega prispevkov, ki jih plačujejo zavezanci, in da tisti, ki te podatke
poznajo, menijo, da so prispevki previsoki«.
Rezultate na prvo zastavljeno hipotezo sem pridobila predvsem z odgovori na zadnje
zastavljeno vprašanje anketnega vprašalnika, kjer so anketiranci odgovarjali na vprašanje,
kakšno je vaše splošno mnenje o celotnem sistemu socialne varnosti. Anketiranci so v
večini odgovorili, da s sistemom niso zadovoljni, da so potrebne spremembe, s čemer se
potrjuje moja prva hipoteza.
Pri potrjevanju druge hipoteze sem se oprla na odgovore anketnega vprašalnika, in sicer
na odgovor 8.4.5, 8.4.6 in odgovor 8.4.7. Spraševala sem po višini prispevkov, ki jih plača
delavec in višini prispevkov, ki jih plača delodajalec ter o ustreznosti višine prispevkov
delavca in delodajalca. S temi odgovori se je potrdila tudi druga hipoteza, saj je na
vprašanje, v kakšni višini plačuje prispevke delavec, pravilno odgovorilo le 33,5 %
anketiranih, in sicer, da prispevki delavca skupaj znašajo 22,10 % od bruto plače. Na
vprašanje, koliko znašajo prispevki delodajalca na bruto plačo delavca, je pravilno
odgovorilo 27,5 % anketiranih. Prispevki delodajalca na bruto plačo delavca znašajo 16,10
%. Več kot polovica vseh anketirancev, natančneje 67 % anketirancev, pa je prav tako
bila mnenja, da so prispevki za socialna zavarovanja v Republiki Sloveniji previsoki, tako
za delavce kot tudi delodajalce.
Če povzamem celotno diplomsko nalogo, pridem do ugotovitve, da so ljudje precej
nezadovoljni s trenutnim sistemov socialnih zavarovanj pri nas, prav tako so nezadovoljni
s predlogi in spremembami, ki jih ţeli uvesti Vlada Republike Slovenije. Spremembe so
nujno potrebne, vendar takšne, da bodo sprejemljive za prebivalstvo Republike Slovenije.
Predlagam, da bi se večkrat opravile razne analize in ankete prebivalstva, kjer bi
posamezniki podali kašne uporabne predloge, ki bi jih nato seveda oblast in strokovnjaki
preučili in jih uporabili.
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PRILOGE

PRILOGA 1: ANKETNI VPRAŠALNIK
Spoštovani!
Na Fakulteti za upravo pod vodstvom dr. Vodovnika pripravljam diplomsko delo s področja
delovnega prava in socialne varnosti z naslovom Prispevki na področju socialne varnosti. Z
vprašalnikom ţelim ugotoviti, koliko so ljudje dejansko seznanjeni s poznavanjem
sistemov socialnih zavarovanj pri nas in katere prispevke, kako in v kolikšni višini
plačujemo ter katere pravice nam pripadajo. Vljudno Vas prosim, da izpolnite anketni
vprašalnik in mi tako s svojimi odgovori omogočite izdelavo analize. Podatke bom
uporabila zgolj za statistično obdelavo. Zagotavljam vam anonimnost in tajnost podatkov.
V primeru, da ţelite dodatna pojasnila, me lahko kontaktirate na elektronski naslov:
tjasssa@gmail.com.
Vaše sodelovanje mi bo v veliko pomoč.
Iskreno se Vam zahvaljujem za Vaše odgovore in Vas lepo pozdravljam.

Tjaša Erjavec
I. Splošni podatki o anketirancu
(ustrezno obkroţite)

1. Spol:

Ţenski

Moški

2. Starost:

manj kot 20 let

21-30 let

31-40 let

41-50 let

51-60 let

61 let in več

3. Izobrazba
a) osnovno izobraţevanje
c) poklicno izobraţevanje
e) višješolsko izobraţevanje
g) magisterij
i) drugo

b) srednješolsko izobraţevanje
d) diploma
f) nedokončano višješolsko izobraţevanje
h) več kot magisterij
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4. Vaš trenutni status:
a) osnovnošolec/dijak/študent
b) zaposlen/samozaposlen
c) upokojenec
d) brezposelna oseba
e) drugo: _____________

II. Vprašanja o plači in prispevkih s področja socialne varnosti
(ustrezno obkroţite)

1. Ali ste zadovoljni s plačo, ki jo prejemate?
a) da
b) ne
c) ne prejemam plače

2. Ali razlikujete med bruto in neto plačo?
a) da

b) ne

3. Bruto plača je …
a) plača, zmanjšana za obračunane prispevke v breme delojemalca in akontacijo
dohodnine.
b) plača pred odtegnitvijo prispevkov v breme delojemalca in akontacije dohodnine.
c) je najniţja z zakonom predpisana plača, ki jo lahko prejema delavec za delo za polni
delovni čas.
d) plača, ki vsebuje še tisti del prispevkov, ki jih plača delodajalec namesto delavca ter
povračilo stroškov, ki nastanejo v zvezi z delom.

4. Na kakšen način v Republiki Sloveniji plačujemo prispevke za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevke za starševsko
varstvo in prispevke za zavarovanje za primer brezposelnosti?
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a) v Sloveniji teh prispevkov ne rabimo plačevati
b) plačamo jih preko poloţnice, ki nam jo izstavi Davčna uprava Republike Slovenije
c) storitve in pravice, ki nam pripadajo, plačujemo direktno na mestu, kjer jih dobimo
d) plačujemo jih tako, da jih delodajalec odvede pri izplačilu plače

5. Koliko znašajo prispevki za socialno varnost od bruto plače za delavce v Republiki
Sloveniji?
a) 6,36 %
b) 22,10 %
c) 38,20 %
d) 16,10 %
e) ne vem
6. Koliko znašajo prispevki za socialno varnost na bruto plačo za delodajalce v Republiki
Sloveniji?
a) 38,20 %
b) 6,56 %
c) 16,10 %
d) 14,20 %
e) ne vem

7. Se vam zdi, glede na trenutno krizo v Republiki Sloveniji, da so prispevki, ki jih plačuje
delavec in tudi delodajalec, previsoki?
a) so ravno pravšnji
b) delavec plačuje preveč, delodajalec premalo
c) delodajalec plačuje preveč, delavec premalo
d) oboji plačujejo preveč
e) oboji plačujejo premalo

8. Slovenijo uvrščamo med drţave s socialnim zdravstvenim zavarovanjem po
Bismarckovem modelu, ki temelji na podlagi obveznega zavarovanja oziroma na
predpostavki, da si mora vsak urediti zavarovanje oziroma se obvezno zavarovati.
Financira se s plačevanjem prispevkov delodajalcev in delojemalcev ter se kot dopolnilno
financira prostovoljno preko sklenjenega dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.
Nekatere druge drţave pa uporabljajo Beveridgeov model, ki temelji na drţavnem
vodenju, torej centralizirano. Financira se iz drţavnega proračuna iz pobranih dajatev, le
te pa se nato razdelijo med različne ravni in različne organizacije v sklopu zdravstvenega
sistema. Kateri model je po vašem mnenju boljši?
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a) Bismarckov model (Slovenija)
b) Beveridgeov model (Velika Britanija)
c) Kombinacija obeh modelov

9. Ali se vam zdi, da dobro poznate pravice, ki pripadajo plačnikom prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevkov za
primer brezposelnosti in za starševsko varstvo?
a) da
b) ne

10. Kakšno je vaše splošno mnenje o celotnem sistemu socialne varnosti pri vas? Imate
kakšen predlog, da bi bila Slovenija še bolj socialna drţava, kakor je sedaj? Kaj bi vi
osebno spremenili, predlagali, izboljšali?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

80

