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POVZETEK

Javne finance opravljajo tri osnovne funkcije: alokacijo produkcijskih tvorcev oziroma
finančnih virov, prerazdelitev dohodka in stabilizacijo gospodarstva. Poleg navedenih se
pogosto omenja tudi četrta funkcija, ki dejansko ni samostojna, temveč bi jo lahko uvrstili v
alokacijsko funkcijo. Gre za regulatorno funkcijo, s katero država zagotavlja pravni red in
delovanje institucij na način, ki omogoča delovanje zasebnega sektorja.
Čeprav je v ekonomski teoriji regulatorni funkciji namenjeno bistveno manj pozornosti kot
omenjenim trem osnovnim funkcijam, pa pomena regulatorne funkcije ne gre zanemariti.
Predvidljivo, učinkovito in zanesljivo delovanje javnega sektorja je poleg urejenega pravnega
reda eden od ključnih predpogojev za delovanje gospodarstva. Zlasti je regulatorna funkcija
pomembna v katerem koli sistemu socialne varnosti. Ti se glede na nabor in obseg pravic ter
njihov zgodovinski razvoj delijo na tri modele oziroma tipe držav blaginje. Neodvisno od
modela socialne varnosti so zaradi negativnih demografskih trendov in sprememb na trgu
dela praktično vse države prisiljene uvajati različne ukrepe, ki bi ublažili pritisk na socialne
blagajne. Omenjeni ukrepi se v praksi žal osredotočajo predvsem na zaostrovanje pogojev
za pridobitev pravic iz socialnega zavarovanja (na primer zviševanje starostne meje za
upokojitev, podaljševanje zavarovalne dobe za pridobitev pokojnine in ostalih vrst
nadomestil) in nižanje dajatev (manjša nadomestila, manjši obseg kritja zdravstvenih storitev
in podobno), ne pa na samo učinkovitost sistema socialnega zavarovanja.
Slovenski sistem socialne varnosti uvrščamo v tako imenovani Bismarckov model, za
katerega je značilen skromen obseg državnega intervencionizma in visok obseg
zagotovljenih pravic. V pretežni meri se financira s prispevki. V primerjavi s sistemi večine
ostalih držav članic Evropske unije se ne srečuje le s problemom čedalje slabšega razmerja
med številom zavarovancev, ki so zavezanci za plačilo prispevkov, in upravičencev, ki so
prejemniki dajatev iz naslova socialnega zavarovanja, temveč tudi s problemom učinkovitega
pobiranja in evidentiranja plačanih prispevkov in primerljivosti ter povezljivosti podatkov o
plačanih prispevkih z evidencami tujih izvajalcev socialnega zavarovanja.
V socialno zavarovanje so se na način in pod pogoji, ki jih določajo področni predpisi, dolžni
vključiti vsi, ki so iz naslova svojega statusa ali delovne aktivnosti zavarovanci po
posameznem zakonu. Na učinkovitost sistema socialnega zavarovanja ter obseg prispevkov,
ki bi morali biti poravnani iz naslova vključitve v socialno zavarovanje, vplivajo tudi različne
možnosti in podlage za vključitev v socialno zavarovanje ter možnost optimiranja obveznih
dajatev iz naslova vključitve. Dodatno nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem
prispevkov izvajajo trije organi, ki vsak posebej preverjajo večinoma enaka dejstva (način in
višino izplačila dohodkov, višino zavarovalne osnove in pravilnost obračuna prispevkov od
ugotovljene zavarovalne osnove, pravilnost in pravočasnost plačila posamezne vrste
prispevkov), a med seboj ne sodelujejo dovolj. Po drugi strani obstoječe evidence prispevkov
za socialno zavarovanje vsebujejo le prispevke, ki so bili dejansko obračunani s strani
zavezancev za obračun oziroma davčnega organa, in vsaj v primeru zaposlenih temeljijo na
uradno izplačanih plačah. Ob vsem tem je namreč zanemarjeno dejstvo, da delodajalci za
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svoje delavce vse pogosteje ne plačujejo predpisanih prispevkov, ker uradno plač ne
izplačajo. Prav tako se dogaja, da delodajalci za potrebe obračuna in plačila prispevkov
prikažejo le minimalna izplačila, ki so osnova za plačilo prispevkov, razliko pa delavcem
izplačajo v gotovini ali kot neobdavčena povračila stroškov.
Neizvajanje predpisanega sankcioniranja in prenizke zagrožene kazni dodatno omogočajo
prirejanje podatkov o višini osnov za plačilo prispevkov. Problem prirejanja podatkov o višini
prispevnih osnov ima več razsežnosti, saj mu je na strani delovnopravnih razmerij treba
posledično dodati tudi razmah dela na črno in opravljanje dela v statusni obliki, ki ni
združljiva z naravo opravljenega dela. Dodatno v povezavi z vključitvijo v socialno
zavarovanje ne gre zanemariti specifičnih oblik zaposlitev. Le-te pravzaprav ne omogočajo
prave vključitve v socialno zavarovanje na način, da bi bilo iz tega naslova mogoče
eventualno pridobivati prejemke (bolniška, starševska nadomestila, pokojnino). Po drugi
strani specifične oblike zaposlovanja, zlasti prekerne zaposlitve, negativno vplivajo na
tradicionalne oblike zaposlovanja.
Glede na nesporen obstoj zaposlenih, za katere prispevki iz različnih razlogov niso pravilno
obračunani in plačani, ter ob upoštevanju dejstva, da bo tudi določen del tistih, ki prispevke
sicer obračunavajo, le-te težko poravnal zaradi likvidnostnih težav, je o finančni razsežnosti
vseh posledic neplačevanja prispevkov težko ugibati. Resnost problema utemeljuje tudi
ocena izpada javno finančnih prihodkov zaradi neučinkovitega sistema pobiranja prispevkov.
V zvezi s samim uveljavljanjem pravic iz socialnega zavarovanja je izpadu javnofinančnih
prihodkov zaradi neplačanih prispevkov potrebno dodatno prišteti še individualna
oškodovanja na račun manjše pokojninske osnove zaradi neplačanih prispevkov in
posledično manjše pokojnine. Poleg navedenega so zaradi neplačevanja prispevkov za
obvezno zdravstveno zavarovanje nekaterih zavarovancev oškodovani vsi zavarovanci
obveznega zdravstvenega zavarovanja, saj je obseg zagotavljanja pravic pravzaprav omejen
z obsegom razpoložljivih sredstev. Dodatno proračunsko zagotavljanje pokojninskega,
zdravstvenega, starševskega varstva in ukrepov zaradi brezposelnosti gre namreč v delu, ki
presega zbrane prispevke, v breme vseh davkoplačevalcev.
Predmet osrednjega dela raziskave je zato analiza pomanjkljivosti socialnega zavarovanja, s
poudarkom na pobiranju prispevkov. Pri ovrednotenju javnofinančnih izgub zaradi
neučinkovitega delovanja socialnega zavarovanja so upoštevane veljavne podlage za
vključitev v sistem socialnega zavarovanja po posameznih zavarovancih. Analizirani so
obstoječi poslovni procesi na področju pobiranja prispevkov, z identifikacijo pomanjkljivosti in
poudarkom na potrebnem reinženiringu. Gre za analizo in preoblikovanje poslovnih procesov
z namenom izločanja tistih procesov, ki se podvajajo ali so nepotrebni. Ob analizi
posameznih razčlenjenih faz poslovnih procesov je utemeljeno, zakaj in kako jih je potrebno
urediti drugače.
Pri oblikovanju predlogov izboljšav so upoštevane tudi pozitivne izkušnje primerjanih treh
držav, in sicer Švedske, Nemčije in Avstrije. Na podlagi ugotovljenih pomanjkljivosti so
predstavljeni modeli prenovljenih procesov. Ti temeljijo na odpravi ključnih anomalij, ki
prispevajo k neučinkovitosti sistema. Predvidena je uvedba izmenjave podatkov o izplačanih
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prejemkih, uvedba presumpcije izplačila plač in obračuna prispevkov, izenačitev obveznosti
predložitve obračuna prispevkov in plačila za vse kategorije zavarovancev in za vse vrste
prispevkov za obvezno socialno zavarovanje, modifikacija načina poročanja o izplačanih
osebnih prejemkih, enotno zbiranje podatkov o vseh vrstah obračunanih in plačanih
prispevkov s tekočim zagotavljanjem podatkov, tako zavarovancem kot tudi za potrebe vseh
drugih relevantnih uporabnikov. Predstavljeni so ukrepi za bolj kakovostno zajemanje
potrebnih podatkov in njihovo povezljivost za potrebe vseh postopkov uveljavljanja pravic iz
naslova socialnega zavarovanja. Rezultat je krajše trajanje poslovnih procesov z odpravo
nepotrebnega dela in aktivnosti, ki se izvajajo večkrat. Ocenjen je finančni učinek, ki bi se
najprej v obliki prihrankov, povezanih z večkratnim posredovanjem enakih podatkov, odrazil
pri zavezancih, nato pa tudi pri državnih organih.
Predlagani model učinkovitega pobiranja prispevkov za socialno zavarovanje vzpostavlja
izhodišče za bolj učinkovito delovanje ključnega dela sistema pobiranja obveznih dajatev in s
tem pomembno vpliva na večjo vzdržnost javnih financ. Izboljšanje učinkovitosti sistema
socialnega zavarovanja je namreč mogoče doseči že z relativno nezahtevnimi posegi. Ti, za
razliko od nekaterih aktualnih predlogov ukrepov, ne predvidevajo nikakršnih dodatnih
obremenitev za zavarovance. Predvidena je tudi odprava neupravičenih neenakosti med
posameznimi kategorijami zavarovancev, opustitev nedoslednega izvajanja obstoječe
normativne ureditve, kot je na primer dopuščanje neizplačevanja plač in/ali neobračunavanja
in neplačevanja prispevkov za socialno zavarovanje.
Kvalitetno evidentiranje obveznosti in plačil prispevkov, ki zagotavlja ažuren in verodostojen
nabor potrebnih informacij o obračunanih in plačanih prispevkih, je pomembno tako za
državo kot prejemnico sredstev kot tudi za zavarovance, ki so jim na podlagi plačanih
prispevkov priznane pravice iz socialnega zavarovanja. Pregledno evidentiranje plačanih
prispevkov po posameznem zavarovancu ter tesnejša povezava upravičenj z vplačili v
sistem pomembno zmanjšata možnosti, ne nazadnje pa tudi interes za neplačevanje.
Odprava nepotrebnih opravil na področju obračunavanja in plačevanja prispevkov ter uvedba
enotne, centralne evidence imata pozitivne finančne posledice za vse javne blagajne. Po
drugi strani je plačilna disciplina sedanjih zavezancev, s prispevki katerih se financirajo
izplačila pokojnin in ostali izdatki za socialno varnost začasno ali trajno delovno neaktivnih
zavarovancev, osnova medgeneracijske in siceršnje solidarnosti.
Ključne besede: socialno zavarovanje, vključenost v socialno zavarovanje, prispevki za
socialno zavarovanje, obračun prispevkov za socialno zavarovanje, plačilo prispevkov za
socialno zavarovanje, optimiranje obveznih dajatev, utaja prispevkov za socialno
zavarovanje, izpad javnofinančnih prihodkov, reinženiring poslovnih procesov, vrzel
prispevkov za socialno zavarovanje.
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SUMMARY
THE EFFICIENCY OF SOCIAL INSURANCE SYSTEM WITH SPECIAL EMPHASIS
ON REVENUE LOSS ESTIMATION
Public finances perform three basic functions: the allocation of the production creators and/or
of the financial resources, income redistribution and economic stabilization. In addition to
these, the fourth function is often mentioned. It is the regulatory function, which actually is not
independent but could be included in allocation function. The state provides legal order and
operation of the institutions in the way that enables the private sector to operate.
Although, in comparison to the three basic functions, the economic theory devotes
significantly less attention to the regulatory function, the importance of regulatory function
should not be neglected. Predictable, efficient and reliable operation of the public sector,
beside the well regulated legal order, is of basic importance for the functional economy.
The regulatory function is of particular importance in any system of social security. According
to their extent and historical development the social security systems are divided into three
types or models of welfare state. Independently of the social model, due to negative
demographic trends and changes in the labour market, all countries are forced to introduce
various measures to alleviate the pressure on the social funds. In practice, the above
measures are mainly focusing on tightening the conditions for entitlement to social security
benefits (such as raising the retirement age, extending the insurance period for pensions and
other types of benefits) and reduction of the benefit level (lower benefits, lower extent of
coverage of health services etc.), not on the effectiveness of the social insurance system.
Slovenian social security system is classified as the so-called Bismarck model. It is
characterized by a modest range of government interventionism and a high extent of
guaranteed rights. It is mainly financed by contributions. Compared with most other systems
of EU Member States, it does not only face the problem of a smaller discrepancy between
the number of insured persons who are liable to pay contributions and the number of
beneficiaries who receive social benefits, but also the problem of efficient collection and
recording of the paid contributions as well as the comparability and complementarity between
data concerning the paid contributions to the foreign social insurance providers.
Every person who by his status or employment activity fulfils the conditions stated in legal
acts regulating social insurance is required to be included in social insurance. The
effectiveness of the social insurance system and the extent of the contributions that should
be paid are affected by various options and bases for inclusion as well as the possibility to
optimize the amount of obligatory levies deriving from it. In addition to this, the control over
the calculation and payment of contributions is performed by three bodies. Each of them
checks mostly the same facts (the method and amount of payment, the amount of the
contribution base, the accuracy and timeliness of payment of the contributions) but fail to
collaborate.
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On the other hand, the existing records of social contributions include only contributions that
were actually calculated by taxpayers and reported to the Tax Administration. In the case of
employees they base on official earnings. The fact that the employers often do not calculate
and/or do not pay the contributions for their workers because salaries are officially not paid is
often neglected. It also happens that employers report only minimal wages and calculate
minimal social contributions. The difference is paid to the workers in cash or as tax free
reimbursement.
Non-implementation of the prescribed penalties and low penalties enable the alteration of
contribution basis. The alteration problem is multidimensional. It also causes the growth of
undeclared work and the work carried out in an inappropriate status.
Additionally, it should not be neglected that there are specific forms of employment that do
not really allow social insurance compliance in the way which would assure proper benefits
deriving from this title (sick leave benefit, parental benefit, pension). On the other hand,
specific forms of employment, especially precarious employment, have negative impact on
traditional forms of employment.
The extent of financial consequences of non-payment of social contributions is difficult to
ascertain, as it is not possible to estimate the number of employees for whom contributions
are not properly accounted and paid. It is also the fact that a certain amount of contributions
that are calculated and recorded will not be paid due to payment liquidity problems of the
employers. The estimation of revenue loss due to inefficient collection system proves the
severity of the above problem.
Furthermore, the non-payment of contributions causes the impairment of individual rights.
The unpaid contributions result in lower pension. In addition to the above, the burden of the
amount of non-paid mandatory health insurance contributions is allocated to other insured
persons and tax payers. However, the extent of mandatory health insurance benefits is
limited by the level of available resources. Additional state provision for pension and disability
benefits, health care, parental and unemployment care, in the part which exceeds the
collected contributions, burdens all tax payers.
The main part of the dissertation is an analysis of the deficiencies of social insurance, with an
emphasis on the contributions collection. The evaluation of the public revenue loss, due to
inefficient operation of social insurance, bases on current rules for the social insurance
inclusion upon the categories of insured persons. The existing business processes in the
contribution collection are analyzed. Deficiencies are identified. The findings are focused on
the necessary re-engineering of collection process. The aim of the analysis and
transformation of business processes is the elimination of those processes that are needless
or happen repeatedly. The disaggregated analysis of separate phases of business processes
proves why and how they should be regulated differently.
The improvement proposals base on positive experiences deriving from a comparison of
three countries, namely Sweden, Germany and Austria. The identified deficiencies are the
ground for re-modeling of present contribution collection process. They base on the
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elimination of key abnormalities that contribute to the inefficiency of the system. The
introduction of an exchange of information on revenues paid, the introduction of presumption
of payment of wages and payment of contributions, equal obligations for calculation of
contribution base for all categories of insured persons and for all types of social
contributions, modified manner of reporting of the personal revenues, uniform data
collection for all types of contributions paid, assurance of the information for both - the
insured as well as for the needs of all other relevant users. Measures to improve the quality
of accumulation and connectivity of the necessary data for all participants and all procedures
in the enforcement of social insurance are presented. The result is a shorter duration of
business processes by eliminating unnecessary work and the activities that reoccur. The
estimated financial impact would appear in the form of savings associated with elimination of
providing the same information several times, i.e. first at tax payers, and then also at state
bodies.
The proposed model is the base for a more effective social contribution collection.
Contribution collection system is a key part of the obligatory levies collection and has
therefore a significant impact on sustainability of public finance. The efficiency of the
contribution collection could be improved by relatively simple interventions. These, unlike
some current proposals, do not presume any additional burden on the insured. The
elimination of unjustified inequality among different categories of insured persons, omission
of inconsideration of legal rules, such as allowing non-payment of wages and/or noncalculation and non-payment of social contributions are taken in consideration.
Quality recording of commitments and payments of contributions, which provides an up-todate and credible set of necessary information on the calculated and paid contributions is
essential. On one hand, it is important for the state budget as the recipient of obligatory
levies. On the other hand, it is important for the insured persons, who pay contributions due
to their social insurance inclusion. Transparent records of contributions paid for every insured
individual and closer dependence between payments and benefits would significantly reduce
the possibilities as well as the interest for non-payment. Elimination of unnecessary tasks in
the field of accounting and payment of contributions and the introduction of a single, central
record create positive financial implications for all public funds. Payment discipline of the
current taxpayers (who finance pensions and other social benefits of current receivers and
other welfare benefits) is, on the other hand, the ground of intergenerational and overall
solidarity.
Key words: social insurance, social insurance compliance, social contributions, calculation
of social contributions, payment of social contributions, optimization of obligatory levies,
social contribution evasion,
revenue loss, business process re-engineering, social
contribution gap.
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1 UVOD

Eden od glavnih problemov, s katerimi se srečujejo sistemi socialne varnosti po svetu, je
dejstvo, da več kot polovica svetovnega za delo sposobnega prebivalstva ni vključena v
nobeno od formalnih oblik socialnega zavarovanja. Ljudje niso vključeni ne v običajne
sisteme socialnega zavarovanja, ki temeljijo na plačilu prispevkov za socialno
zavarovanje, ne v sistem zavarovanja, ki se financira z davki. Iz aktualnih raziskav1 izhaja,
da je v Saharski Afriki in Južni Aziji v formalne sisteme socialnega zavarovanja vključenih
le od 5 do 10 odstotkov delovnega prebivalstva, delež pa je v upadanju. V večini
tranzicijskih evropskih držav se delež vključenosti giblje pod 80 odstotki, medtem ko
znaša v najrazvitejših državah Evrope delež vključitve praktično 100 odstotkov.
Drugi problem je utaja prispevkov, o kateri govorimo, kadar delodajalci in delojemalci
prispevkov za socialno zavarovanje ne plačujejo ali jih ne plačujejo redno. Gre za pojav, ki
je prisoten predvsem v Srednji in Vzhodni Evropi, Latinski Ameriki, Afriki in Aziji. Čeprav je
v nekaterih državah Latinske Amerike in Centralne Azije utaja prispevkov že povzročila
propad sistemov socialnega zavarovanja2, delovanje sistemov v večini držav Evropske
unije (v nadaljnjem besedilu: EU) zaradi same utaje ni ogroženo, zastavlja pa se
vprašanje, kolikšen je pravzaprav delež delovno aktivnega prebivalstva, ki se v socialno
zavarovanje iz naslova svoje lastne delovne aktivnosti ne vključi ali ne plačuje prispevkov
od vseh svojih dohodkov, ker to omogočajo pomanjkljivosti v sistemu, in zlasti, ali se
omenjeni delež povečuje.
V Republiki Sloveniji (v nadaljnjem besedilu: RS) so se v socialno zavarovanje na način in
pod pogoji, ki jih določajo predpisi s področja socialnega zavarovanja, kot so Zakon o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Zakon o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, Zakon o urejanju trga dela ter Zakon o starševskem varstvu in
družinskih prejemkih, dolžne vključiti osebe, ki so iz naslova svojega statusa ali delovne
aktivnosti zavarovanci po posameznem zakonu.
Čeprav so se poleg zaposlenih, samozaposlenih in drugih oseb, ki so vključene v obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, v omenjeno zavarovanje dolžne vključiti tudi
osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo in zanj prejemajo
plačilo najmanj v mesečnem znesku minimalne plače, če niso obvezno zavarovane na
drugi podlagi, se je obvezni vključitvi v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za katerega
so prispevki najvišji, moč izogniti. Po drugi strani se je zgolj v obvezno zdravstveno
zavarovanje dopustno vključiti na različnih podlagah, z ali brez plačila prispevkov. Tako se
lahko del delovno aktivne populacije, ki iz tega naslova formalno ni vključena v obvezno
socialno zavarovanje, vključi v tisto vrsto socialnega zavarovanja, ki ga potrebuje.
Poleg pomanjkljive ureditve, ki omogoča izogibanje obveznostim na strani zavarovancev,
obstajajo dodatne pomanjkljivosti tudi na strani delodajalcev. Ti v zavarovanje pogosto ne
1
2

Glej na primer Van Ginneken, 2010, str. 57-76.
Več o tem Bailey, 1997, str. 1–18.
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prijavijo vseh delavcev, delavce najemajo za delo na osnovi podjemnih pogodb, preko
študentskega servisa ter jih uradno ne zaposlijo. Neredko delodajalci za svoje delavce ne
plačajo predpisanih prispevkov, ker uradno plač ne izplačajo. Prav tako se dogaja, da
delodajalci za potrebe obračuna in plačila prispevkov prikažejo le minimalna izplačila, ki
so osnova za plačilo prispevkov, razliko pa delavcem izplačajo v gotovini (kot na primer
povračilo potnih stroškov).
Iz navedenega izhaja, da je sistem socialnega zavarovanja neučinkovit, saj omogoča, da
se v obvezno socialno zavarovanje ne vključi del sicer delovno aktivne populacije ter da
zavezanci s prehodi med različnimi skupinami zavarovancev ali pa s prirejanjem formalno
izplačanih prejemkov lahko znižujejo osnovo za obračun prispevkov. V številnih primerih
je torej omogočena vključitev v socialno zavarovanje na način in z obveznostmi, ki
ustrezajo preferencam posameznika in ne sistemu socialnega zavarovanja po principu
solidarnosti. Navedenemu problemu bi bilo potrebno posvetiti ustrezno pozornost tudi v
okviru snovanja strukturnih reform. Ne glede na dejstvo, da so strukturne reforme zaradi
zapletenosti in širokega političnega konsenza, ki ga je pogosto težko doseči, in temu
primerno dolgotrajnega sprejemanja, na kratek rok pogosto neoprijemljive in brez pravih
rezultatov, pa se ob njihovi pripravi vedno znova vztrajno zanemarja dejstvo, da sama
učinkovitost delovanja sistema socialnega zavarovanja pomembno vpliva tako na sistem
zdravstvenega in pokojninskega varstva kot tudi trg dela.
Naslednji problem, ki je predmet preučevanja v doktorski disertaciji, je delovanje in
povezljivost sistema socialnega zavarovanja v povezavi z uresničevanjem aktov EU. RS
je članica EU relativno kratko obdobje, zato težave, ki izvirajo iz segmenta delovanja
državne uprave, še niso tako očitne. Posamezni državni organi, ki zbirajo in evidentirajo
podatke iz naslova socialnega zavarovanja, glede na relativno skromno število zahtevkov
za uveljavljanje pravic iz naslova zaposlitve na širšem območju EU, podatke še uspevajo
zagotavljati, kar pa bo na dolgi rok nemogoče. Dodatno je vključitev v socialno
zavarovanje otežena posameznikom, ki so bodisi hkrati zaposleni ali samozaposleni v eni
ali več državah članicah EU, bivajo pa v drugi državi članici EU, ali pa so na delo v
Slovenijo napoteni iz ene od držav članic EU. V skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 883/2004
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o koordinaciji sistemov socialne
varnosti3 (v nadaljnjem besedilu: Uredba 883/2004/ES), ki je nadomestila Uredbo Sveta
(EGS) št. 1408/71 o uporabi sistemov socialne varnosti za zaposlene osebe in njihove
družinske člane, ki se gibljejo v Skupnosti4 (v nadaljnjem besedilu: Uredba 1408/71/EGS),
in se uporablja od 1. maja 2010 dalje, kot tudi glede na izvedbeno Uredbo (ES) št.
987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. septembra 2009 o določitvi
podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne
varnosti5, je sedež delodajalca v povezavi z vključitvijo v socialno zavarovanje in
plačevanjem prispevkov iz tega naslova irelevanten, čemur slovenski predpisi s področja
socialnega zavarovanja kot tudi plačevanja obveznih dajatev iz tega naslova niso povsem
prilagojeni.
3

UL L št. 166 z dne 30. 4. 2004, str. 1, s spremembami.
UL L št. 149 z dne 5. 7. 1972, str. 2, s spremembami.
5
UL L št. 284 z dne 30. 10. 2009, str. 1.
4

2

Kljub temu, da v večini držav članic EU še vedno veljajo omejitve zaposlovanja delavcev
iz drugih držav članic, je v državah članicah EU zaposlenih čedalje več Slovencev, po
drugi strani pa se povečuje tudi število državljanov članic EU, ki so zaposleni v Sloveniji.
Četudi gre za povečini mlado populacijo, ki bo pravice iz naslova socialnega zavarovanja
v največji meri uveljavljala ob upokojitvi, je pričakovati, da se bo obsežnost problema
ustreznosti evidentiranja zavarovalnih osnov, od katerih so bili plačani prispevki za
pokojninsko zavarovanje, izkazala šele čez dvajset ali celo trideset let. Posledično je
vključitev v socialno zavarovanje in spremljanje prispevkov na podlagi Uredbe
1408/71/EGS oziroma Uredbe 883/2004/ES potrebno pregledno omogočiti v celoti, v
nasprotnem primeru grozi RS kazen zaradi neizvajanja prava EU.
Kvalitetno evidentiranje obveznosti in plačil prispevkov za socialno zavarovanje, ki bi
zagotavljalo ažuriran in verodostojen nabor potrebnih informacij o obračunanih in
vplačanih prispevkih po posameznem zavarovancu, je velikega pomena tako za državo
kot prejemnico sredstev iz tega naslova kot tudi za zavarovance, ki so jim na podlagi
vplačanih prispevkov priznane pravice iz naslova socialnega zavarovanja.
Namen doktorske disertacije je, na podlagi analize obstoječega sistema in poslovnih
procesov, ki so vzpostavljeni na področju prijav v socialno zavarovanje, na eni strani in
obračuna oziroma evidentiranja obračunanih prispevkov za socialno varnost ter
spremljanja plačil iz tega naslova na drugi strani, utemeljiti nujnost in prikazati izvedljiv
način vzpostavitve enotne evidence na področju spremljanja in plačevanja prispevkov po
posameznem zavarovancu. Vzpostavljena evidenca mora zajemati vse informacije o
datumu, podlagi za vključitev in trajanju socialnega zavarovanja, skupaj z zneski,
osnovami in obdobji, za katera so bili plačani prispevki za posameznega zavarovanca.
Nepovezanost informacij o dohodkih, ki dokazujejo delovno aktivnost, o zaposlitvenem
statusu oziroma drugi podlagi za vključitev v socialno zavarovanje namreč omogoča, da
se v obvezno socialno zavarovanje kot zavarovanec oziroma zavezanec za plačilo
prispevkov ne vključi relativno velik del delovno aktivne populacije.
Zaradi različne normativne ureditve obveznosti za obračun in plačilo prispevkov se lahko
pojavljajo prehodi zavarovancev iz ene kategorije v drugo. To utemeljujejo rezultati
analize strukture in števila obvezno vključenih v sistem pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, ki na podlagi tovrstne vključitve v pokojninsko in invalidsko zavarovanje
postanejo tudi obvezno vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za
primer brezposelnosti in zavarovanje za starševsko varstvo.
Da je primerjava strukture in števila obvezno vključenih v pokojninsko zavarovanje na eni
strani s številom in strukturo števila obvezno vključenih v obvezno zdravstveno
zavarovanje na drugi strani ključnega pomena za oceno delovanja sistema socialnega
zavarovanja in poslovnih procesov, ki so z njim povezani, izhaja iz dejstva, da za
posamezne kategorije zavarovancev vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje ni
pogojevana z obvezno vključitvijo v ostale vrste socialnega zavarovanja (pokojninsko in
invalidsko, za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo).
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Rezultat raziskave je odgovor na vprašanje, ali in v kolikšni meri obstaja povezava med
normativno ureditvijo ter obstoječimi poslovnimi procesi na področju plačevanja
prispevkov za socialno zavarovanje na eni strani in spremembami v strukturi obvezno
vključenih zavarovancev socialnega zavarovanja na drugi strani. Na osnovi ugotovljenih
normativnih in izvedbenih pomanjkljivosti obstoječega sistema in delno tudi predvidenih
sprememb zakonske ureditve je ocenjena učinkovitost sistema socialnega zavarovanja s
posebnim poudarkom na oceni izpada javnofinančnih prihodkov. V sklepnem delu je
prikazan predlog sprememb in dopolnitev ureditve socialnega zavarovanja ter model
preoblikovanih poslovnih procesov.
Pripravo disertacije so spremljale številne omejitve. V teoretičnem delu so bistvene
omejitve predstavljale:
- Spremembe normativne ureditve področja socialnega zavarovanja in plačevanja
obveznih dajatev (pogostost in njihova vsebina, zlasti v delu, ki pomeni bistvene
spremembe v primerjavi s preteklo ureditvijo – na primer spremembe na področju
zavarovanja za primer brezposelnosti, spremembe načina plačevanja obveznih
dajatev, spremembe predlaganja obračunov obveznih dajatev in podobno) otežujejo
analizo stanja, zlasti pa primerljivost rezultatov po posameznih časovnih obdobjih.
Navedeno vpliva na oceno učinkovitosti delovanja samega sistema socialnega
zavarovanja. Hkrati niso na voljo podatki o pričakovanih koristih nove ureditve
(ustrezne analize pogosto ne obstajajo ali pa so pomanjkljive). Navedeno v kombinaciji
z gospodarsko krizo, ki pomembno vpliva na zaposlenost prebivalstva, likvidnost
gospodarskih subjektov, s tem pa tudi na plačevanje obveznih dajatev, tako lahko
predstavlja le osnovo za kritičen pogled na relevantno ureditev, ne pa podlago za
kakršnokoli (sploh pa ne finančno) zanesljivo oceno izboljšav.
- Zapletenost in nepreglednost veljavne ureditve, saj se obveznosti vključitve v socialno
zavarovanje razlikujejo tako po posameznih kategorijah zavarovancev kot tudi po
posameznih vrstah zavarovanja. Podobno se zaradi neenotne ureditve razlikujejo tudi
obveznosti za obračun in plačilo prispevkov za obvezna socialna zavarovanja.
Enakovrstna ureditev je vsebovana v različnih predpisih, pri čemer se v posameznih
segmentih pogosto prekriva, pa tudi razlikuje (na primer ureditev v zakonu, ki ureja
prispevke za socialno varnost, z ureditvijo v področnih predpisih, ki urejajo socialna
zavarovanja).
- Odstopanja med zapovedanim ravnanjem v veljavnih predpisih in dejanskim
izvajanjem. Kljub pogostemu vtisu o jasnosti ureditve je v praksi opaziti drugačno
izvajanje, ki brez temeljite analize pogosto vodi v zmotno razmišljanje o neustreznosti
normativne ureditve in celo posledično spreminjanje, ne pa v spremembo ravnanja.
V empiričnem delu so težave in omejitve predstavljale:
- Nedostopnost in nezanesljivost podatkov – zaradi zbiranja podatkov pri različnih
organih na različnih podlagah in za različne potrebe je bilo potrebno pridobljene
informacije podrobno analizirati in ustrezno prilagoditi.
- Nepovezanost in neprimerljivost informacij; podrobno in obsežno zbiranje številnih
podatkov žal ne omogoča njihovega analiziranja v smeri pridobitve zanesljivih
informacij. Povsem pričakovano je bilo, da se podatki različnih organov razlikujejo
zaradi različnih izhodišč in podlag za zbiranje ter metodologij obdelave. Presenetljiva
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pa je bila ob analizi pridobljenih podatkov ugotovitev, da se razlikujejo enakovrstni
podatki. Slednje velja celo v primerih zbiranja podatkov pri enem organu – povsem
enak podatek se bistveno razlikuje v odvisnosti od tega, kdo ga posreduje.
Opustitve zbiranja nekaterih podatkov: poleg dejstva, da ne obstajajo ustrezno
verodostojni podatki o zneskih neplačanih prispevkov po posameznih zavarovancih,
kar je sicer ena od temeljnih hipotez disertacije, se opušča zbiranje nekaterih
analitičnih podatkov, ki pomembno vplivajo na utemeljitev ocene učinkovitosti sistema
socialnega zavarovanja.
Naknadne spremembe vrednosti ključnih ekonomskih kategorij in analiziranih zneskov;
ker poteka priprava disertacije daljše časovno obdobje, terjajo naknadno revidirani
podatki s strani pristojnih institucij (na primer o bruto domačem proizvodu, številu
zavarovancev socialnega zavarovanja, deležu prispevkov v bruto domačem proizvodu,
znesku vplačanih prispevkov in podobno) ustrezne naknadne popravke in preračune,
zlasti v tabelaričnih prikazih analiziranih podatkov za pretekla leta.
V delu raziskave, ki se je izvajala s pomočjo anketiranja, je bila osnovna težava
opredelitev vzorca. Zaradi specifike želenega rezultata – na podlagi izsledkov ankete
oceniti delež delovno aktivnih oseb, ki so formalno brezposelne, a niso iskalci
zaposlitve – je bilo težko identificirati že same udeležence v anketi. Zaradi občutljivosti
informacij je bilo anketirance težko prepričati v sodelovanje (s tem, ko so – čeprav
anonimno – razkrili neformalno opravljanje delovne aktivnosti za plačilo, so razkrili
svoje ravnanje, ki izpolnjuje vse pogoje kaznivega dela na črno), kljub zavezi o
absolutni tajnosti podatkov, ki služijo le raziskavi. Glede na neobstoj uradnih podatkov,
ki bi pomagali identificirati tovrstne osebe, je bil izbor anketiranih oseb nepopisno
otežen. Po drugi strani se je sam anketni vprašalnik z vidika razumljivosti tudi po
preverjanjih izkazal za zelo ustreznega, zato so, kljub relativno majhnemu vzorcu,
rezultati dovolj reprezentativni in služijo svojemu namenu.
Pri sami oceni učinkovitosti delovanja sistema socialnega zavarovanja na strani
raziskave zaposlitvenih navad prebivalstva je mogoče ugotoviti, da nanje vplivajo tudi
številni subjektivni dejavniki (zaposlitvene in družinske razmere, premoženjski položaj,
nepoznavanje ureditve), ki pa jih je nemogoče finančno ovrednotiti. Na strani ocene
vrzeli prispevkov za socialno zavarovanje je bilo zaradi neobstoja podatkov in
nezmožnosti njihove realne ocene treba izhajati iz poljubno določenega približka
izpada zaradi neupravičenega zavarovanja na drugih podlagah. Kljub številnim
poskusom ni bilo mogoče pridobiti ustreznih podatkov o stroških, ki jih delovanje
sistema socialnega zavarovanja, v delu, ki se nanaša na pobiranje prispevkov,
povzroča na strani državnih organov. Zaradi različnosti organizacije poslovnih
subjektov in kompleksnosti opravil (obračunavanje in plačevanje prispevkov poteka kot
del obračuna osebnih prejemkov in dajatev iz tega naslova) je prihranek na strani
zavezancev za obračun ocenjen kot zmanjšanje dela relevantnih administrativnih
stroškov in zmanjšanje administrativnega bremena z uporabo enotne metodologije za
merjenje administrativnih stroškov (EMMAS).

Glavna hipoteza doktorske disertacije je:
Sistem socialnega zavarovanja v Sloveniji je neučinkovit, kar se odraža v izpadu
javnofinančnih prihodkov.
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Zastavljena hipoteza je preverjena s pomočjo naslednjih podhipotez:
1. Nadzor nad plačevanjem prispevkov za socialno zavarovanje je pomanjkljiv in
nepovezan.
V RS so odmera, obračunavanje, pobiranje in izterjava ter nadzor plačevanja obveznih
dajatev, med katere sodijo tudi prispevki za socialno zavarovanje, v pristojnosti Davčne
uprave Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: DURS). Zakon o prispevkih za
socialno varnost6 (v nadaljnjem besedilu: ZPSV) določa obračunavanje in plačevanje ter
stopnje prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno
zdravstveno zavarovanje, starševsko varstvo in za zaposlovanje v skladu z zakoni, na
podlagi katerih so prispevki uvedeni. Z omenjenim zakonom se določa osnova za
obračunavanje in plačevanje prispevkov za zaposlovanje ter tudi osnova za
obračunavanje in plačevanje prispevkov za socialno varnost od drugih prejemkov iz
delovnega razmerja. Za izvajanje pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter za
izvajanje zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja sta organizirana javna
zavoda, katerih ustanoviteljica je RS, in sicer Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ) in Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: ZZZS). Zavoda sta v sodelovanju z DURS-om pristojna za nadzor
nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov, vendar pa se prispevka za starševsko
varstvo in za zaposlovanje kot obvezni dajatvi plačujeta direktno v proračun, tako da je
nadzor nad pravilnostjo in pravočasnostjo obračuna in plačila le v pristojnosti DURS-a.
Kljub temu da je nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za socialno
varnost v pristojnosti DURS-a, pa tako ZPIZ kot tudi ZZZS samostojno izvajata tudi
kontrolo nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje oziroma za zdravstveno zavarovanje.
Analiza pristojnosti vseh treh organov in poslovnih procesov na področju evidentiranja
obračunanih in plačanih prispevkov pokaže, da navedeno teoretično pomeni prekrivanje
pooblastil za nadzor. V praksi velja, da revizorji vsakega od zavodov izvajajo kontrolo nad
pravilnostjo in pravočasnostjo obračunavanja ter plačevanja prispevkov s svojega
delovnega področja (torej ZPIZ le za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma ZZZS
samo za zdravstveno zavarovanje). Pretok informacij o ugotovitvah tovrstnih nadzorov s
strani zavodov na DURS (in obratno) je pomanjkljiv, kar zagotovo nekoliko pripomore k
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utaji prispevkov7, saj se represivni ukrepi in izterjava vseh prispevkov za socialno varnost
ne izvajajo tako dosledno, kot bi se lahko. Gre torej za večkratno kontrolo plačevanja
prispevkov in zato nepotrebno porabo javnih sredstev.
2. Enotna in celovita evidenca o obračunanih in plačanih prispevkih za socialno
zavarovanje po posameznih zavarovancih ni vzpostavljena.
DURS v svojih poročilih ugotavlja, da vse več zavezancev ne plačuje prispevkov za
socialno zavarovanje. Ob tem je potrebno upoštevati, da ima davčni organ, tudi po
uveljavitvi poročanja o obračunanih prispevkih po posameznem zaposlenem, v primeru
vseh zavezancev za plačilo prispevkov za socialno zavarovanje, razen za
samozaposlene, evidentirane le podatke o tistih prispevkih za socialno zavarovanje, ki so
bili dejansko obračunani s strani zavezanca za obračun in plačilo prispevkov.
Medtem ko se prispevki za samozaposlene in zavarovance, ki so sami zavezanci za
plačilo prispevkov, obračunavajo in plačujejo do 15. v mesecu za pretekli mesec, se
prispevki za zaposlene delavce praviloma obračunavajo in plačujejo od (formalno)
izplačanih prejemkov. DURS za zaposlene zavarovance podatke o obveznostih iz naslova
prispevkov za socialno zavarovanje evidentira šele, ko zavezanec prispevke obračuna in
obračun dostavi davčnemu organu. Če zavezanec za plačilo prispevkov, prejemkov, od
katerih se prispevki obračunavajo, formalno ne izplača in/ali prispevkov ne obračuna,
DURS o obveznosti iz naslova obračunanih prispevkov nima podatka.
3. Prehodi zavarovancev iz ene kategorije v drugo so posledica različno določenih
obveznosti.
Hipotezo utemeljujejo rezultati analize strukture in števila obvezno vključenih v sistem
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki s tem postanejo tudi obvezno vključeni v
obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in zavarovanje
za starševsko varstvo.
Za različne kategorije zavarovancev, četudi z enako velikimi dohodki, obstajajo različne
osnove in prispevne stopnje za plačilo prispevkov za socialno zavarovanje. Razlike pa se
pojavljajo tudi med določenimi skupinami zavarovancev, ki kljub enaki dolžnosti
plačevanja prispevkov kot ostali zavarovanci nimajo enakih pravic. Nedvomno je najbolj
nazorna razlika v obveznosti za obračun in plačilo prispevkov samozaposlenih oseb v
7
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zavezanec prepreči zmanjšanje realnega dohodka (Stanovnik, 2008, str. 52). Nekateri avtorji
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Merc, 2010, str. 6). V angleški pravni terminologiji se izraz »tax evasion« uporablja tudi za
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primerjavi z ostalimi skupinami zavarovancev. Tako je za samozaposlene zakonsko
predpisan rok za obračun in plačilo prispevkov, kar omogoča njihovo evidentiranje in
izterjavo, medtem ko tečejo za zaposlene delavce vsi roki za obračun in plačilo
prispevkov za socialno zavarovanje šele od izplačila osebnih prejemkov dalje. Navedeno
pomeni, da v kolikor do izplačila prejemka ne pride, delodajalec prispevkov ni dolžan
obračunati, posledično pa tudi ne plačati. Medtem ko za uveljavljanje pravic iz naslova
obveznega socialnega zavarovanja zaposlenih ni relevantno, ali je delodajalec obračunal
in plačal prispevke, je samozaposlenim v primeru neplačanih prispevkov uveljavljanje
nekaterih pravic onemogočeno. Dodatno obstajajo pomembne razlike med kategorijami
zavarovancev tudi v sami dostopnosti do posameznih pravic, ki jih zaposleni imajo,
samozaposleni pa ne (na primer pravica do delne upokojitve, nadomestil in podobno).
Po drugi strani je, kljub navzgor omejenim višinam pokojnin in nadomestil iz socialnega
zavarovanja (na primer nadomestilo za nego in varstvo otroka, nadomestilo za primer
brezposelnosti), osnova za plačilo prispevkov navzgor omejena le za samozaposlene, ne
pa tudi za zaposlene. Navedeno lahko pri določeni kategoriji zavarovancev, zlasti tistih z
višjimi dohodki, pomeni razlog za odločitev, da je delovno aktivnost, poleg morebitne že
obstoječe vključenosti v socialno zavarovanje iz naslova zaposlitve, primerneje opravljati
po civilno pravni pogodbi ali kot dejavnost, bodisi v obliki samostojnega podjetnika
posameznika bodisi preko gospodarske družbe, in s tem optimirati obveznost za plačilo
prispevkov za socialno zavarovanje.
4. Normativna ureditev v Sloveniji ne omogoča izvajanja nekaterih ključnih aktov EU na
področju socialnega zavarovanja.
S predpisi EU, katere članica je od 1. maja 2004 tudi RS, so določene zgolj smernice
socialne varnosti in spodnje meje socialnih prejemkov. Nekatere posebnosti ureditve in
mehanizmi enotnega zagotavljanja osnovnih pravic so sicer določeni z direktivami EU, ki
so jih države članice dolžne prenesti v svoj nacionalni pravni red. Podrobnejša ureditev
socialne varnosti je stvar nacionalne zakonodaje posamezne države članice. Slednje je
razlog za odstopanja v obveznosti za vključitev v socialno zavarovanje, različne stopnje
prispevkov za socialno zavarovanje in pristojnost za odmero, obračunavanje in nadzor
plačevanja prispevkov po posameznih državah.
Za uveljavljanje pravic posameznika iz naslova socialnega zavarovanja v različnih
državah članicah je namreč potrebno seštevati vsa obdobja, ki se po različnih nacionalnih
zakonodajah upoštevajo za pridobitev in ohranjanje pravic iz naslova socialnega
zavarovanja, kot tudi prispevke, ki so bili plačani iz tega naslova. Pomembne so tudi
osnove, od katerih so bili prispevki obračunani. Vzpostavljeni sistem evidentiranja
podatkov o osnovah za obračun prispevkov za socialno zavarovanje in obračunanih ter
plačanih prispevkih v Sloveniji omenjenih informacij ne zagotavlja, zlasti pa ne omogoča
avtomatske izmenjave podatkov.
Pri doktorskem delu so uporabljene splošne metode družboslovnih znanosti, kot sta na
primer pozitivistična in komparativna metoda, splošne znanstvene metode, kot je metoda
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modeliranja, ter posebne znanstvene metode, kot so metoda abstrakcije in konkretizacije,
induktivna in deduktivna metoda, metoda deskripcije in metoda razvrščanja.
Ne glede na številne težnje, predloge in razloge za spremembe predpisov, ki urejajo
področje socialnega zavarovanja, temelji analiza stanja na obstoječi normativni ureditvi, ki
formalno določa obvezna ravnanja zavezancev za plačilo in za to področje pristojnih
državnih organov, ter na sedanji organizacijski zasnovi in kadrovskih ter informacijskih
zmogljivostih.
Za nazorni prikaz sestave in obsega posameznih kategorij zavarovancev je ključna
delitev prebivalstva na delovno neaktivno in delovno aktivno. Za spremljanje slednjega sta
podrobneje predstavljena dva podatkovna vira, in sicer registrski podatki iz matičnih
evidenc ZPIZ-a in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje ter Anketa o delovni sili, ki
jo izvaja Statistični urad Republike Slovenije.
Podrobneje so predstavljene podlage in obveznosti posamezne kategorije delovno
neaktivnih kot tudi delovno aktivnih prebivalcev, vključenih v socialno zavarovanje. Ena od
podhipotez disertacije, in sicer, da prehodi med kategorijami zavarovancev obstajajo
zaradi možnosti optimiranja obveznosti iz socialnega zavarovanja, je v teoretičnem delu
utemeljena z opisom značilnosti posameznih kategorij zavarovancev in njihovih
obveznosti ter s prikazom trenda gibanja skupnega števila zavarovancev in števila
zavarovancev po posameznih kategorijah.
Delovanje vsake organizacije je sestavljeno iz množice več ali manj ponavljajočih se
procesov. Vsaka organizacija, s tem pa tudi ključne tri, ki operativno izvajajo naloge s
področja prijave v socialno zavarovanje, spremljanja obračunanih in plačanih prispevkov
za socialno zavarovanje ter evidentiranja zavarovalne dobe iz tega naslova, dejansko
temelji na procesih, ki jih izvajajo ljudje, pri tem pa si delijo delovna orodja in druge
resurse. V okviru raziskave z obračunom in plačilom prispevkov povezanih poslovnih
procesov je zato uporabljen osnovni pristop analize poslovnih procesov, in sicer je celotni
potek dogodkov – od prijave zavarovanca v zavarovanje do evidentiranja njegove
zavarovalne osnove in od nje plačanih prispevkov – razčlenjen horizontalno na
posamezne procese8. Po Snowdonu9 vsak proces, ki je predstavljen z natančnim opisom,
lahko imenujemo procesni model. Modeliranje je med drugim namenjeno zlasti
organizaciji rezultatov opravljenih intervjujev in raziskav, omogoča identifikacijo vzrokov
potencialnih problemov izvedbe procesa ter podpira razvoj alternativnih poslovnih
procesov, ki bi samo izvedbo poslovnega procesa izboljšali10. Opis zajema strukturo in
obnašanje vseh subjektov, ki bodisi sodelujejo v samem izvajanju procesa bodisi so zgolj

8

Po Davenportu (Davenport, 1993, 337 str.) so procesi definirani kot strukturirane in merljive
množice aktivnosti, ki so načrtovane za izdelavo specifičnega izhoda, uspešno izvajanje
poslovnega procesa pa zahteva sodelovanje in sinhronizacijo različnih funkcijskih enot
organizacije. Večina problemov, s katerimi se srečujejo organizacije, je povezanih z poslovnimi
procesi, ki niso dobro definirani in niso dovolj učinkoviti.
9
Snowdon, 2006.
10
Weyland in Engiles, 2003.

9

rezultat izvajanja procesa. Nadalje morajo biti natančno specificirane vse aktivnosti, ki se
odvijajo tekom procesa, njihova pravila in vrstni red ter vhodi in izhodi11.
Pojem prenove poslovnih procesov12 opredeljujejo številni avtorji (na primer Keržan13,
Kovačič14). Različne definicije je mogoče strniti v ugotovitev, da gre za temeljito
preverjanje poslovnih procesov (procesov, postopkov in aktivnosti) in njihovo korenito
spremembo, ki jo sprožimo z namenom doseganja pozitivnih rezultatov na področjih, kot
so zniževanje stroškov, povečanje kakovosti izdelkov in storitev in podobno.
Ena izmed oblik prenove poslovnih procesov je management poslovnih procesov15. Po
Smithu in Fingarju16 gre sicer za naprednejšo razvojno stopnjo, ki zajema ne le prenovo
poslovnih procesov, temveč vključuje vse, od analize obstoječega stanja do opazovanja
obnašanja in korekcij novega procesa v izvajanju.
Management poslovnih procesov obsega celotno življenjsko dobo poslovnega procesa, in
sicer od njegove zaznave, modeliranja in analize, integracije potrebnih komponent,
izvajanja, nadzora, do same prenove in sprotnih izboljšav. V prvi fazi analize in
modeliranja poslovnih procesov se naredi posnetek obstoječega stanja procesa, ki se
najpogosteje imenuje »kot- je« model17. Po analizi obstoječega procesa se pripravi eden
ali več predlogov prenove procesa. Predlog prenove procesa se imenuje »naj-bo«
model18. S pomočjo simulacij se nato z različnimi variantami »naj-bo« modela ugotavlja
način doseganja želenih sprememb19. Harmon20 uporablja nekoliko drugačno
terminologijo, in sicer »kot-je« model poslovnega procesa imenuje »je« model21, končni
model »naj-bo« model pa imenuje »bo« model22, uvaja pa tudi »lahko« modele23, ki
dejansko pomenijo različne variante »naj-bo« modelov.
Izboljšanje poslovnih procesov je v primeru predmetne disertacije generirano preko dveh
tipov analiz. Prvi tip predstavlja posnetek organizacije in njen »kot je« model, drugi,
izboljšani model, pa »naj bo« model. Za posnetek stanja in pripravo »kot je« modela je
11

Sholtz-Reiter in Stickel, 1996, str. 332.
Angl. Business Process Reengineering.
13
Meni, da je vprašanje, kaj reinženiring sploh je, pogosto predstavljeno na različne načine, in
sicer, ali je to kaj novega ali je samo mešanica dobro poznanih načel v novi preobleki, kaj je
proces, je to radikalna sprememba ali samo nenehna izboljšava poslovanja in kakšno vlogo pri tem
ima informacijska tehnologija (Keržan, 2001, str. 1).
14
Gre za način izboljševanja delovanja organizacij, usmerjen v analiziranje in spreminjanje
celotnega poslovanja, ki zahteva korenite spremembe in drugačen pogled vodstva (Kovačič et al.,
2005, str. 35 in 36).
15
Angl. Business Process Management.
16
Smith in Fingar, 2003, str. 17.
17
Angl. As-Is Model.
18
Angl. To-Be Model.
19
Tako tudi Kovačič et al, 2004, 354 str.
20
Harmon, 2003, 529 str.
21
Angl. Is Model.
22
Angl. Should Model.
23
Angl. Could Model.
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opredeljeno delovanje samega sistema, tako z vidika celote kot tudi vloge vsake
posamezne entitete v sistemu ter poteka posameznih aktivnosti in nalog24.
Osnovno vodilo pri raziskavi je torej prikazati slabosti obstoječega sistema in podati
predlog izboljšav, ki so dejansko izvedljive.
V sklepnih ugotovitvah so poleg nepotrebnih procesov, primernih za izločitev,
predstavljeni predvsem predlogi za preureditev, ki bi omogočila izboljšanje mehanizmov
za pobiranje prispevkov, kateri lahko in tudi dejansko vplivajo na učinkovitost pobiranja.
Dejstvo, da so predlagane spremembe na področju nadzora obračunavanja in plačevanja
prispevkov nujno potrebne za povečanje učinkovitosti delovanja sistema socialnega
zavarovanja kot celote, je utemeljeno tudi z oceno pozitivnih finančnih posledic, ki bi jih
novelirana ureditev in posledično preurejeni poslovni procesi prinesli v primerjavi z
obstoječimi.
Kot ugotavlja Colnar25, v slovenskem prostoru do sedaj še na nobenem področju niso bile
opravljene aktivnosti, ki bi omogočile pripravo celovite slike stanja v obliki izdelanega
preglednega modela in vseh podmodelov organov slovenske državne uprave, iz katerih bi
bilo jasno razvidno delovanje posameznega upravnega organa ali celotne uprave.
Pričujoče delo je tako poskus ocene stanja delovanja tistega dela sistema državne
uprave, ki je pristojen za področje izvajanja socialnega zavarovanja.
Nadaljnji prispevek k znanosti in stroki je v kognitivni analizi normativnih in drugih virov ter
literature s področja socialnega zavarovanja in pobiranja prispevkov. Splošna teoretična
spoznanja so podkrepljena z rezultati lastne empirične raziskave in predstavitvijo modela
obstoječih poslovnih procesov, s posebnim poudarkom na finančnem ovrednotenju
(ne)učinkovitosti sistema.
Obstoječe raziskave na področju izvajanja socialnega zavarovanja v RS namreč zgolj
deskriptivno ugotavljajo stanje, ne identificirajo pa vpliva poslovanja zavezancev in
državnih organov na učinkovitost sistema. Ta je prikazan v opisu modela obstoječega
stanja procesov na področju pobiranja prispevkov za socialno zavarovanje. S pomočjo
analize delovanja sistemov socialnega zavarovanja v treh državah članicah EU so
oblikovani ciljni nastavki za izdelavo novega modela. Posebna pozornost je posvečena
obravnavi kontrolnih točk v obstoječih poslovnih procesih ter določitvi kontrolnih točk v
prenovljenih poslovnih procesih. Te morajo zagotavljati optimalno razpoložljivost sredstev
za nadzor izvedbe procesa, vzpostavitev koordinacije z drugimi sorodnimi procesi, zlasti
pa takojšnjo identifikacijo morebitnih motenj v procesu.
Učinkovitost nadzora nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za socialno varnost
v zadnjih letih nazaduje, kar utemeljuje tudi prikaz izračunanega hipotetičnega deleža
24

Čeprav se teži k največji možni avtomatizaciji poslovnega procesa, pa v nekaterih segmentih
procesa ni mogoče popolnoma avtomatizirati, saj v njem sodelujejo tudi ljudje s svojimi aktivnostmi,
kot ugotavlja tudi Geršak (Geršak, 2005, str. 2).
25
Colnar, 2005, str. 6.
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bruto plač (Covered Wage Bill) za zadnjih deset let. Tako imenovani Covered Wage Bill
predstavlja izračunani delež s prispevki pokritih bruto plač v bruto domačem proizvodu (v
nadaljnjem besedilu: BDP).
Pomemben dejavnik tveganja za presojo učinkovitosti delovanja sistema socialnega
zavarovanja predstavlja zlasti časovni zamik rezultata celovitega evidentiranja plačanih
prispevkov, od katerih je odvisen obseg oziroma višina pravic iz naslova socialnega
zavarovanja. Hkrati uspešnosti trenutnega delovanja sistema socialnega zavarovanja ni
mogoče v celoti izmeriti preko kazalcev učinkovitosti delovanja državnih organov ter
statističnih podatkov. V sklepnem delu disertacije je zato tudi s tega vidika podrobneje
utemeljena pomembna teza disertacije, da ima preoblikovanje poslovnih procesov in
posledično izboljšanje delovanja državnih organov na področju nadzora izvajanja
obveznega socialnega zavarovanja mnogo več potencialnih pozitivnih posledic.
Preoblikovanje poslovnih procesov temelji na obstoječih poslovnih procesih in podatkih, ki
se že zbirajo za druge potrebe davčnega, pa tudi drugih organov (napoved za odmero
dohodnine, uveljavljanje nadomestil in podobno). Ocenjen je izpad javnofinančnih
prihodkov, ki ga povzroča veljavna ureditev in obstoječi poslovni procesi. Ocenjeno je tudi
zmanjšanje administrativnih stroškov in administrativnega bremena zaradi eliminiranja
nekaterih odvečnih poslovnih procesov, ki v prenovljenem modelu pobiranja prispevkov
ne bi bili potrebni. Izsledki pričujoče disertacije zato predstavljajo tudi izhodišče za
izboljšanje delovanja državnih organov in zavezancev za plačilo prispevkov, oblikovani pa
so tudi predlogi za spremembe normativne ureditve.
Za lažje razumevanje povezanosti socialne varnosti, socialnega varstva, socialne zaščite
in socialnega zavarovanja so omenjeni pojmi podrobneje predstavljeni z ekonomskega,
pravnega in sociološkega vidika. Sledi kratek opis modelov sistemov socialne varnosti
oziroma tipov držav blaginje. Predstavljena je zgodovina socialnega zavarovanja v RS, na
kratko so povzete temeljne značilnosti veljavne ureditve ter financiranja pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za starševsko varstvo
in zavarovanja za primer brezposelnosti.
V nadaljevanju je opisana organizacijska struktura organov na področju socialnega
zavarovanja, in sicer ZPIZ-a, ZZZS-a in DURS-a. Opisano je financiranje socialnega
zavarovanja po posameznih vrstah in prikazani zneski pobranih prispevkov po
posameznih letih26.
V naslednjem poglavju so predstavljeni struktura zavarovancev in poslovni procesi na
področju vključitve v socialno zavarovanje ter opisani postopki obračunavanja in
plačevanja prispevkov za socialno zavarovanje. Kljub podobnim izhodiščem obstajajo v
odvisnosti od posameznih kategorij zavarovancev različni poslovni procesi vključitve v
socialno zavarovanje, plačevanja prispevkov in nadzora nad plačevanjem prispevkov.
26

V zvezi s povzetimi podatki, ki jih izkazujejo DURS in oba zavoda, je potrebno upoštevati, da je
(sicer manjši) del prispevkov za socialno zavarovanje v skladu z ekonomsko klasifikacijo prikazan
med transfernimi prihodki.
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Tako so različni zavezanci za prijavo v socialno zavarovanje, za obračun prispevkov in za
oddajo obračuna prispevkov za socialno zavarovanje davčnemu organu ter predlagatelji
podatkov o zavarovalni osnovi in plačanih prispevkih za posamezne kategorije
zavarovancev.
Ker se v odvisnosti od kategorij zavarovancev obračunani in plačani prispevki za socialno
zavarovanje evidentirajo na različne načine, so opisane posamezne kategorije
zavarovancev in poslovni procesi na področju vključitve, spremljanja obračunanih in
plačanih prispevkov. Slednji so nato z diagrami posebej predstavljeni za najbolj številčni
kategoriji zavarovancev, in sicer za zaposlene pri pravnih osebah in pri zasebnikih ter za
samozaposlene. Pri vsaki od navedenih kategorij so opisane pomanjkljivosti v delovanju
sistema in nadzora, ki ga na področju obračuna in plačila prispevkov za socialno
zavarovanje opravlja davčni organ, delno pa tudi oba zavoda. Pri tem ni podrobneje
analizirana organizacija obeh zavodov in DURS-a oziroma davčnih uradov, ki ga
sestavljajo27. Ta za učinkovitost delovanja sistema sama po sebi ni ključna, zato je le
opisana.
Sledi prikaz ureditve socialnega zavarovanja na Švedskem, v Avstriji in Nemčiji, s
poudarki na tistih rešitvah, ki bi jih bilo kot ustrezne, zlasti pa izvedljive, mogoče prenesti v
slovenski sistem.
V nadaljevanju so predstavljeni razlogi za spodbujanje vključenosti v socialno zavarovanje
in nekatere oblike delovne aktivnosti, ki (lahko) vplivajo na vključitev v socialno
zavarovanje iz naslova zaposlitve ali samozaposlitve.
Jedro disertacije predstavlja raziskava o razlogih za spremembe na področju
obračunavanja, plačevanja in evidentiranja prispevkov za socialno zavarovanje. Ta v
prvem delu temelji na primerjavi obveznosti iz naslova vključitve v socialno zavarovanje v
odvisnosti od podlage za vključitev. Sledi prikaz različnih ravni in nabora pravic, ki jih iz
naslova vključenosti v socialno zavarovanje uveljavljajo zavarovanci. Prikazan je strnjen
pregled ključnih pomanjkljivosti nadzora nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov,
tudi z vidika problematike razmejitve pristojnosti. V povezavi z neplačanimi prispevki so
nadalje izpostavljene možnosti koriščenja pravic iz socialnega zavarovanja kljub
neplačanim prispevkom ter ocenjena verodostojnost evidenc o prispevkih. Na osnovi
ugotovitev so predlagane spremembe na področju obračunavanja in plačevanja
prispevkov, zlasti v smeri čim večje racionalizacije, enakopravnosti zavezancev za plačilo
ter izboljšanja kvalitete evidenc. Posledično je predstavljen model prenovljenega procesa
obračunavanja in plačevanja prispevkov ter ocenjeni finančni učinki predlaganih
sprememb.
V sklepnem delu so preverjene uvodoma postavljene hipoteze. Na podlagi zaključkov
empiričnega dela disertacije so nanizani pričakovani dosežki za stroko in znanost. Sledi
zaključek in predstavitev nekaterih odprtih vprašanj za prihodnje.
27

Vsi davčni uradi, z izjemo Generalnega davčnega urada in Posebnega davčnega urada, imajo
namreč enako organizacijsko strukturo in izvajajo enake naloge.
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2 SPLOŠNE
ZNAČILNOSTI
ZAVAROVANJA

OBVEZNEGA

SOCIALNEGA

2.1 DEFINICIJE
POJMOV:
SOCIALNA
VARNOST,
SOCIALNO
ZAVAROVANJE, SOCIALNO VARSTVO, SOCIALNA ZAŠČITA
V Sloveniji se pojmi socialna varnost28, socialno zavarovanje29, socialno varstvo30,
socialna zaščita31 zelo pogosto nepravilno uporabljajo. Posledično je zato napačno tudi
razumevanje vrste in obsega pravic, ki izvirajo iz posameznega pojma. Čeprav je predmet
preučevanja pričujoče disertacije zlasti socialno zavarovanje, pri čemer se v zvezi s
poimenovanjem prispevkov iz tega naslova napačno uporablja tudi navezava na socialno
varnost, je v povezavi z delovanjem sistema, tako z vidika države kot posameznikov,
potrebno pravilno razumevanje vseh s tem povezanih izrazov. Ne glede na navedeno je
omenjenim pojmom, ki so na prvi pogled skoraj sinonimi, skupno to, da se uporabljajo za
sisteme, v katerih so posameznikom zagotovljene pravice do dajatev v denarju ali v
naravi.
Pridevnik »socialno« po Pravnem terminološkem slovarju32 obsega dejavnosti za
omiljenje in urejanje gmotnih in življenjskih razmer. Po Slovarju slovenskega knjižnega
jezika33 pomeni socialno (družbeno) nasprotje od individualnega. Če bi povezali obe
opredelitvi, bi lahko šteli, da so socialni sistemi tisti javni (družbeni) sistemi, ki so
namenjeni urejanju in olajševanju gmotnih in življenjskih razmer prebivalstva.
Kot ugotavlja Bubnov Škobernetova34, so v ekonomiji omenjeni sistemi obravnavani
predvsem z vidika financiranja in stroškov. Sistemi so opredeljeni kot prispevni –
kontributivni, če se financirajo iz prispevkov bodočih upravičencev (zavarovanih oseb) in
delodajalcev, oziroma neprispevni – nekontributivni, če se ne financirajo iz prispevkov,
temveč se financirajo iz drugih virov, praviloma proračunskih sredstev. Sistemi, v katerih
se z dajatvijo nadomešča izpadla plača ali drug dohodek z nadomestili plače ali pokojnino,
so poimenovani »sistemi za nadomeščanje dohodka35«; sistemi za nadomeščanje
stroškov zdravljenja, preživljanja otrok in drugih posebnih stroškov so poimenovani
»sistemi nadomeščanja stroškov36«. Sociologi opredeljujejo sisteme zlasti z vidika kroga
varovanih oseb oziroma deleža prebivalstva, vključenega v določen javni sistem, ki ga
organizira država: zaposleni in drugi aktivni (evropski celinski sistem socialnih
28

Angl. social security.
Angl. social insurance.
30
Angl. social assistance.
31
Angl. social protection.
32
Beran, 1999, 560 str.
33
SAZU, 1994, 1714 str.
34
Povzeto po Bubnov Škoberne, 2002, str. 31.
35
Angl. income replacement schemes.
36
Angl. cost replacement schemes.
29
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zavarovanj), vsi prebivalci (skandinavski sistemi nacionalnega varstva), samo ogrožene
skupine prebivalcev oziroma prebivalci v najslabšem ekonomskem in socialnem položaju
(zgodovinski sistemi anglosaških držav, zlasti ZDA).
V pravu temeljijo opredelitve – definicije na mednarodnih pravnih aktih in na mednarodni
pravni ureditvi, zlasti z vidika subjektov pravic, pogojev za nastanek pravic, vsebine pravic
in pravnega varstva pravic v določenem sistemu. Niti v mednarodnih aktih niti v slovenski
zakonski ureditvi ni izrecne definicije omenjenih pojmov. Vsebino posameznega pojma
oziroma sistema, ki ga pojem označuje, lahko povzamemo iz univerzalnih in regionalnih
pravnih aktov, ki zavezujejo RS37.
Modeli sistema socialne varnosti oziroma tipi držav blaginje so v svetu različni. Običajno
se razlikujejo glede na obseg in kvaliteto pravic, ki jih nudijo prebivalcem, bolj običajna pa
je njihova delitev glede na zgodovinski razvoj in ideološke opredelitve. V Evropi je tako po
Esping-Andersenu38 klasifikacija naslednja:
Prvi, Bismarckov model, za katerega je značilen skromen obseg državnega
intervencionizma in visok obseg pravic iz sistema socialne varnosti, se financira pretežno
s prispevki. V omenjeni model se uvršča tudi Slovenija, saj sistem obveznega socialnega
zavarovanja financirajo delojemalci in njihovi delodajalci, samozaposleni, prostovoljno
vključeni v obvezno zavarovanje in RS s tem, ko od prejemkov zavarovancev oziroma od
z zakoni predpisanih osnov plačujejo prispevke za:
- pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
- zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje,
- zaposlovanje in zavarovanje za primer brezposelnosti,
- starševsko varstvo;
deloma pa se potrebna sredstva za financiranje socialne varnosti zagotavljajo tudi iz
drugih virov, določenih z zakoni.
Za drugi, skandinavski model je značilen visok obseg državnega intervencionizma.
Financira se pretežno z davki, le manjši del prihodkov pa predstavljajo plačila prispevkov.
Obseg tako imenovanih univerzalnih pravic, za katere zadostuje že samo državljanstvo, je
visok, dodaten obseg pravic pa zagotavljajo dodatno vzpostavljeni sistemi socialnega
zavarovanja.
Tretji, Beveridgeov model je tipičen za Veliko Britanijo, določene elemente pa je zaznati v
Belgiji in na Nizozemskem. Podobno kot skandinavski model se financira pretežno z
davki, za razliko od skandinavskega modela pa je Beveridgeov model skromno zasnovan.
Kot ugotavlja Stanovnik39, je za Veliko Britanijo značilno, da je zdravstvena oskrba
univerzalna in v celoti financirana z davki, prispevki za pokojninsko zavarovanje pa so
sicer odvisni od plače, vendar je osnovna državna pokojnina določena v fiksnem znesku.
Posledica tega je, da nekaterim skupinam prebivalstva, zlasti upokojencem, prejemki iz
37

Povzeto po Bubnov Škoberne, 2002, str. 31.
Esping-Andersen, 1991, str. 7.
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Stanovnik, 2002a, str. 159–161.
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sistema socialne varnosti ne zagotavljajo dostojnega preživetja. Analize kažejo, da je v
Združenem kraljestvu delež upokojencev, ki živijo v revščini, bistveno večji kot v državah
kontinentalne Evrope.

2.2 ZGODOVINA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA V REPUBLIKI SLOVENIJI
Začetki socialnih zavarovanj oziroma sistemov socialne varnosti segajo v konec 19.
stoletja, ko so se v Evropi začele pojavljati posamezne oblike obveznega zavarovanja.
Prve oblike socialnega zavarovanja, ki so sprva obsegale socialne pomoči, so bile rezultat
industrializacije in razvoja delavskega gibanja.
Za zagotovitev vsaj minimuma socialne varnosti, predvsem za primer bolezni, invalidnosti
in starosti, so se delavci pričeli povezovati v strokovna združenja, zadruge, bratovščine in
podobne organizacije, ki so jih zastopale pri uveljavljanju pravic nasproti lastnikom
kapitala. Države so začele z zakonskimi ukrepi regulirati področje varstva delavcev in
uvajati minimalne norme socialnega varstva. Povečan interes države za socialno
zavarovanje je v prvi vrsti zasluga nemškega kanclerja Bismarcka, ki je v Nemčiji uvedel
prvo splošno obvezno delavsko zavarovanje.
V Nemčiji je bilo tako leta 1883 uvedeno obvezno delavsko zdravstveno zavarovanje, leta
1884 nezgodno zavarovanje, leta 1889 zavarovanje za primer starosti in invalidnosti ter
leta 1911 zavarovanje za primer smrti. Leta 1911 so bili navedeni zakoni združeni v
enoten kodeks socialnega zavarovanja, ki je v tistem času predstavljal daleč najpopolnejši
predpis s tega področja40.
Podobno so se tudi na območju današnje Slovenije prvi zametki socialnega zavarovanja
pričeli pojavljati v obliki vzajemnih podpor in pomoči, ki so se uresničevale preko raznih
društev. Leta 1852 je obrtni red uvedel obveznost lastnikov delavnic, ki so zaposlovali več
kot dvajset delavcev, da oblikujejo zanje podporne blagajne, kar lahko štejemo za začetek
socialnega zavarovanja pri nas. Leta 1889 je bila po Bismarckovem modelu socialnega
zavarovanja ustanovljena prva Okrajna bolniška blagajna v Ljubljani, tej pa so sledile
blagajne po ostalih večjih slovenskih mestih41. Kot navaja Zupanič Slavčeva42, je bil
namen bolniških blagajn zagotoviti delavcu socialne pravice med boleznijo in pravice do
zdravstvenih storitev. V času bolezni, vendar najdlje 20 tednov, so bili delavci upravičeni
do tako imenovane »bolnišnine«, ki je znašala 60 odstotkov običajne mezde. Obračunska
kategorija – običajna mezda – ni bila odvisna od zavarovančevega dejanskega zaslužka,
temveč od njegove uvrstitve v mezdni razred oziroma od njegove strokovne kvalifikacije.
Dodatno so bili zavarovanci upravičeni do zdravniške pomoči, zdravil in zdravljenja v
bolnišnici, če to ni trajalo dlje kot štiri tedne. Iz omenjene blagajne so porodnicam štiri
40

Več o tem Prijatelj, 2000, str. 25.
Do konca leta 1889 je bilo na Kranjskem in Spodnjem Štajerskem ustanovljenih 65 okrajnih
bolniških blagajn s približno 15 tisoč zavarovanci, 23 obratnih blagajn z okoli 5.500 zavarovanci, 11
zadružnih in ena društvena bolniška blagajna s približno 1.600 zavarovanci. Bolniške blagajne so
uspešno poslovale vse do razpada avstro-ogrske monarhije (Zupanič Slavec, 2009, str. 16).
42
Zupanič Slavec, 2009, str. 16.
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tedne po porodu izplačevali tako imenovano »hranarino«, ki je znašala 60 odstotkov
povprečne mezde, pa tudi pogrebnino v znesku 20-dnevne povprečne mezde.
Z avstrijskim prevzemanjem nemških izkušenj se je na območju današnje Slovenije, kjer
so takrat veljali in se uporabljali avstrijski predpisi, vzpostavila socialna zakonodaja, ki je
veljala vse do leta 1922, ko je bil po ustanovitvi Kraljevine SHS sprejet Zakon o socialnem
zavarovanju delavcev. Čeprav je bil zakon za tiste čase izredno napreden, saj je določal
zavarovanje za vse rizike, ki jim je bil delavec izpostavljen, se ni začel takoj izvajati v
celoti – pokojninsko in invalidsko zavarovanje se je tako začelo izvajati šele leta 1937. Na
podlagi omenjenega zakona je Dravska banovina dobila Okrožni urad za zavarovanje
delavcev v Ljubljani, katerega dejavnost je bila osredotočena na zavarovanje za primer
bolezni in za primer poškodbe pri delu. Omenjeni urad je bil podrejen Osrednjemu uradu
za zavarovanje delavcev v Zagrebu. Okrožni urad v Ljubljani je bil po velikosti in gmotni
moči prvi v Jugoslaviji, v Sloveniji pa najpomembnejši delavski socialni zavod z velikim
vplivom na narodno gospodarstvo43. Z vidika evidentiranja zavarovancev in plačnikov
prispevkov pa je potrebno posebej izpostaviti, da je omenjeni urad v okviru zavarovanja
za primer bolezni, za primer onemoglosti ali smrti vzpostavil in vodil evidenco o
zavarovancih, predpisoval in pobiral prispevke, nadziral delodajalce glede prijavnih
obveznosti, po drugi strani pa v primeru bolezni zagotavljal zdravljenje v ambulantah in
bolnišnicah, izplačeval denarna in druga nadomestila. Ob nezgodah je nadziral prijavljanje
nezgod, odločal o preiskavah nezgod in izplačevanju začasne podpore.
Po drugi svetovni vojni so se na področju socialnega zavarovanja nekaj časa še vedno
uporabljali predpisi, ki so veljali v predvojni Jugoslaviji, nato pa so bile vse obstoječe
ustanove obveznega socialnega zavarovanja v letu 1945 postavljene pod državni nadzor
takratnega poverjeništva za socialno politiko. Z Zakonom o izvajanju socialnega
zavarovanja na območju Demokratske federativne Jugoslavije iz leta 1945 je bila
izvedena združitev vseh ustanov socialnega zavarovanja, saj je bil kot enotni nosilec
socialnega zavarovanja za območje celotne Jugoslavije določen Osrednji zavod za
socialno zavarovanje v Zagrebu. Tako je bilo pri rentnem in pokojninskem zavarovanju
določeno pravilo, da odločbe o rentah in pokojninah izdaja osrednji zavod, izplačila in
računovodsko administrativni posli pa so bili prepuščeni pokrajinskim zavodom. Za
celotno sfero socialnega zavarovanja so bile predpisane enotne prispevne stopnje za
plačevanje prispevkov.
Kot navaja Prijatelj44, je bilo v jugoslovanski ustavi iz leta 1946 socialno zavarovanje
opredeljeno kot temeljna državljanska pravica delavca, uslužbenca in nameščenca. S tem
je država že v ustavi določila, da je socialno zavarovanje predvideno kot eden od
posebnih ukrepov, s katerimi država ščiti osebe v delovnem razmerju. Po navedeni ustavi
je za pravice iz socialnega zavarovanja jamčila država oziroma širša družbena skupnost
in ne samo za to pristojna ustanova, kar je bilo uresničeno z Zakonom o socialnem
zavarovanju delavcev, nameščencev in uslužbencev iz leta 1946. Po tem zakonu je bilo

43
44

Prav tam, str. 17.
Prijatelj, 2000, str. 29.
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socialno zavarovanje obvezno za vsakega zaposlenega, zavarovanje pa je izvajal Državni
zavod za socialno zavarovanje, ki je sodil pod okrilje Ministrstva za delo FLRJ.
Da bi odpravili razlike v obsegu in pogojih za zavarovanje delavcev, nameščencev in
uslužbencev ter nepravičnosti do posameznih kategorij delavcev, je bil leta 1950 sprejet
nov zakon, po katerem je bila pravica do socialnega zavarovanja enaka za vse delavce in
uslužbence ne glede na to, kje oziroma pri kom so bili zaposleni. Socialno zavarovanje se
je s tem zakonom razširilo tudi na vojaške osebe in pripadnike narodne milice.
Vse do leta 1954 so okrajni zavodi za socialno zavarovanje izvajali pokojninsko,
zdravstveno in invalidsko zavarovanje, nato pa so se začela posamezna področja
socialnega zavarovanja ločevati, tako da se je iz sistema najprej izločilo zdravstveno
zavarovanje, s sprejemom Zakona o pokojninskem zavarovanju leta 1957 in Zakona o
invalidskem zavarovanju leta 1958 pa še pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Kljub
temu je posamezne ločene veje socialnega zavarovanja finančno in organizacijsko
povezoval Zakon o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja.
Zaradi sprejema nove ustave SFRJ leta 1963, ki je izrecno poudarila načelo vzajemnosti
in solidarnosti ter uvedla samoupravljanje, je bil leta 1964 sprejet Temeljni zakon o
pokojninskem zavarovanju, naslednje leto pa spremenjen Zakon o invalidskem
zavarovanju in sprejet Zakon o organizaciji in financiranju socialnega zavarovanja.
S sprejemom ustavnih amandmajev leta 1968 je bil namesto pojma »socialno
zavarovanje« uveden nov, širši pojem »socialna varnost«. Po teh ustavnih amandmajih
naj bi bilo v pristojnosti države le urejanje temeljnih pravic, saj je bila opuščena enotna
organizacija socialnega zavarovanja in ukinjen enotni nosilec tega zavarovanja, tako da
se je vsak del socialnega zavarovanja organiziral in izvajal samostojno na samoupravnih
temeljih.
Z ustavnimi amandmaji iz leta 1971 je bilo uvedeno načelo, da delavci sami upravljajo in
urejajo svoje pravice in obveznosti s statutom in drugimi samoupravnimi splošnimi akti, z
družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi, še posebej pa je samoupravljanje
določila Ustava SFRJ iz leta 1974. V letih med 1971 in 1980 so bile v okviru številnih
organizacijskih sprememb izvajalcev socialnega zavarovanja ustanovljene komunalne
skupnosti in zavodi, kasneje pa samoupravne interesne skupnosti. Navedeno je pomenilo
silno razdrobljen sistem izvajalcev socialnega zavarovanja in posledično tudi avtonomen
način določanja prispevnih stopenj, kar je povzročalo težave pri obračunavanju in
plačevanju prispevkov.
Leta 1989 so bile z ustavnim zakonom v Sloveniji ukinjene samoupravne interesne
skupnosti na vseh področjih družbenih dejavnosti, z izjemo Skupnosti pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, ki je na podlagi določil ustavnega zakona nadaljevala z delom
do sprejema novega zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
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Po osamosvojitvi Slovenije so zvezne predpise postopno začeli nadomeščati slovenski
predpisi. Tako je področje socialnega varstva urejeno z Zakonom o socialnem varstvu 45,
socialno zavarovanje s posameznimi področnimi zakoni, ki urejajo pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, zaposlovanje in
zavarovanje za primer brezposelnosti, starševsko varstvo in družinske prejemke, ter
posebnimi zakoni, ki urejajo pravice določenih kategorij oseb, kot na primer Zakon o
zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz
republik nekdanje SFRJ46, Zakon o vojnih veteranih47, Zakon o vojnih invalidih48, Zakon o
žrtvah vojnega nasilja49, Zakon o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
bivših vojaških zavarovancev50 in Zakon o družbenem varstvu duševno in telesno
prizadetih oseb51.
Pomembna je seveda tudi delovnopravna zakonodaja, poleg tega pa še različni izvedbeni
pravilniki in drugi pravni akti. Problem slovenske nacionalne pravne ureditve je še vedno
velika nestabilnost ureditve, t.j. pogosto spreminjanje pravic in s tem tudi socialnih
prejemkov52.
V povezavi s financiranjem socialnega zavarovanja je ne nazadnje potrebno posebej
izpostaviti Zakon o prispevkih za socialno varnost53 (v nadaljnjem besedilu: ZPSV), sprejet
leta 1996, ki določa obračunavanje in plačevanje ter stopnje prispevkov za obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, starševsko
varstvo in za zaposlovanje v skladu z zakoni, na podlagi katerih so prispevki uvedeni.

2.3 POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
2.3.1

OPREDELITEV POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA

Kot rezultat obširne pokojninske reforme je bil 10. decembra 1999 sprejet Zakon o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju54 (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1), ki obsega tri
podsisteme oziroma stebre zavarovanja:
45

Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 –
ZSVarPre in 62/10 – ZUPJS.
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Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo.
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Uradni list RS, št. 59/02 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 101/06 – odl. US in
40/12 - ZUJF.
48
Uradni list RS, št. 63/95, 62/96 – sklep US, 2/97 – odl. US, 19/97, 21/97 – popr., 75/97, 11/06 –
odl. US, 61/06 – ZDru-1, 114/06 – ZUTPG in 40/12 - ZUJF.
49
Uradni list RS, št. 18/03 – uradno prečiščeno besedilo, 54/04 – ZDoh-1, 68/05 – odl. US, 61/06 –
ZDru-1, 114/06 – ZUTPG, 118/06 – odl. US, 72/09 in 40/12 - ZUJF.
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Uradni list RS, št. 12/07 – uradno prečiščeno besedilo.
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Uradni list SRS, št. 41/83 in Uradni list RS, št. 114/06 – ZUTPG in 122/07 – odl. US.
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Več o tem Klinar, 2002, str. 11.
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Uradni list RS, št. 5/96, 34/96, 87/97, 3/98, 81/00, 97/01 in 62/10 – odl. US.
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Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod,
98/09 – ZIUGK, 38/10 - ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 – ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 94/11 – odl. US,
105/11 – odl. US, 110/11 – ZDIU12 in 40/12 - ZUJF.
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prvi, največji in najpomembnejši, tvori že omenjeno uveljavljeno obvezno pokojninsko
in invalidsko zavarovanje na podlagi medgeneracijske solidarnosti55;
drugi steber predstavlja shema dodatnih zavarovanj, ki jih tvorijo obvezno dodatno
zavarovanje, novo prostovoljno kolektivno zavarovanje in prostovoljna individualna
zavarovanja. Posebej velja izpostaviti možnost kapitalsko kritega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, ki se financira s premijami delojemalcev, delodajalcev ali
s kombinacijo obeh. Zavarovanja so lahko kolektivna ali individualna, izvajajo pa jih
pokojninski skladi in zavarovalnice;
tretji steber je pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi osebnih varčevalnih
računov.

Ostale pomembnejše spremembe v javnem pokojninskem sistemu, ki temelji na sprotnem
prispevnem kritju, ki so bile uveljavljene z ZPIZ-1, so še:
- postopno podaljševanje upokojitvene starosti na 63 let za moške in na 61 let za
ženske,
- podaljšanje referenčnega obdobja za izračun pokojninske osnove z 10 na 18 let,
- znižanje letne odmerne stopnje z 2 % na 1,5 %,
- drugačen način valorizacije pokojnin in izenačevanje starih pokojnin z zmanjšanimi
novimi pokojninami,
- uvedba dodatnih povečanj in zmanjšanj pokojnine pri kasnejši oziroma bolj zgodnji
upokojitvi,
- uvedba nekaterih novih upravičenj, s katerimi se v pokojninski sistem vključujejo tudi
tiste kategorije prebivalcev, ki predhodno niso plačevali prispevkov.
Z obveznim zavarovanjem se zavarovancem na podlagi dela, prispevkov ter po načelih
vzajemnosti in solidarnosti, zagotavljajo pravice za primer starosti, invalidnosti, smrti,
telesne okvare ter potrebe po stalni pomoči in postrežbi. V obvezno zavarovanje se lahko
v primerih, določenih z zakonom, prostovoljno vključijo tudi osebe, ki ne izpolnjujejo
pogojev za obvezno zavarovanje (3. člen ZPIZ-1).
Obvezno dodatno zavarovanje je zbiranje prispevkov delodajalcev z namenom, da se iz
zbranih sredstev poleg pravic iz obveznega zavarovanja zagotavljajo pravice do poklicne
pokojnine oziroma drugih pravic zavarovancem, ki opravljajo posebno težka in zdravju
škodljiva dela, in zavarovancem, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni moč
uspešno poklicno opravljati (279. člen ZPIZ-1).
V obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje so vključeni državljani RS in tujci ob
izpolnjevanju pogojev, ki jih določa ZPIZ-1 ali mednarodni sporazum. Zavarovalno
razmerje nastane na podlagi zakona z vzpostavitvijo pravnega razmerja, ki je podlaga za
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Poleg medgeneracijske solidarnosti med upokojenci in generacijo aktivnih zavarovancev, ki s
svojimi prispevki, ki jih plačujejo od – povečini navzgor neomejenih zavarovalnih osnov – je, kot
navaja pristojno ministrstvo (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2009, str. 16), v
veljavni sistem vgrajena še horizontalna solidarnost med upokojenci (razmerje med najvišjo in
najnižjo pokojnino za enako dolgo dobo zavarovanja, znaša, ne glede na znesek vplačanih
prispevkov, 1 : 4) in solidarnost med upokojenci, ki so se upokojili v različnih obdobjih.
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obvezno zavarovanje. Pravice iz obveznega zavarovanja pridobi zavarovanec izključno na
podlagi plačila prispevkov, če za posamezne primere ZPIZ-1 ne določa drugače (7. člen
ZPIZ-1).
Osnove, od katerih se obračunavajo prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, določa ZPIZ-1, medtem ko same prispevne stopnje določa ZPSV, razen v
posebnih primerih zavarovanja, ko se plačujejo tako imenovani pavšalni prispevki. Če
zakon ne določa drugače, so pravice iz obveznega zavarovanja sorazmerne
zavarovančevi plači ali drugim dohodkom in vplačanim prispevkom.
Za zaposlene v RS in državljane RS, zaposlene pri tujcih, se prispevki za obvezno
zavarovanje plačujejo iz plače in iz nadomestil plače za čas odsotnosti z dela v skladu s
predpisi o delovnih razmerjih in predpisih o zdravstvenem zavarovanju, če ni z zakonom
drugače določeno. Najnižja osnova za obračun prispevkov je v teh primerih znesek
minimalne plače56.
Za zaposlene v RS in državljane RS, zaposlene pri tujcih, se prispevki za obvezno
zavarovanje obračunajo in plačajo tudi od vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja,
vključno s stimulacijami in bonitetami, če poseben zakon ne določa drugače. Osnova za
plačilo prispevkov za delavce, ki so v delovnem razmerju pri domačem izplačevalcu plače
in so razporejeni na delo v tujino, je plača, od katere se po posebnem zakonu plačuje
davek od osebnih prejemkov (208. člen ZPIZ-1).
V obvezno zavarovanje se vključijo tudi samozaposlene osebe, ki kot svoj edini ali glavni
poklic opravljajo registrirano dejavnost. Prispevke plačujejo od zavarovalne osnove, ki ne
sme biti nižja od minimalne plače.
Kot samozaposleni se obvezno zavarujejo tudi družbeniki zasebnih družb in zavodov v
RS, ki so poslovodne osebe in niso zavarovani na drugi podlagi. Prispevke plačujejo
najmanj od najnižje pokojninske osnove.
Kmetje in člani kmečkih gospodarstev ter druge osebe, ki v RS samostojno opravljajo
kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic, se obvezno zavarujejo, če ob vložitvi prijave
v zavarovanje:
- niso mlajši od 15 let in imajo zdravstveno sposobnost za opravljanje kmetijske
dejavnosti, ki jo ugotavlja služba medicine dela, in
- na zavarovanega člana dosegajo najmanj tolikšen katastrski dohodek ali drug
dohodek kmečkega gospodarstva, ki ustreza znesku minimalne plače (16. člen ZPIZ1);
pri čemer prispevke plačujejo od zavarovalne osnove, ki ne sme biti nižja od minimalne
plače.
56

V skladu z Zakonom o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10) znaša za obdobje od 1. marca
do 31. decembra 2010 minimalna plača 734,10 evrov, od 1. januarja do 31. decembra 2011 pa
748,10 evrov. Od 1. januarja 2012 dalje znaša minimalna plača 763,06 evrov (Znesek minimalne
plače, Uradni list RS, št. 5/12).
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ZPIZ-1 določa tudi pogoje, pod katerimi zavarovanje ni obvezno. Šteje se, da
samozaposleni ne opravlja samostojne dejavnosti kot edini ali glavni poklic, če v obdobju
zadnjih treh let dobiček iz dejavnosti samozaposlenega (v katerem niso upoštevani
obračunani prispevki za obvezno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove,
razen razlike v obrestih, skladno z zakonom, ki ureja dohodnino), dosežen v posameznem
letu in ugotovljen na podlagi odločbe davčnega organa, ne presega letnega zneska
minimalne plače v tem letu (prvi odstavek 18. člena ZPIZ-1).
Šteje se, da samozaposleni oziroma kmet ne opravlja dejavnosti kot edini ali glavni poklic,
če je izpolnil pogoje za pridobitev pokojnine in zahtevano starost (ta se v prehodnem
obdobju postopno dviguje in bo ob koncu prehodnega obdobja za moške 63 let, za
ženske pa 61 let) in:
- ne opravlja dejavnosti z osebnim delom, ker ima zaposlenega vsaj enega delavca za
opravljanje te dejavnosti, ali
- je do uveljavitve pravice do pokojnine opravljal isto dejavnost v enakem obsegu,
vendar je bil zavarovan na podlagi delovnega razmerja (drugi odstavek 18. člena
ZPIZ-1).
Obvezno se zavarujejo tudi vajenci, ki so v učnem razmerju in se na podlagi sklenjene
učne pogodbe poklicno izobražujejo pri delodajalcu ter so dopolnili najmanj 15 let starosti
(20. člen ZPIZ-1). Učna doba se všteva v zavarovalno dobo tako, da se 12 mesecev
učnega razmerja šteje za šest mesecev zavarovalne dobe (peti odstavek 188. člena ZPIZ1). Osnova za plačevanje prispevkov za vajence je mesečna nagrada vajenca, ki ne sme
biti nižja od polovice zneska minimalne plače (221. člen ZPIZ-1).
V obvezno zavarovanje se vključijo tudi
vrhunski športniki in šahisti – člani
telesnokulturnih in šahovskih organizacij v RS, če niso obvezno zavarovani na drugi
podlagi in so dopolnili najmanj 15 let starosti (21. člen ZPIZ-1). Prispevke plačujejo od
zavarovalne osnove, ki znaša najmanj toliko kot minimalna plača (210. člen ZPIZ-1).
Podobno so v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni tudi brezposelni, ki
prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, in osebe, katerim Zavod RS za
zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: ZSRZ) plačuje prispevke za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev za priznanje pravice do pokojnine (22. člen
ZPIZ-1). Osnova za obračun prispevkov za brezposelne je znesek nadomestila za primer
brezposelnosti, od katerega ZSRZ plačuje prispevek. Za brezposelne, ki jim ZSRZ plačuje
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev za priznanje
pravice do pokojnine, je osnova zadnje denarno nadomestilo, ki ga je prejel zavarovanec,
in se usklajuje po predpisih o zaposlovanju (prvi odstavek 207. člena ZPIZ-1).
Prav tako so obvezno zavarovani upravičenci do nekaterih pravic iz naslova starševskega
varstva po predpisih, ki urejajo starševstvo, in sicer:
- eden od staršev – upravičencev do starševskega dodatka, ki skrbi za otroka v prvem
letu njegovega življenja, če ni obvezno zavarovan na drugi podlagi, če je njegovo
stalno prebivališče v RS in je otrok državljan RS;
- eden od staršev – upravičencev do delnega plačila za izgubljeni dohodek;
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eden od staršev – upravičenec do starševskega nadomestila, ki nima pravice do
starševskega dopusta, če je bil zavarovan po predpisih o starševstvu najmanj dvanajst
mesecev v zadnjih treh letih pred nastopom starševskega dopusta oziroma mu je
delovno razmerje prenehalo med trajanjem starševskega dopusta, če ni obvezno
zavarovan na drugi podlagi;
- za razliko do polnega delovnega časa – eden od staršev, ki neguje in varuje otroka do
tretjega leta starosti oziroma neguje in varuje otroka s težko motnjo v duševnem
razvoju ali težko gibalno oviranega otroka do 18. leta starosti in ima pravico delati
krajši delovni čas,
kot tudi družinski pomočnik, upravičenec do delnega plačila za izgubljeni dohodek po
predpisih o socialnem varstvu (23. člen ZPIZ-1). Prispevki za njihovo pokojninsko in
invalidsko zavarovanje se plačujejo najmanj od zneska minimalne plače (212. člen ZPIZ1).
-

Obvezno se pokojninsko in invalidsko zavarujejo vojaki naborniki na prostovoljnem
služenju vojaškega roka in državljani med prostovoljnim usposabljanjem za zaščito in
reševanje v skladu s predpisi o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (24.a člen
ZPIZ-1). Prispevki zanje se plačujejo najmanj od zneska minimalne plače (212. člen ZPIZ1).
Če oseba istočasno izpolnjuje pogoje za vključitev v obvezno zavarovanje na več
podlagah, se obvezno zavaruje po tisti podlagi, ki je v ZPIZ-1 navedena pred drugimi
podlagami, po katerih bi bila vključena v zavarovanje (25. člen ZPIZ-1) – v primeru
sklenjene pogodbe o zaposlitvi za polni delovni čas in hkratnega opravljanja samostojne
dejavnosti je na primer podlaga za vključitev v obvezno zavarovanje delovno razmerje57.
V obvezno zavarovanje se lahko v primerih, določenih z ZPIZ-1, prostovoljno vključijo tudi
osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno zavarovanje. Prostovoljna vključitev v
obvezno zavarovanje je podrobneje opredeljena v 34. členu ZPIZ-1.
Poleg obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja ZPIZ-1 določa še tako
imenovane posebne primere obveznega zavarovanja, in sicer so za invalidnost, telesno
okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, obvezno zavarovani
tudi:
- dijaki in študenti pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma
delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah,
- otroci in mladostniki z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri praktičnem pouku
v podjetjih za usposabljanje ali na obveznem praktičnem delu,
- osebe, ki so po končanem šolanju na prostovoljni praksi ne glede na to, ali za to
prakso prejemajo nagrado ali ne,
- osebe, ki so uveljavile izvzem iz zavarovanja,

57

Kar ne izključuje obveznega zavarovanja za invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri opravljanju samostojne dejavnosti v skladu s 27. členom
ZPIZ-1.
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vojaški invalidi, civilni invalidi vojne in druge invalidne osebe na poklicni rehabilitaciji
oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah,
- dijaki in študenti na dodiplomskem in podiplomskem študiju pri opravljanju dela prek
pooblaščenih študentskih servisov,
- osebe na prestajanju kazni zapora, ki niso obvezno zavarovane po ZPIZ-1, ter
mladoletniki, proti katerim se izvršuje vzgojni ukrep oddaje v prevzgojni dom, pri delu,
poklicnem izobraževanju in pri opravljanju dovoljenih dejavnosti v skladu z zakonom.
Ti zavarovanci so obvezno zavarovani tudi za primer invalidnosti, ki je posledica
poškodbe izven dela, nastale zaradi višje sile (26. člen ZPIZ-1);
prispevki zanje pa se plačujejo v pavšalnih zneskih, ki jih določa sklep o določitvi
prispevkov za posebne primere zavarovanja, katerega sprejme skupščina ZPIZ (213. člen
ZPIZ-1).
-

Za osebe, ki opravljajo pridobitno oziroma poklicno dejavnost in so vpisane v razvid
samostojnih podjetnikov posameznikov oziroma drug predpisan register, pa iz tega
naslova niso obvezno zavarovane, je s 27. členom ZPIZ-1 predpisano obvezno invalidsko
zavarovanje za primer invalidnosti, telesne okvare ali smrti, ki je posledica poškodbe pri
delu ali poklicne bolezni pri opravljanju navedene dejavnosti. Podobno so za invalidnost,
telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, obvezno
zavarovane tudi osebe, ki v okviru kakšnega drugega pravnega razmerja opravljajo delo
za plačilo, ter osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost, pa iz tega naslova sicer niso
zavarovane. Prispevke plačujejo v pavšalnih zneskih, ki jih določa sklep o določitvi
prispevkov za posebne primere zavarovanja.
Posebni primeri obveznega zavarovanja za primer organizirane aktivnosti so predpisani
za osebe, ki sicer niso zavarovane na drugi podlagi. Zavarovane so za invalidnost,
telesno okvaro ali smrt kot posledico poškodbe pri delu, ko sodelujejo pri organiziranih
delovnih akcijah, pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti in reševanju v primerih naravnih in
drugih nesreč; kot udeleženci mladinskih taborov v RS sodelujejo pri opravljanju del
oziroma nalog na mladinskem taboru; opravljajo naloge vojaške službe ali nadomestne
civilne službe, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih
služb ali enot za zveze ter pri usposabljanju za obrambo in zaščito, pomagajo policiji in
pooblaščenim uradnim osebam državnih organov pri izpolnjevanju nalog s področja
varstva ustavne ureditve, osebne varnosti občanov in varnosti premoženja, vzdrževanja
javnega reda in miru, pri preprečevanju in odkrivanju kaznivih dejanj ter pri odkrivanju in
prijemanju storilcev in pri varovanju pred kršitvami nedotakljivosti državne meje; opravljajo
naloge policije kot osebe v rezervnem sestavu policije; opravljajo na poziv državnih in
drugih pooblaščenih organov javno in drugo družbeno funkcijo ali državljansko dolžnost;
kot športniki ali šahisti, trenerji ali organizatorji v okviru organizirane športne ali šahovske
dejavnosti sodelujejo pri športnih ali šahovskih akcijah; kot člani operativnih sestavov
prostovoljnih gasilskih organizacij opravljajo naloge pri gašenju požarov, zaščiti in
reševanju pri drugih nesrečah, opravljajo naloge pri javnih nastopih in podobno; kot člani
gorske reševalne službe ali potapljači opravljajo naloge reševanja življenj ali odvrnitve
oziroma preprečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenja ali premoženje, ali se
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organizirano usposabljajo za navedene naloge58. Višino prispevkov določa sklep o
določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja.
2.3.2

FINANCIRANJE
ZAVAROVANJA

OBVEZNEGA

POKOJNINSKEGA

IN

INVALIDSKEGA

Prihodki obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja so prispevki
zavarovancev za pokojninsko zavarovanje, delodajalcev za pokojninsko zavarovanje,
zavarovancev za invalidsko zavarovanje, delodajalcev za invalidsko zavarovanje,
delodajalcev za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni59, delodajalcev za
zavarovance za zavarovalno dobo s povečanjem, za posebne primere zavarovanja in za
dokup pokojninske dobe.
Prispevki se obračunajo od osnove za plačilo prispevkov. Prispevne stopnje za obvezno
zavarovanje se določijo tako, da se s pričakovanimi prihodki od prispevkov in drugimi
prihodki pokrijejo pričakovani odhodki. Z zakonom se lahko določijo primeri, kriteriji in
pogoji, pod katerimi se določenim zavarovancem zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo
za plačane60 (214. člen ZPIZ-1).
Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje se ne plačujejo od nadomestil iz
invalidskega zavarovanja. Podjetjem, zavodom in drugim organizacijam za zaposlovanje
invalidov, ki so zavezanci za plačilo prispevkov, se prispevki zavarovanca in delodajalca
za obvezno zavarovanje, ki se obračunajo za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
zaposlenih, vplačajo na poseben račun pri delodajalcu in kot odstopljena sredstva
uporabljajo za materialni razvoj teh podjetij v skladu z zakonom61. Za zavarovance, ki so
na podlagi ZPIZ-1 ali posebnega zakona oproščeni plačila prispevka delodajalca, plača ta
prispevek RS iz državnega proračuna.
Prispevki za obvezno zavarovanje se plačujejo v skladu s predpisi, ki veljajo v času
dospelosti prispevkov. Z namenom kontrole pravilnosti plačila prispevkov ima ZPIZ
pravico nadzora nad poslovnimi knjigami zavezancev za plačilo prispevkov. Tako ZPIZ
samostojno opravlja revizije plačevanja prispevkov pri zavezancih. Kljub navedenemu pa
tudi DURS opravlja nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, poleg tega pa pobira, izterjuje ter vodi ustrezne
evidence o vplačanih prispevkih za posamezne zavarovance (228. člen ZPIZ-1).
58

Podrobneje glej 28. člen ZPIZ-1.
V skladu s tretjim odstavkom 206. člena ZPIZ-1 gre za posebne prispevke za primer poškodbe
pri delu in poklicne bolezni, ki se določijo v različnih višinah (gre za t.i. diferencirane stopnje) ob
upoštevanju ravni varnega in zdravega dela, števila poklicnih bolezni ter stopnje invalidizacije v
dejavnosti ali pri delodajalcu, vendar se določba še ne izvaja.
60
Glej na primer Zakon o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo
za plačane (Uradni list RS, št. 48/92 in 21/95).
61
V skladu z 52. členom Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list
RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in 87/11) lahko kot invalidsko podjetje posluje
gospodarska družba, ki je organizirana in deluje kot kapitalska družba v skladu z določbami
zakona, ki ureja gospodarske družbe, če posamezna vprašanja njenega pravnega statusa,
upravljanja in poslovanja s tem zakonom niso urejena drugače.
59
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Posledica ene zadnjih novel, in sicer ZPIZ-1F62, je sprememba 229. člena ZPIZ-1, ki
določa da morajo izplačevalci plač oziroma nadomestil plačati prispevke po tem zakonu
ob izplačilu plače oziroma nadomestila za vsakega posameznega zavarovanca. Ker
tovrstno obvezno ravnanje izplačevalcev plač in nadomestil izhaja že iz predhodnih
določb ZPIZ-1, zlasti pa zakona, ki ureja davčni postopek, si je razlog za tovrstno
normiranje težko razložiti63.
Redkeje se v praksi prispevki odmerijo po prispevnih stopnjah oziroma v zneskih,
veljavnih na dan plačila obveznosti (230. člen ZPIZ-1). To velja v izjemnih primerih, ko
ZPIZ ugotavlja plačilo oziroma vračilo prispevkov za nazaj in pošlje odločbo v izvršitev
DURS-u. Gre predvsem za primere, ko je za nekega zavarovanca naknadno ugotovljeno,
da v nekem preteklem obdobju ni imel lastnosti zavarovanca, ker ni izpolnjeval pogojev za
zavarovanje, ali pa je bil zavarovan že na kakšni drugi podlagi ali pa je bil zavarovanec, a
zanj prispevki niso bili poravnani.
V primeru zavarovanja za posebne primere, ko gre za obvezno zavarovanje za
invalidnost, telesno okvaro ali smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni,
za osebe, ki ne opravljajo dejavnosti, na podlagi katere bi bile sicer obvezno zavarovane,
sta za izvajanje nadzora nad obračunavanjem in plačevanjem pavšalnih prispevkov
pristojna ista organa kot za plačilo prispevkov za obvezno zavarovanje, vendar se v praksi
ta nadzor skorajda ne izvaja64.
Poleg prispevkov, ki so najobsežnejši prihodek obveznega zavarovanja, se štejejo med
prihodke obveznega zavarovanja tudi kupnine za zemljo na podlagi zakona, ki ureja
preživninsko varstvo kmetov, prihodki od dividend, obresti in ostali prihodki.
Nadalje RS iz državnega proračuna zagotavlja sredstva za uresničevanje pravic, ki so jih
deležne nekatere zakonsko opredeljene skupine zavarovancev. V grobem jih lahko
razdelimo na dve vrsti65, in sicer:
- tiste, ki so bile dejansko priznane in odmerjene po splošnih predpisih, vendar po
posebnih pogojih za pridobitev in odmero pokojnin določenim vrstam zavarovancem,
določenih v teh predpisih, oziroma z upoštevanjem različnih posebnosti, določenih s
posebnimi predpisi, veljavnimi za nekatere zavarovance, in
- na pokojnine, uveljavljene po posebnih zakonih, s katerimi so se poleg drugih urejale
tudi pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja66;

62

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni
list RS, št. 72/05).
63
Ena od možnih razlag je, da je pripravljavec zakona na nekoliko neposrečen način želel
nadomestiti prejšnjo določbo 229. člena ZPIZ-1, na podlagi katere je lahko v izjemnih primerih, ko
je bil delodajalec v postopku sanacije ali prisilne poravnave, oziroma v primerih, ko je bilo ogroženo
večje število delovnih mest pri delodajalcu, DURS na predlog ministra, pristojnega za delo, dovolil
začasen odlog plačila prispevkov, za čas, ko je bilo odloženo plačilo, pa niso tekle zamudne
obresti. Več o izvajanju povzete določbe glej Vezjak, 2003, str. 18–19.
64
Izjema so na primer postopki davčne kontrole.
65
Tako Kuhelj, 2003, str. 10.
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poleg tega pa RS zagotavlja sredstva za pokrivanje ostalih obveznosti obveznega
zavarovanja, ki nastanejo zaradi priznavanja ali odmere pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja pod posebnimi pogoji oziroma zaradi izpada prispevkov (na
primer za upravičence do različnih dodatkov k pokojninam, prispevek zavarovanca in
delodajalca za delavce v invalidskih podjetjih, prispevek delodajalca za zavarovance, za
katere ta prispevek plačuje RS, kmete in člane kmečkih gospodarstev, ki jim je bil
prispevek zmanjšan ali odpisan po posebnem zakonu, in podobno).
Relativno novo je dotiranje sistema zaradi prenizke prispevne stopnje in zaradi izpada
prihodkov ZPIZ-a. To splošno sofinanciranje sistema s strani države poteka šele od leta
1996, in sicer kot nadomestilo za znižanje prispevne stopnje, za neobstoječ rezervni sklad
in za uvajanje ali ohranjanje socialnih korektivov, ki sicer po vsebini in zavarovalniških
načelih v sistem ne bi sodili67. Poleg tega je država dolžna zagotavljati sredstva za
pokrivanje razlike med prihodki ZPIZ-a iz prispevkov in iz drugih virov ter odhodki ZPIZ-a
(233. člen ZPIZ-1). RS zagotovi iz proračuna potrebna sredstva tudi v primeru, ko ZPIZ-u
primanjkuje likvidnih sredstev za izpolnitev obveznosti za izplačilo pokojnin in drugih
obveznosti ter za kritje morebitne izgube (234. člen ZPIZ-1). Povzeti zakonski določbi,
kombinirani z določbo 206. člena ZPIZ-1, ki določa, da se prispevne stopnje določijo z
zakonom tako, da se s prihodki iz prispevkov in drugih virov pokrijejo pričakovani odhodki,
sta ob predpostavki doslednega izvajanja zagotovilo, da se bodo dolgoletne izgube tega
zavarovanja sanirale. V prvem letu izvajanja zakona, zaradi primanjkljajev ZPIZ-a iz
preteklih let in težav državnega proračuna, dosledno izvajanje določb 233. in 234. člena
ZPIZ-1 še ni bilo mogoče, ZPIZ pa je moral za nemoteno izplačevanje pokojnin najeti
posojila pri poslovnih bankah. Že leto kasneje so sredstva iz prispevkov, drugih virov in
proračuna omogočila izravnano tekoče poslovanje, s sredstvi kapitalskega sklada pa se je
pokril del primanjkljaja iz preteklih let.
V strukturi prihodkov ZPIZ-a, ki je razvidna iz Tabele 1, predstavljajo najpomembnejši vir
vseh prihodkov prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ti so v letu 2010
predstavljali 69,4 % vseh prihodkov.
Drugi najpomembnejši vir financiranja je državni proračun. Za kritje razlike med
zakonskimi obveznostmi za izplačila pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
ter izvirnimi prihodki ZPIZ-a (prispevki) je bilo v letu 2010 iz državnega proračuna
zagotovljenih 17,5 % vseh prihodkov ZPIZ-a. Poleg tega so bila v letu 2010 iz državnega
proračuna nakazana tudi sredstva za pokrivanje obveznosti, ki nastanejo zaradi
priznavanja ali odmere pravic pod posebnimi pogoji oziroma po posebnih predpisih, v
višini 9,2 % vseh prilivov sredstev ZPIZ-a ter realizirano nakazilo s strani Kapitalske
družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. v znesku 100 milijonov evrov, kar
66

Številčno so največja skupina prejemnikov pokojnin, priznanih in odmerjenih z uporabo posebnih
predpisov, udeleženci narodnoosvobodilne vojne 1941–1945, sledijo upravičenci po Zakonu o
žrtvah vojnega nasilja, nekdanji delavci na določenih dolžnostih v organih za notranje zadeve,
upokojeni po Zakonu o notranjih zadevah, po Zakonu o izvrševanju kazenskih sankcij ter vojni
veterani, upokojeni po Zakonu o vojnih veteranih, ... (Kuhelj, 2003, str. 10).
67
Prijatelj, 2000, str. 363.
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predstavlja 2,1 % prihodkov leta 2010. Skupaj je delež transfernih prihodkov v strukturi
celotnih prihodkov v letu 2010 znašal 29,90 %68.
Tabela 1: Struktura prihodkov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letih od
2000 do 2010 v 1.000 EUR
Leto

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Skupaj
prihodki

2.393.441
2.734.367
3.058.150
3.270.417
3.476.859
3.660.665
3.851.724
4.064.031
4.479.720
4.653.555
4.804.911

Nedavčni
prihodki

18.281
20.956
23.587
27.374
29.472
29.998
33.672
32.339
33.075
27.476
31.907

Kapitalski Transferni
prihodki,
prihodki
prejete
donacije
in
drugi
prihodki
473
707.761
212
827.223
334
968.707
1.032 1.002.741
0 1.048.608
0 1.084.395
0 1.117.577
6 1.097.640
602 1.195.283
311 1.337.254
1.270 1.437.078

Prispevki
za
socialno
varnost

1.666.927
1.885.976
2.065.522
2.239.270
2.398.779
2.546.272
2.700.475
2.934.046
3.250.760
3.288.514
3.334.656

Prispevki
zaposlenih

Prispevki
delodajalcev

986.108
1.091.259
1.200.462
1.305.148
1.404.469
1.494.209
1.584.537
1.726.153
1.912.209
1.918.946
1.939.084

582.259
647.205
710.427
771.723
828.641
880.292
934.851
1.015.771
1.123.826
1.127.547
1.138.677

Prispevki
samozaposlenih

Ostali
prispevki

88.922
95.841
102.546
107.956
116.002
125.025
130.854
139.012
152.226
162.852
164.905

9.638
51.671
52.087
54.443
49.667
46.746
50.233
53.110
62.499
79.169
91.990

Vir: Bilten javnih financ št. 7-8/2009, 2009, str. 56-57 in Bilten javnih financ št. 2/2011, 2011, str.
55–57 ter lasten izračun.

Podatki iz letnih poročil ZPIZ-a kažejo, da se delež prihodkov od prispevkov iz leta v leto
zmanjšuje (leta 2008 je znašal 72,6 %, leta 2009 je znašal 70,7 %, leta 2010 pa le še 69,4
%), po drugi strani pa se povečuje delež transfernih prihodkov (leta 2008 je znašal 26,7
%, leta 2009 je znašal 28,7%, leta 2010 pa že 29,9 %)69.

2.4 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
2.4.1 OPREDELITEV ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Čeprav ima Slovenija kot srednjeevropska država bogato, več kot stoletno tradicijo
zdravstvenega zavarovanja, velja kot začetek samostojnega oblikovanja zdravstvenega
zavarovanja omeniti leto 1974. Zaradi ustavno določenih samoupravnih odnosov je takrat
prišlo do združitve zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Kot navaja
Košir70, je v takratnem obdobju je veljalo načelo financiranja preko samoupravnih
interesnih skupnosti, kar je pomenilo izredno razdrobljen sistem obračunavanja in zato
otežen sistem pobiranja prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Navedeno je konec
osemdesetih let v zdravstvu povzročilo krizno obdobje. Zato se je zdravstvo pred uvedbo
zdravstvene reforme nekaj časa financiralo iz republiškega proračuna.

68

Letno poročilo ZPIZ 2010, 2011, str. 57.
Letno poročilo ZPIZ 2008, 2009, 140 str. in Letno poročilo ZPIZ 2010, 2011, 160 str.
70
Košir et al., 1992, str. 5.
69
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Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju71 (v nadaljnjem besedilu:
ZZVZZ), sprejet leta 1992, ureja sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega
zavarovanja, določa nosilce družbene skrbi za zdravje in njihove naloge, zdravstveno
varstvo v zvezi z delom in delovnim okoljem, ureja odnose med zdravstvenim
zavarovanjem in zdravstvenimi zavodi ter uveljavljanje pravic iz zdravstvenega
zavarovanja. S sprejemom omenjenega zakona se je Slovenija, podobno kot na drugih
področjih socialne varnosti, odločila za poseben način financiranja. Zanj je značilno, da se
financira z namenskimi sredstvi, zbranimi s prispevki delodajalcev, delojemalcev in drugih
zavezancev, s katerimi tudi upravljajo njihovi izvoljeni predstavniki. Ti se v okviru
razpoložljivih sredstev pogajajo z izvajalci zdravstvenih storitev o programu zdravstvenih
storitev, o njihovem vrednotenju, cenah storitev in drugih pogojih njihovega uresničevanja.
Značilnost takšne ureditve je v razmejitvi pristojnosti med državnimi organi in organi
upravljanja nosilca zavarovanja.
Zdravstveno varstvo po ZZVZZ obsega sistem družbenih, skupinskih in individualnih
aktivnosti, ukrepov in storitev za krepitev zdravja, preprečevanje bolezni, zgodnje
odkrivanje, pravočasno zdravljenje, nego in rehabilitacijo zbolelih in poškodovanih. Poleg
tega zdravstveno varstvo obsega tudi pravice iz zdravstvenega zavarovanja, s katerimi se
zagotavlja socialna varnost v primeru bolezni, poškodbe, poroda ali smrti (1. člen ZZVZZ),
RS pa z ukrepi gospodarske, ekološke in socialne politike ustvarja pogoje za
uresničevanje zdravstvenega varstva in nalog pri krepitvi, ohranitvi in povrnitvi zdravja ter
usklajuje delovanje in razvoj vseh področij s cilji zdravstvenega varstva. Prav tako so
občine in mesta, v okviru svojih pristojnosti, dolžni zagotavljati pogoje za uresničevanje
zdravstvenega varstva na svojem območju.
Podjetja, zavodi, druge organizacije in posamezniki so pri opravljanju in načrtovanju svoje
dejavnosti dolžni zagotavljati pogoje za uresničevanje zdravstvenega varstva z
razvijanjem in uporabo zdravju in okolju neškodljivih tehnologij ter z uvajanjem ukrepov za
varovanje in krepitev zdravja pri njih zaposlenih delavcev oziroma varovancev (3. člen
ZZVZZ).
Obvezno zavarovanje, ki ga izvaja ZZZS, obsega:
- zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela,
- zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni (prvi odstavek 7. člena
ZZVZZ).
Z obveznim zavarovanjem se zavarovanim osebam v obsegu, ki ga določa ZZVZZ,
zagotavlja:
- plačilo zdravstvenih storitev;
- nadomestilo plače med začasno zadržanostjo od dela;
- pogrebnina in posmrtnina;
- povračilo potnih stroškov v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev (drugi odstavek
7. člena ZZVZZ).
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Uradni list RS, št. 72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10 –
ZUPJS, 87/11 in 40/12 - ZUJF.
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Zavarovane osebe so zavarovanci in njihovi družinski člani (14. člen ZZVZZ).
Na podlagi 15. člena ZZVZZ so zavarovanci:
1. osebe, ki so v delovnem razmerju v RS. Ti zavarovanci in njihovi delodajalci plačujejo
prispevke iz bruto plač in bruto nadomestil za čas odsotnosti z dela v skladu s
predpisi o delovnih razmerjih, stopnje prispevkov pa so predpisane z ZPSV;
2. osebe v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v RS, poslane na delo ali na
strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezno zavarovane v državi, v katero so
bile poslane. Ti zavarovanci in njihovi delodajalci plačujejo prispevke od osnove, od
katere se po posebnem zakonu plačuje davek od osebnih prejemkov. Stopnje
prispevkov določa ZPSV;
3. osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih
konzularnih in diplomatskih predstavništvih s sedežem v RS, če ni z mednarodno
pogodbo drugače določeno. Ti zavarovanci plačujejo prispevke od bruto osnove za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnji, določeni za zavarovance, in po
stopnji, določeni za delodajalce, same stopnje pa določa ZPSV;
4. osebe s stalnim prebivališčem v RS, zaposlene pri tujem delodajalcu, ki niso
zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja. Enako kot zavarovanci iz
prejšnje točke, plačujejo ti zavarovanci prispevke od bruto osnove za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje po stopnjah, predpisanih z ZPSV, in sicer tako tistih, ki so
določeni za zavarovance, kot tudi tistih, ki so določeni za delodajalce;
5. osebe, ki na območju RS samostojno opravljajo gospodarsko ali poklicno dejavnost
kot edini ali glavni poklic. Tudi ti zavarovanci plačujejo prispevke od bruto osnove za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnjah, predpisanih z ZPSV, tako tistih,
določenih za zavarovance, kot tudi tistih, določenih za delodajalce;
6. osebe, ki so lastniki zasebnih podjetij v RS, če niso zavarovane iz drugega naslova.
Enako kot samozaposleni iz prejšnje točke plačujejo obvezno zdravstveno zavarovani
iz te točke prispevke od bruto osnove za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po
stopnjah, določenih v ZPSV za zavarovance in za delodajalce;
7. kmetje, člani njihovih gospodarstev72 in druge osebe, ki v RS opravljajo kmetijsko
dejavnost kot edini ali glavni poklic, za katere se štejejo:
- kmetje, člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki v RS opravljajo kmetijsko
dejavnost kot edini ali glavni poklic, ustvarjajo s to dejavnostjo dohodek73 in so na
tej podlagi vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ali so se v to
zavarovanje vključile prostovoljno. Zavarovanci, ki so se v obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje vključili prostovoljno, se lahko odločijo, ali se bodo kot
zavarovanci obveznega zdravstvenega zavarovanja zavarovali za vse pravice ali
le za ožji obseg pravic74;
72

Kot kmečko gospodarstvo se šteje življenjska skupnost, skupna proizvodnja in poraba prihodkov
vseh članov kmečkega gospodarstva ne glede na sorodstvene vezi, pod pogojem, da najmanj en
član gospodarstva opravlja kmetijsko dejavnost kot edini ali glavni poklic.
73
Kot dohodek kmečkega gospodarstva se šteje vsota vseh dohodkov, ki jih v zvezi z
opravljanjem kmetijske, gozdarske in dopolnilne dejavnosti na kmetiji dosežejo člani kmečkega
gospodarstva.
74
Kljub očitni nomotehnični napaki (v skladu s pojasnili iz uvodnega dela Nomotehničnih smernic
(Služba Vlade RS za zakonodajo, 2008, str. 15) je nomotehnika veda o izdelavi pravnih predpisov)
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kmetje, člani kmečkih gospodarstev in druge osebe, ki v RS opravljajo kmetijsko
dejavnost kot edini ali glavni poklic in niso pokojninsko in invalidsko zavarovane,
če kmečko gospodarstvo dosega na člana gospodarstva, ki opravlja kmetijsko
dejavnost kot edini ali glavni poklic, mesečno najmanj tolikšen dohodek kmečkega
gospodarstva, ki ustreza znesku 25 % minimalne plače.
Kmetje, ki so zavarovanci po tej točki, plačujejo prispevek od katastrskega dohodka
kmetijskih in gozdnih zemljišč. Tisti zavarovanci, ki so pokojninsko in invalidsko
zavarovani, plačujejo prispevek od osnove za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
za obe kategoriji zavarovancev pa stopnje prispevkov določa ZPSV;
8. vrhunski športniki in vrhunski šahisti – člani telesnokulturnih in šahovskih organizacij v
RS, ki niso zavarovani iz drugega naslova. Prispevke za zdravstveno zavarovanje
plačujejo od bruto osnove za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po stopnjah,
predpisanih z ZPSV, in sicer tako tistih, določenih za zavarovance, kot tudi tistih,
določenih za delodajalce;
9. brezposelne osebe, ki prejemajo pri zavodu za zaposlovanje denarno nadomestilo.
Prispevki za njihovo zdravstveno zavarovanje se plačujejo od nadomestil oziroma
denarnih pomoči, povečanih s koeficientom povprečne stopnje davka od osebnih
prejemkov in povprečno stopnjo prispevkov za socialno varnost, ki se plačujejo iz
plač, v skladu s posebnim zakonom, ki ureja davek od osebnih prejemkov. Same
prispevne stopnje določa ZPSV;
10. osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo pokojnino po predpisih Republike
Slovenije oziroma preživnino po predpisih o preživninskem varstvu kmetov. Osnova
za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje je v njihovem primeru pokojnina z
varstvenim dodatkom oziroma preživnina po predpisih, ki urejajo preživninsko varstvo
kmetov, povečana s koeficientom povprečne stopnje davka od osebnih prejemkov in
povprečno stopnjo prispevkov za socialno varnost, ki se plačujejo iz plač, v skladu s
posebnim zakonom, ki ureja davek od osebnih prejemkov. Prispevne stopnje določa
ZPSV;
11. osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo pokojnino od tujega nosilca
pokojninskega zavarovanja, če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno.
Prispevke za zdravstveno zavarovanje plačujejo od zneska, ki ga prejemajo od tujega
nosilca pokojninskega zavarovanja, povečanega s koeficientom povprečne stopnje
davka od osebnih prejemkov in povprečno stopnjo prispevkov za socialno varnost, ki
se plačujejo iz plač, v skladu s posebnim zakonom, ki ureja davek od osebnih
prejemkov. Prispevne stopnje določa ZPSV;
12. osebe s stalnim prebivališčem v RS, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega
zavarovanja, ki med bivanjem v RS ne morejo uporabljati pravic iz tega naslova.
Prispevke za zdravstveno zavarovanje plačujejo mesečno za obdobje koledarskega
-

v sklicevanju, do katere je prišlo zaradi neupoštevanja dopolnitev 15. člena ZZVZZ s 6. členom
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 76/08; v nadaljnjem besedilu: ZZVZZ-K), je upoštevan pravilen
pomen določbe sedanjega osmega odstavka 15. člena ZZVZZ.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

leta od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v RS za mesec oktober
predhodnega koledarskega leta75, in sicer po stopnji 8,2 odstotka76;
družinski člani osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki
imajo stalno prebivališče v RS in niso zavarovani kot družinski člani pri tujem nosilcu
zdravstvenega zavarovanja. Prispevki zanje se plačujejo mesečno za obdobje
koledarskega leta od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v RS za mesec
oktober predhodnega koledarskega leta, in sicer po stopnji 8,2 odstotka;
tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v RS in niso zavarovani iz drugega naslova.
Enako kot za predhodni dve kategoriji zavarovancev se tudi za te zavarovance
prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje plačujejo mesečno za obdobje
koledarskega leta od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v RS za mesec
oktober predhodnega koledarskega leta, in sicer po stopnji 8,2 odstotka;
osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki so uživalci invalidnin po predpisih o vojaških
invalidih in civilnih invalidih vojne, pravic po predpisih o varstvu vojnih veteranov,
žrtev vojnega nasilja in udeležencev drugih vojn ter uživalci republiških priznavalnin,
če niso zavarovane iz drugega naslova. Prispevki za zdravstveno zavarovanje se
zanje plačujejo od izplačanih prejemkov, razen dodatka za tujo pomoč in postrežbo.
Kot osnova za obračun prispevkov se denarne pomoči povečajo s koeficientom
povprečne stopnje davka od osebnih prejemkov in povprečno stopnjo prispevkov za
socialno varnost, ki se plačujejo iz plač, v skladu s posebnim zakonom, ki ureja davek
od osebnih prejemkov. Stopnje prispevkov določa ZPSV;
osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo nadomestilo po zakonu o
družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih odraslih oseb, če niso zavarovane
iz drugega naslova. Enako kot v primeru zavarovancev iz prejšnje točke se prispevki
za zdravstveno zavarovanje plačujejo od izplačanih prejemkov po stopnjah, ki jih
določa ZPSV, razen dodatka za tujo pomoč in postrežbo. Kot osnova za obračun
prispevkov se denarne pomoči povečajo s koeficientom povprečne stopnje davka od
osebnih prejemkov in povprečno stopnjo prispevkov za socialno varnost, ki se
plačujejo iz plač, v skladu s posebnim zakonom, ki ureja davek od osebnih
prejemkov;
osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo trajno denarno socialno pomoč in
osebe, ki jim je RS priznala status begunca ali subsidiarno zaščito v skladu s predpisi
o mednarodni zaščiti, če niso zavarovane iz drugega naslova. Prispevki za njihovo
zdravstveno zavarovanje se plačujejo mesečno za obdobje koledarskega leta od
osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v RS za mesec oktober predhodnega leta,
in sicer po stopnji 2 odstotka;
osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki so uživalci priznavalnin po predpisih o varstvu
udeležencev vojn, če niso zavarovane iz drugega naslova. Osnova za plačilo

75

Kot izhaja iz Poročila o gibanju plač za oktober 2010 (Uradni list RS, št. 107/10), je povprečna
bruto plača v RS za mesec oktober 2010 znašala 1.487,86 evrov. Po Poročilu o gibanju plač za
oktober 2011 (Uradni list RS, št. 107/11) je za oktober 2011 znašala 1.510,44 evrov.
76
Določitev prispevne stopnje za zavarovance iz 12. do 14. in 17. do 21. točke prvega odstavka
15. člena ZZVZZ, je začasna, in sicer se uporablja od 1. 1. 2009 do uveljavitve posebnega zakona,
s katerim bo skupščina ZZZS predlagala Vladi RS stopnje prispevkov, določil pa jih bo Državni
zbor RS z zakonom – glej 55. člen ZZVZZ.
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prispevkov za zdravstveno zavarovanje je povprečna bruto plača v RS za mesec
oktober predhodnega leta, prispevki pa se plačujejo po stopnji 2 odstotka;
19. vojaški obvezniki s stalnim prebivališčem v RS, ki so v civilni službi kot nadomestilu
vojaškega roka. Osnova za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje po
stopnjah, ki jih določa ZPSV, je bruto osnova za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje oziroma bruto zajamčena plača77, če zavarovanec ni pokojninsko in
invalidsko zavarovan;
19.a vojaški obvezniki s stalnim prebivališčem v RS med služenjem vojaškega roka
oziroma med usposabljanjem za rezervno sestavo policije. Prispevki za zdravstveno
zavarovanje teh zavarovancev se plačujejo od dvakratnika bruto zajamčene plače po
enakih stopnjah, kot veljajo za zavarovance iz prejšnje točke78;
20. osebe s stalnim prebivališčem v RS, če ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje po
eni izmed točk iz tega odstavka in si same plačujejo prispevek. Osnova za plačilo
prispevkov za zdravstveno zavarovanje je bruto osnova za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje oziroma bruto zajamčena plača, če zavarovanec ni pokojninsko in
invalidsko zavarovan, prispevne stopnje pa so določene z ZPSV;
21. državljani RS s stalnim prebivališčem v RS, ki niso zavarovanci iz drugega naslova.
Prispevki za njihovo zdravstveno zavarovanje se plačujejo mesečno za obdobje
koledarskega leta od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v RS za mesec
oktober predhodnega leta, in sicer po stopnji 2 odstotka.
Kot posledica uveljavitve ZZVZZ-K so bili med zavarovance obveznega zdravstvenega
zavarovanja vključeni še:
- na podlagi 22. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ: priporniki, ki niso zavarovanci
iz drugega naslova do trenutka nastopa pripora oziroma jim zavarovanje preneha v
času pripora, obsojenci na prestajanju kazni zapora, mladoletniškega zapora,
mladoletniki na prestajanju vzgojnega ukrepa oddaje v prevzgojni dom, osebe, ki jim je
izrečen varnostni ukrep obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v
zdravstvenem zavodu ter obvezno zdravljenje odvisnosti od alkohola in drog.
Prispevki za zdravstveno zavarovanje teh zavarovancev se plačujejo mesečno od
osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v RS, ki velja za mesec oktober
predhodnega leta. Do uveljavitve posebnega zakona, s katerimi bodo določene
prispevne stopnje za posamezne kategorije zavarovancev, med njimi tudi za
zavarovance iz 22. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ, stopnje prispevkov za
zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela in za zavarovanje za primer
poškodbe pri delu in poklicne bolezni določa ZZVZZ;
-

na podlagi 23. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ: osebe, ki pridobijo pravico po
zakonu, ki ureja starševsko varstvo, in sicer:

77

Znesek zajamčene plače določa Zakon o določitvi minimalne plače (Uradni list RS, št. 114/06,
36/08 in 13/10 – ZMP) in od 1. avgusta 2006 dalje, preračunan po tečaju zamenjave po Zakonu o
uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06; v nadaljnjem besedilu: ZUE), znaša 237,73 evrov.
78
Gre za prehodno ureditev (ki sicer traja že deset let), ki jo Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 60/02) v 17.
členu določa zgolj do prve spremembe ZPSV.
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–

upravičenci do starševskih nadomestil, ki jim je prenehalo delovno razmerje v času
trajanja starševskega dopusta,
– eden od staršev, ki si na podlagi svoje dejavnosti plačuje prispevke za socialno
varnost za najmanj 20 ur tedensko ter neguje in varuje otroka do tretjega leta
starosti,
– eden od staršev, ki zapusti trg dela zaradi nege in varstva štirih ali več otrok;
prispevki za zdravstveno zavarovanje teh zavarovancev pa se plačujejo po stopnji 5,96
% od osnove, ki je določena za prispevke po zakonu, ki ureja starševsko varstvo.
Slednji v zvezi z določitvijo osnove za obračun prispevkov za socialno varnost v tem
delu napotuje na zakone, ki urejajo posamezno področje (torej pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in
zavarovanje za primer brezposelnosti);
-

na podlagi 24. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ: otroci do 18. leta starosti, ki
se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani, ker njihovi starši ne skrbijo za njih
oziroma ker starši ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje.
Osnova, od katere se za te zavarovance plačujejo prispevki za zdravstveno
zavarovanje, je minimalna plača za mesec, za katerega se plačujejo prispevki,
prispevki pa se plačujejo po stopnji 5,96 %;

-

na podlagi 25. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ: družinski pomočniki po
zakonu, ki ureja socialno varstvo. Osnova, od katere se za te zavarovance plačuje
prispevki za zdravstveno zavarovanje, je minimalna plača za mesec, za katerega se
plačujejo prispevki. Prispevki za plačujejo po stopnji 5,96 %, dodatno pa tudi
prispevek za poškodbo pri delu in poklicne bolezni po stopnji 0,18 %.

Na podlagi 16. člena ZZVZZ so za poškodbo pri delu in poklicno bolezen zavarovane
osebe iz 1., 2., 3., 5., 6., 8.,19.,19.a točke (če dejansko delajo), 22. in 25. točke prvega
odstavka 15. člena ZZVZZ.
Kmetje in člani kmečkih gospodarstev so zavarovani za poškodbo pri delu in poklicno
bolezen, če plačujejo prispevek od osnove, določene za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje. Tisti, ki ne plačujejo omenjenega prispevka, pridobijo v primeru poškodbe pri
delu ali poklicne bolezni pravice v obsegu, določenem za primer bolezni ali poškodbe
izven dela79.
Podobno kot ZPIZ-1 določa tudi ZZVZZ posebne primere zavarovanja za poškodbo pri
delu in poklicno bolezen za tiste, ki delo opravljajo le občasno. Za poškodbo pri delu in
poklicno bolezen so zavarovani učenci in študentje pri praktičnem pouku, pri opravljanju
proizvodnega dela oziroma delovne prakse in na strokovnih ekskurzijah, invalidne osebe
na poklicni rehabilitaciji oziroma usposabljanju pri praktičnih delih in vajah, osebe, ki
opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu, dijaki in študentje pri opravljanju dela preko
79

Kljub nomotehnični napaki, nastali zaradi neupoštevanja dopolnitve ZZVZZ s 15.a členom (glej 7.
člen ZZVZZ-K), je upoštevano smiselno pravilno sklicevanje in ne napačno, razvidno iz drugega
odstavka 16. člena ZZVZZ.
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pooblaščenih študentskih servisov, brezposelne osebe na javnih delih, organiziranih po
predpisih o zaposlovanju, osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (tako
imenovano »popoldansko obrt«), osebe, ki opravljajo humanitarna in druga podobna dela
po predpisih o zaposlovanju, osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo
preprečevanje dela in zaposlovanja na črno (17. člen ZZVZZ). Do uveljavitve posebnega
zakona80, s katerimi bodo določene prispevne stopnje za posamezne kategorije
zavarovancev, stopnje prispevkov za zavarovanje določa ZZVZZ81.
Za poškodbo pri delu so zavarovane tudi osebe, ki občasno opravljajo različna, lahko bi
rekli zlasti družbeno koristna dela. To so na primer sodelujoči pri organiziranih javnih delih
splošnega pomena, sodelujoči pri reševalnih akcijah ali pri zaščiti ter reševanju in pomoči
ob naravnih in drugih nesrečah, osebe, ki opravljajo na poziv državnih in drugih
pooblaščenih organov javne in druge družbene funkcije ali državljansko dolžnost, člani
prostovoljnih gasilskih organizacij pri opravljanju nalog pri gašenju požarov, zaščite in
reševanja pri drugih nesrečah, člani gorske reševalne službe, podvodne ali jamarske
reševalne službe in vodniki reševalnih psov med opravljanjem nalog zaščite, reševanja in
pomoči ali odvrnitve oziroma preprečitve nevarnosti, ki neposredno ogrožajo življenje ali
premoženje ljudi (18. člen ZZVZZ). Enako so zavarovani tudi udeleženci mladinskih
taborov v RS in osebe, ki opravljajo dela oziroma naloge vojaške službe ali nadomestne
civilne službe, civilne zaščite, službe za opazovanje in obveščanje, splošnih reševalnih
služb ali organov za notranje zadeve kot osebe v rezervnem sestavu organov za notranje
zadeve, kakor tudi osebe, ki pomagajo organom za notranje zadeve in pooblaščenim
osebam teh organov pri opravljanju njihovih nalog v skladu z zakonom. Do uveljavitve
posebnega zakona, s katerimi bodo določene prispevne stopnje za posamezne kategorije
zavarovancev, stopnje prispevkov določa ZZVZZ82.
Za poškodbo pri delu in za poklicno bolezen se štejejo poškodbe in bolezni v skladu s
predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje (19. člen ZZVZZ).
Kot družinski člani zavarovanca so ob pogojih, ki jih določa ZZVZZ, zavarovani ožji
družinski člani, kot so zakonec, otroci (zavarovančevi otroci in otroci, ki so z odločbo
80

Kot posledica uveljavitve ZZVZZ-K se tako imenovani pavšalni prispevki ne določajo več s
posebnim sklepom, ki ga je do sedaj vsako leto sprejela Skupščina ZZZS, temveč se od 1. 1. 2009
do uveljavitve posebnega zakona, osnova in stopnja prispevkov za posamezne vrste zavarovancev
določa v samem ZZVZZ.
81
Prispevki za vse zavarovance iz 17. člena ZZVZZ se mesečno plačujejo po stopnji 0,30 odstotka
od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega
leta, razen za osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu, ko se prispevek plačuje od
omenjene osnove za vsako sklenjeno pogodbo o delu, ki velja v posameznem mesecu.
82
Prispevki za zavarovance iz 2. in 4. do 7. točke 18. člena ZZVZZ se plačujejo mesečno po
stopnji 0,30 odstotka od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v RS za mesec oktober
predhodnega koledarskega leta, za zavarovance iz 1., 3., 8. in 9. točke 18. člena ZZVZZ pa se
plačujejo po stopnji 0,40 odstotka od osnove, ki je enaka povprečni bruto plači v RS za mesec
oktober predhodnega koledarskega leta, in sicer enkrat letno do 15. marca za tekoče koledarsko
leto, razen v primeru, če nastopi obveznost zavarovanja po tem datumu in se prispevek plača
najpozneje do 15. v mesecu, ko je obveznost nastala.
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pristojnega organa nameščeni v družino z namenom posvojitve) in širši družinski člani, kot
so pastorki, ki jih zavarovanec preživlja; vnuki, bratje, sestre in drugi otroci brez staršev83,
ki jih je zavarovanec vzel k sebi in jih preživlja, ob pogojih, ki jih določa ZZVZZ za otroke;
starši (oče in mati, zakonec ali zunajzakonski partner očeta oziroma matere ter
posvojitelj), ki živijo z zavarovancem v skupnem gospodinjstvu in jih zavarovanec preživlja
ter nimajo za preživljanje dovolj lastnih sredstev in so trajno in popolnoma nezmožni za
delo, razen staršev otrok do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski
člani, ker ti starši ne skrbijo za njih oziroma ker ti starši ne izpolnjujejo pogojev za
vključitev v obvezno zavarovanje. Družinski člani so zavarovani le, če imajo stalno
prebivališče v RS, razen če je za ožje družinske člane z mednarodno pogodbo drugače
določeno.
Zakonec je zavarovan kot družinski član, če ni sam zavarovanec; ob enakem pogoju pa je
zavarovan tudi razvezani zakonec, ki mu je s sodno odločbo prisojena preživnina. Kot
zakonec je zavarovana tudi oseba, ki živi z zavarovancem v življenjski skupnosti, ki je po
Zakonu o zakonski zvezi in družinskih razmerjih84 v pravnih posledicah izenačena z
zakonsko zvezo.
Otrok je zavarovan kot družinski član do dopolnjenega 15. leta starosti oziroma do
dopolnjenega 18. leta starosti, če ni sam zavarovanec, po tej starosti pa, če se šola, in
sicer do konca rednega šolanja, vendar največ do dopolnjenega 26. leta starosti85.
Leta 1993 je bilo poleg obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki ga izvaja ZZZS,
uvedeno še prostovoljno zdravstveno zavarovanje, ki ga izvajajo zavarovalnice. Kot je
razvidno iz pojasnil pristojnega ministrstva86, naj bi bil osnovni namen prostovoljnega
zdravstvenega zavarovanja povečati finančne vire za uresničevanje razvojnih ciljev
zdravstvenega varstva. Prostovoljno zdravstveno zavarovanje izvajajo zavarovalnice, ki
izpolnjujejo pogoje po ZZVZZ in po zakonu, ki ureja zavarovalništvo. Omenjene
zavarovalnice lahko uvedejo naslednje tipe prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj:
- dopolnilno zdravstveno zavarovanje87 (v nadaljnjem besedilu: dopolnilno zavarovanje),
ki krije razliko med vrednostjo zdravstvenih storitev in deležem vrednosti, ki ga krije
obvezno zdravstveno zavarovanje, oziroma del te razlike;
- nadomestno zdravstveno zavarovanje, ki, največ v obsegu standarda obveznega
zdravstvenega zavarovanja, krije stroške zdravstvenih in z njimi povezanih storitev ter

83

Za otroka brez staršev se šteje tudi otrok, ki ima starše, a so ti starši popolnoma in trajno
nezmožni za delo ali pa zaradi drugih okoliščin ne morejo skrbeti za otroka in ga preživljati.
84
Uradni list RS, št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo, 101/07 – odl. US in 90/11 – odl. US.
85
Starostna omejitev »največ do dopolnjenega 26. leta starosti«je bila uzakonjena z ZZVZZ-K in je
logična posledica omejevanja števila zavarovancev obveznega zavarovanja, za katere se prispevki
ne plačujejo.
86
Poročevalec Državnega zbora RS, št. 71, 2002, str. 80.
87
Predstavlja javni interes RS in se izvaja po načelih medgeneracijske vzajemnosti in vzajemnosti
med spoloma med vsemi zavarovanci dopolnilnega zavarovanja. Ker skupaj z obveznim
zdravstvenim zavarovanjem predstavlja del socialne varnosti zavarovanih oseb po ZZVZZ, je
posledično z ZZVZZ podrobno urejeno (glej zlasti 62. do 62.j člen ZZVZZ).
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-

-

oskrbe z zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki osebam, ki po predpisih RS ne
morejo biti obvezno zavarovane,
dodatno zdravstveno zavarovanje, ki krije stroške zdravstvenih in z njimi povezanih
storitev ter oskrbe z zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki in izplačila denarnih
prejemkov, ki niso sestavni del pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, in ni
niti dopolnilno niti nadomestno zdravstveno zavarovanje,
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 zavarovanja, a jih zavarovanci uveljavljajo po drugačnih postopkih in ob
drugih pogojih, kot jih določa obvezno zdravstveno zavarovanje.

Celotno kritje izdatkov za zdravstvene storitve je zagotovljeno otrokom, šolarjem,
študentom, drugim osebam pa ob posameznih stanjih in boleznih, zato v teh primerih
dopolnilno zavarovanje ni potrebno, medtem ko se vojaškim invalidom in civilnim
invalidom vojne zagotavlja plačilo zdravstvenih storitev v celoti, tako da razliko nad ravnjo
obveznega zavarovanja poravna RS iz proračuna. Dodatno je od 1. januarja 200988 iz
državnega proračuna zagotovljeno kritje razlike med vrednostjo, ki je krita iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja, in polno vrednostjo zdravstvenih storitev tudi upravičencem
do denarne socialne pomoči89, zato se tudi tem osebam ni potrebno vključiti v dopolnilno
zdravstveno zavarovanje. V letu 2010 je bila do kritja razlike med obveznim zdravstvenim
zavarovanjem in polno vrednostjo zdravstvenih storitev upravičena na primer samska
oseba, katere dohodek ni presegal 229,52 evra, v primeru zakoncev dohodek ni smel
presegati 390,18 evra, dohodek matere samohranilke z dvema otrokoma pa ne 436,10
evra90. V letu 2010 je bilo na račun takšnega kritja iz državnega proračuna izplačanih
približno 10 milijonov evrov91. Glede na obdobje recesije in posledična odpuščanja
delavcev pa je pričakovati, da se bo število upravičencev znatno povečalo, kar bo
pomenilo tudi povečanje potrebnih proračunskih sredstev za zagotavljanje ustreznega
kritja razlike v vrednosti zdravstvenih storitev.
2.4.2 FINANCIRANJE OBVEZNEGA ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Podobno kot pokojninsko in invalidsko zavarovanje se tudi obvezno zdravstveno
zavarovanje financira s prispevki zavezancev za plačilo le-teh. Prispevke plačujejo
zavarovanci, delodajalci in drugi z zakonom določeni zavezanci. Prispevki se plačujejo od
osnov, določenih z ZZVZZ, po proporcionalnih stopnjah. Za zavarovanje za primer bolezni
in poškodbe izven dela se plačujejo:
1. prispevek za vse pravice;
2. prispevek za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov, pogrebnino in
posmrtnino;
3. prispevek za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov;
4. prispevek za nadomestila, pogrebnino in posmrtnino;
88

Glej 15. člen ZZVZZ-K.
V času prejemanja pomoči oziroma izpolnjevanja pogojev za njeno pridobitev.
90
Skupnost CSD, 29. 3. 2012.
91
Poslovno poročilo ZZZS za leto 2010, 2011, str. 94.
89
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5. prispevek za pravice z omejitvami v skladu s petim odstavkom 23. člena ZZVZZ92 (46.
člen ZZVZZ.
Za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni se plačuje:
1. prispevek za vse pravice;
2. prispevek za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov ter pogrebnino
in posmrtnino;
3. prispevek za pravice z omejitvami v skladu s petim odstavkom 23. člena ZZVZZ (47.
člen ZZVZZ).
Prispevke za zavarovanje za primer bolezni in poškodbe izven dela plačujejo:
1. prispevek za vse pravice:
- zavarovanci iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ in njihovi
delodajalci;
- zavarovanci iz 4., 5., 6. in 8. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ.
2. prispevek za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov, pogrebnino in
posmrtnino:
- zavarovanci in Zavod RS za zaposlovanje za zavarovance iz 9. točke prvega odstavka
15. člena ZZVZZ;
- ZPIZ za zavarovance iz 10. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ;
- RS za zavarovance iz 15., 16., 19., 19.a in 23. točke prvega odstavka 15. člena
ZZVZZ;
- zavarovanci iz 20. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ;
- občine za zavarovance iz 24. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ;
- zavarovanci in občine za zavarovance iz 25. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ.
3. prispevek za zdravstvene storitve in povračila potnih stroškov:
- zavarovanci iz 7. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ;
- zavarovanci iz 11., 12., 13. in 14. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ;
- izplačevalec prejemkov za zavarovance iz 18. točke prvega odstavka 15. člena
ZZVZZ;
- občine za zavarovance iz 21. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ;
- RS za zavarovance iz 17. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ.
4. prispevek za nadomestila, pogrebnino in posmrtnino:
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Gre za zavarovance iz 22. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ (na primer pripornike, ki niso
zavarovani iz drugega naslova, obsojence na prestajanju kazni zapora ali vzgojnega ukrepa oddaje
v prevzgojni dom ali obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu ali
zdravljenja odvisnosti od alkohola in drog), ki imajo omejeno pravico do proste izbire zdravnika v
zdravstvenem zavodu, ki jo uresničujejo v skladu s predpisi, ki urejajo izvrševanje kazenskih
sankcij. Glede na to, da so ti zavarovanci vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje v času
bivanja v zaporu oziroma drugem vzgojnem ali zdravstvenem zavodu, posledično tudi nimajo
pravice do zdravljenja in nege na domu, zdraviliškega zdravljenja, zdravljenja v tujini in
nadomestila za začasno zadržanost z dela, nege ožjega družinskega člana, pogrebnine in
posmrtnine, po njih pa se ne morejo zavarovati njihovi ožji družinski člani.
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-

zavarovanci iz 7. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ, če so pokojninsko in
invalidsko zavarovani.

5. prispevek za pravice z omejitvami v skladu s petim odstavkom 23. člena ZZVZZ:
- RS za zavarovance iz 22. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ (48. člen ZZVZZ).
Za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen plačujejo:
1. prispevek za vse pravice:
- delodajalci za zavarovance iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ;
- zavarovanci iz 5., 6. in 8. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ;
- zavarovanci iz 7. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ, ki so pokojninsko in
invalidsko zavarovani.
2. prispevek za pravice do zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov ter pogrebnino
in posmrtnino:
- RS za zavarovance iz 19. in 19.a točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ ter za
zavarovance iz 9. in 11. točke93 17. člena ZZVZZ;
- občine za zavarovance iz 25. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ;
- delodajalci, pri katerih so zavarovanci iz 1. do 8. točke in iz 12. točke94 17. člena
ZZVZZ na usposabljanju oziroma delu;
- zavarovanci iz 10. točke95 17. člena ZZVZZ;
- organizatorji del oziroma akcij za zavarovance iz 18. člena ZZVZZ.
3. prispevek za pravice z omejitvami v skladu s petim odstavkom 23. člena ZZVZZ:
- RS za zavarovance iz 22. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ (49. člen ZZVZZ).
55. člen ZZVZZ je do uveljavitve ZZVZZ-K določal, da stopnje prispevkov določi
Skupščina RS na predlog skupščine ZZZS, odslej pa bo skupščina ZZZS predlagala Vladi
RS stopnje prispevkov, na predlog slednje pa jih bo določil Državni zbor RS z zakonom96.
Glede na zakonsko opredeljeno in siceršnjo vlogo ZZZS, ustavno opredeljene pristojnosti
Vlade RS in Državnega zbora RS je omenjena določba neprimerna. Ker so načeloma vsi
trije organi samostojni v svojih pristojnostih in odločitvah, bo v primeru, da ne bodo
usklajeni oziroma se v rešitvah ne bodo strinjali, uveljavitev posebnega zakona negotova.
Ker pa so stopnje prej pavšalnih prispevkov že sedaj določene v ZZVZZ, se zastavlja
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Gre za osebe, ki opravljajo splošnokoristna in druga dela po kazenskih predpisih, in osebe, ki
opravljajo humanitarna in druga podobna dela po predpisih o zaposlovanju.
94
Na primer učenci in študentje pri praktičnem pouki, opravljanju delovne prakse in strokovnih
ekskurzijah, osebe na prostovoljni praksi po končanem šolanju, invalidne osebe na poklicni
rehabilitaciji oziroma usposabljanju, osebe, ki opravljajo delo na podlagi pogodbe o delu, dijaki in
študentje pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij, brezposelne osebe na javnih delih,
volonterji, osebe, ki opravljajo kratkotrajno delo po predpisih, ki urejajo preprečevanje dela in
zaposlovanja na črno.
95
Osebe, ki opravljajo dejavnost kot postranski poklic (t.i. popoldanska obrt).
96
Do uveljavitve posebnega zakona, s katerim bodo določene stopnje prispevkov za zdravstveno
zavarovanje – verjetno zgolj tiste, ki jih še ne določa ZPSV.
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vprašanje, zakaj je nov, poseben zakon, ki je hierarhično povsem isti akt kot ZZVZZ, sploh
potreben.
Glede obračunavanja prispevkov, rokov za plačilo, izterjave prispevkov, vračila preveč
plačanih prispevkov, zamudnih obresti, odpisa zaradi neizterljivosti, poroštva, zastaranja
in kaznovanja, se smiselno uporabljajo določbe posebnega zakona, ki ureja plačevanje
prispevkov (58. člen ZZVZZ).
ZZZS je pristojen za nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov, vendar
lahko prenese pooblastila glede obračunavanja, nadzora plačevanja ter izterjave
prispevkov na pristojno službo v skladu s posebnim zakonom. Pooblaščena služba mu je
dolžna tekoče posredovati zahtevane podatke. Podobno kot ZPIZ je tudi ZZZS pristojnost
za nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem ter izterjavo prispevkov prenesel na
DURS (59. člen ZZVZZ).
Podobno kot ZPIZ-1 tudi ZZVZZ določa, da se podjetjem, zavodom in drugim
organizacijam za zaposlovanje invalidov, ki so zavezanci iz prvega odstavka 45. člena
ZZVZZ, in osebam, ki so pri njih v delovnem razmerju, vsi prispevki po tem zakonu
obračunavajo in odvedejo na poseben račun in kot odstopljena sredstva uporabljajo za
materialni razvoj teh podjetij oziroma organizacij v skladu z zakonom97.
V povezavi s plačevanjem prispevkov za zdravstveno zavarovanje je pomembno
izpostaviti določbo 78.a člena ZZVZZ, ki se je začela izvajati 22. junija 2002 in določa, da
se zavarovancem iz 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 14. in 20. točke prvega odstavka 15.
člena ZZVZZ98 ter njihovim družinskim članom99, v času, ko nimajo poravnanih
obveznosti, zadržijo njihove pravice do zdravstvenih storitev in denarnih dajatev iz
naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Do takrat lahko uveljavljajo na račun
obveznega zdravstvenega zavarovanja le nujno zdravljenje100. Obseg pravic do
navedenega nujnega zdravljenja določi ZZZS v svojih aktih.
97

Podrobneje oprostitev plačila prispevkov od 1. 1. 2012 dalje ureja 74. člen Zakona o zaposlitveni
rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in
87/11).
98
Gre predvsem za samozaposlene, kmete in prejemnike pokojnin iz tujine.
99
Od uveljavitve Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, 87/11) dne 17. 11. 2011 dalje so otroci izvzeti.
100
Po podatkih ZZZS (ZZZS, 18. 12. 2011) nujno zdravljenje obsega:
- nujne in neodložljive zdravstvene storitve za ohranitev življenjsko pomembnih funkcij,
zaustavljanje večjih krvavitev in oskrbo ran, preprečitev nenadnih in usodnih poslabšanj
kroničnih bolezni oziroma zdravstvenega stanja, ki bi lahko povzročilo trajne okvare
posameznih organov ali življenjskih funkcij ter antišok terapij;
- zdravljenje zvinov in zlomov ter poškodb, ki zahtevajo specialistično obravnavo;
- zdravljenje zastrupitev;
- storitve za preprečevanje širjenja infekcij, ki bi pri zavarovani osebi utegnile povzročiti septično
stanje;
- storitve, ki so z zakonom predpisane kot obvezno zdravljenje ali so z zakonom opredeljene kot
obvezne in za katere po naših predpisih ni plačnik država, delodajalec ali zavarovana oseba
sama;
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Poleg prispevkov je pomemben vir financiranja tudi državni proračun, kar nazorno kaže
delež transfernih prihodkov v strukturi celotnih prihodkov. Ta je v letu 2010 znašal 18,56
%. Iz strukture prihodkov ZZZS-ja, ki je razvidna iz Tabele 2, izhaja, da predstavljajo
največji delež v strukturi prihodkov prispevki, ki so v letu 2010 predstavljali 79,83 % vseh
prihodkov ZZZS-ja.
Tabela 2: Struktura prihodkov Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije v letih od 2000
do 2010 v 1.000 EUR
Leto

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Skupaj
prihodki

1.115.669
1.258.823
1.420.517
1.533.656
1.653.245
1.775.606
1.860.034
2.007.423
2.214.585
2.263.019
2.311.024

Nedavčni
prihodki

24.235
16.912
18.909
18.701
31.225
31.848
36.540
38.527
44.412
35.841
37.269

Kapitalski Transferni
prihodki,
prihodki
prejete
donacije in
drugi
prihodki

141
178
391
697
1.876
557
776
274
316
33
33

201.484
231.362
269.262
288.233
305.019
343.349
336.453
353.070
379.072
409.607
428.811

Prispevki
za
socialno
varnost

889.809
1.010.371
1.131.955
1.226.025
1.315.125
1.399.852
1.486.265
1.615.552
1.790.785
1.817.538
1.844.911

Prispevki
zaposlenih

Prispevki
delodajalcev

Prispevki
samozaposlenih

425.910
468.912
515.285
539.516
577.678
616.072
653.481
711.554
788.910
793.993
801.249

408.247
465.350
532.140
595.888
642.934
686.925
731.517
797.377
884.182
889.423
899.189

50.919
53.830
59.695
63.348
68.411
73.531
78.699
83.636
92.700
102.017
107.780

Ostali
prispevki

4.733
22.279
24.835
27.273
26.102
23.324
22.568
22.985
24.993
32.105
36.693

Vir: Bilten javnih financ št. 7–8/2009, 2009, str. 69–70 in Bilten javnih financ št. 2/2011, 2011, str.
59–60 ter lasten izračun.

2.5 ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI
2.5.1 OPREDELITEV ZAVAROVANJA ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI
Zavarovanje za primer brezposelnosti je najmlajše od vseh socialnih zavarovanj. Potreba
po ureditvi tovrstnega zavarovanja se je v RS pojavila šele z uveljavitvijo tržnega
gospodarstva v začetku 90. let prejšnjega stoletja. Tranzicija je povzročila ne le zasuk na
trgu kapitala, temveč tudi preobrat na trgu dela. Veliko število ljudi je postalo del množice
brezposelnih, katere status in pravice je bilo potrebno urediti z zakonom, in sicer z
Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti101 (v nadaljnjem
nujne prevoze z reševalnimi vozili;
zdravila, predpisana na recept s pozitivne liste, potrebna za zdravljenje stanj iz predhodnih
alinej;
- medicinske pripomočke, potrebne za obravnavo stanj iz predhodnih alinej, in sicer v obsegu, kot
ga določajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95,
39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 51/98 – odl.US, 90/98, 6/99 – popr., 109/99 – odl.US, 61/00, 64/00 –
popr., 91/00 – popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 – popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 –
popr., 64/07, 33/08, 71/08, 7/09,88/09 in 30/11).
101
Uradni list RS, št. 107/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 59/07 – ZŠtip, 51/10
– odl. US in 80/10 – ZUTD.
-
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besedilu: ZZZPB), ki ga je s 1. januarjem 2011 nadomestil Zakon o urejanju trga dela 102 (v
nadaljnjem besedilu: ZUTD).
Z zavarovanjem za primer brezposelnosti se zavarovancem zagotavljajo pravice za čas,
ko so brez svoje krivde ali proti svoji volji brez zaposlitve, in pravice v primeru, ko postane
njihovo delo nepotrebno. Tako je eden od ciljev ZUTD zagotavljanje varnosti
zavarovancev v primerih nastanka brezposelnosti brez njihove krivde ali proti njihovi volji z
zagotovitvijo denarnih nadomestil po načelih vzajemnosti in solidarnosti.103
ZUTD določa ukrepe države na trgu dela, s katerimi se zagotavljata izvajanje storitev
javne službe na področju zaposlovanja in ukrepov aktivne politike zaposlovanja ter
delovanja sistema zavarovanja za primer brezposelnosti, določa izvajalce ukrepov,
predpisuje pogoje in postopke za uveljavljanje posameznih pravic in storitev. Zakon ureja
način financiranja ukrepov ter spremljanje, vrednotenje in nadzor nad njihovim izvajanjem
ter ureja zagotavljanje dela drugemu uporabniku (1. člen ZUTD). Ureja tudi sistem
zavarovanja za primer brezposelnosti, in sicer:
- obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti,
- prostovoljno zavarovanje za primer brezposelnosti.
Pravice iz obveznega zavarovanja pridobi brezposelna oseba, ki je bila pred nastankom
brezposelnosti za primer brezposelnosti zavarovana najmanj devet mesecev v zadnjih
dveh letih (prvi odstavek 59. člena ZUTD). Za razliko od ZZZPB pa ZUTD določa, da
pravice iz zavarovanja zavarovanec pridobi izključno na podlagi plačila prispevkov, če
zakon za posamezen primer ne določa drugače. Ne glede na navedeno pridobi pravice iz
zavarovanja za primer brezposelnosti tudi oseba, ki je bila vključena v zavarovanje na
podlagi delovnega razmerja, vendar delodajalec kot zavezanec za plačilo prispevkov leteh ni plačal, in sicer ne glede na možnost njihove izterjave. Zavarovancem se v teh
primerih v zavarovalno dobo šteje celotno obdobje trajanja delovnega razmerja (drugi in
tretji odstavek 59. člena ZUTD).
Za primer brezposelnosti so obvezno zavarovani:
- osebe, ki so v delovnem razmerju v RS;
- osebe, ki po prenehanju delovnega razmerja prejemajo nadomestilo plače med
začasno zadržanostjo od dela od ZZZS po predpisih, ki urejajo zdravstveno
zavarovanje;
- izvoljeni ali imenovani nosilci javne ali druge funkcije v organih zakonodajne, izvršilne
ali sodne oblasti v RS ali v organih lokalne samouprave, če prejemajo za to funkcijo
plačo;
- državljani RS, ki so na ozemlju RS zaposleni pri tujih in mednarodnih organizacijah in
ustanovah, tujih konzularnih in diplomatskih predstavništvih, če ni z mednarodno
pogodbo drugače določeno, in zaposleni pri tujih delodajalcih, za katere se v skladu s
predpisi EU uporablja zakonodaja RS;
- samozaposlene osebe;
102
103

Uradni list RS, št. 80/10 in 40/12 - ZUJF.
Glej tretji odstavek 3. člena ZUTD.
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-

-

poslovodne osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter
zavodu;
družinski pomočnik, upravičenec do delnega plačila za izgubljeni dohodek po
predpisih o socialnem varstvu;
osebe, ki so na podlagi poklicnega opravljanja rejniške dejavnosti obvezno
zavarovane skladno z določbami zakona, ki ureja izvajanje rejniške dejavnosti, če niso
zavarovane na drugi podlagi;
upravičenci do starševskih nadomestil, ki jim je prenehalo delovno razmerje v času
starševskega dopusta, po zakonu, ki ureja starševsko varstvo in družinske prejemke;
starši, ki zapustijo trg dela zaradi nege in varstva štirih ali več otrok za čas
upravičenosti do plačila prispevkov po predpisih, ki urejajo starševsko varstvo;
prejemniki denarnega nadomestila za primer brezposelnosti (prvi odstavek 54. člena
ZUTD).

Prostovoljno se lahko v prostovoljno zavarovanje za primer brezposelnosti vključijo:
- slovenski državljani v delovnem razmerju z delodajalcem v tuji državi, ki po vrnitvi v
domovino ne morejo uveljavljati pravic za primer brezposelnosti na drugi podlagi;
- zakonci in zunajzakonski partnerji slovenskih državljanov, zaposlenih v tuji državi, ki
so bili neposredno pred odhodom v tujino, ko se vključijo v prostovoljno zavarovanje, v
delovnem razmerju ali samozaposleni;
- osebe v času suspenza pogodbe o zaposlitvi po predpisih o delovnih razmerjih;
- zakonci ali zunajzakonski partnerji diplomatov in drugih javnih uslužbencev, napotenih
na delo v tujino, če so bili v obdobju enega leta pred odhodom v tujino prijavljeni na
zavodu kot brezposelne osebe vsaj šest mesecev;
- zakonci ali zunajzakonski partnerji diplomatov in drugih javnih uslužbencev, napotenih
na delo v tujino, če so bili v obdobju enega leta pred odhodom v tujino vključeni v
zavarovanje za primer brezposelnosti vsaj šest mesecev, če niso obvezno zavarovani
po ZUTD;
prostovoljno vključeni pa imajo enake pravice kot obvezno zavarovani (prvi in peti
odstavek 57. člena ZUTD).
Pravice iz zavarovanja za primer brezposelnosti so:
- denarno nadomestilo,
- plačilo 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 (prvi odstavek 58. člena ZUTD).
2.5.2 FINANCIRANJE ZAVAROVANJA ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI
Sredstva za zavarovanje za primer brezposelnosti se zagotavljajo s prispevki delavcev,
delodajalcev, prostovoljnih zavarovancev in drugih zavezancev za plačilo ter se zbirajo v
proračunu RS.
Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov za zaposlovanje ter stopnja
prispevkov za zaposlovanje sta določeni z ZPSV. Prav tako osnovo za plačilo prispevkov
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določa ZUTD104, kar pomeni, da osnovo določata dva predpisa, saj ZPSV z uveljavitvijo
ZUTD ni bil razveljavljen.
Prispevki za zaposlovanje se vplačujejo v proračun, njihov obračun in plačilo pa v primeru
obvezno zavarovanih evidentira in nadzira DURS, ki od leta 2003 dalje v svojih letnih
poročilih tudi izkazuje zneske plačanih prispevkov, kot je razvidno iz Tabele 3.
Tabela 3: Plačani prispevki za zaposlovanje od leta 2003 do 2010
Leto Plačani prispevki v
Indeks
EUR
(n)
(n/n-1)x 100

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

18.394.258
19.702.053
20.909.281
22.240.444
24.251.235
26.885.817
27.997.362
27.367.259

100,00
107,11
106,13
106,37
109,04
110,86
104,13
97,75

Vir: Poročilo o delu DURS v letu 2004, 2005, str. 12, Poročilo o delu DURS v letu 2006, 2007, str.
12, Poročilo o delu DURS v letu 2008, 2009, str. 10, samostojno pridobljeni podatki s strani DURSa z dne 26. 10. 2011 in lasten izračun.

Ker sredstva, zbrana s prispevki, ne zadoščajo za pokrivanje izdatkov iz naslova pravic iz
zavarovanja za primer brezposelnosti, se razlika zagotavlja iz proračuna. Razlika med
zbranimi prispevki in izplačanimi nadomestili občutno narašča od leta 2009 dalje. Medtem
ko je po podatkih Ministrstva za finance105 (v nadaljnjem besedilu: MF) znesek izplačanih
denarnih nadomestil za primer brezposelnih še v letu 2008 znašal 85,5 milijonov evrov, se
je v letu 2009 povzpel na kar 165,5 milijonov, leta 2010 je znašal skoraj 200 milijonov, leta
2011 pa že 270 milijonov evrov.

2.6 ZAVAROVANJE ZA STARŠEVSKO VARSTVO
2.6.1 OPREDELITEV ZAVAROVANJA ZA STARŠEVSKO VARSTVO
V večini evropskih držav se je kot posledica izrazitih sprememb v družbi, predvsem
upadanja rojstev, družinska politika106 začela uveljavljati šele po drugi svetovni vojni. V
Sloveniji se je skrb za starše in otroke formalizirala najprej z Resolucijo o oblikovanju
104

135. člen ZUTD.
Samostojno pridobljeni podatki pri MF, dne 23. 3. 2012.
106
Družinska politika je nadgradnja socialne politike, ki je usmerjena v izenačevanje socialnoekonomskega položaja in kvalitete življenja družin brez otrok in družin z otroki. Ukrepi družinske
politike so praviloma univerzalni, razlikovanje med družinami pa temelji na njihovih različnih
potrebah. Ukrepi družinske politike lajšajo družinam finančno breme otrok, omogočajo usklajevanje
družinskih in delovnih obveznosti ter pomagajo družinam v težavnih situacijah, tako ekonomskih,
socialnih, zdravstvenih in tudi stanovanjskih, varujejo zdravje nosečnic in otrok in podobno.
(Stropnik, 1994, str. 19).
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družinske politike, nato pa s sprejemom Zakona o družinskih prejemkih leta 1993.
Slednjega je 1. januarja 2002 nadomestil Zakon o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih107 (v nadaljnjem besedilu: ZSDP), ki ureja zavarovanje za starševsko varstvo in
pravice, ki iz tega izhajajo, družinske prejemke, pogoje in postopek za uveljavljanje
posameznih pravic ter druga vprašanja glede izvajanja.
Pravice po ZSDP so:
- pravice iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo;
- pravice do družinskih prejemkov;
uveljavlja jih lahko eden od staršev (če zakon ne določa drugače) in so vezane na
otroka108.
Z zavarovanjem se zavarovancem po načelih vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo
pravice vezane na starševske obveznosti. Če vplačani prispevki iz naslova starševskega
varstva ne zadoščajo za pokrivanje obveznosti za pravice, ki izhajajo iz zavarovanja, se
sredstva zagotavljajo iz drugih proračunskih virov (5. člen ZSDP).
ZSDP se glede obveznosti za plačilo prispevka opira na ZPIZ-1109, ki določa, da
zavarovalno razmerje nastane na podlagi zakona z vzpostavitvijo pravnega razmerja, ki je
podlaga za obvezno zavarovanje.
Zavarovanci za starševsko varstvo so:
1. osebe, ki so v delovnem razmerju v RS;
2. osebe v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v RS, poslane na delo ali na
strokovno izpopolnjevanje v tujino, če niso obvezno zavarovane v državi, v katero so
bile poslane;
3. osebe, zaposlene pri tujih in mednarodnih organizacijah in ustanovah, tujih
konzularnih in diplomatskih predstavništvih s sedežem v RS, če ni z mednarodno
pogodbo drugače določeno;
4. osebe, ki na območju RS samostojno opravljajo pridobitno ali poklicno dejavnost kot
edini ali glavni poklic;
5. poslovodne osebe gospodarskih družb in direktorji zasebnih zavodov v RS, če niso
zavarovani na drugi podlagi;
6. kmetje, člani njihovih gospodarstev in druge osebe, ki v RS opravljajo kmetijsko
dejavnost kot edini ali glavni poklic in so obvezno vključeni v pokojninsko in invalidsko
zavarovanje;
7. brezposelne osebe, ki prejemajo na ZRSZ nadomestilo ali denarno pomoč po
predpisih, ki urejajo zavarovanje za primer brezposelnosti;
8. osebe, ki po prenehanju delovnega razmerja prejemajo od ZZZS-ja nadomestilo med
začasno zadržanostjo od dela po predpisih, ki urejajo zdravstveno zavarovanje;

107

Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 122/07 – odl. US,
10/08, 62/10 – ZUPJS in 40/12 - ZUJF.
108
Glej 2. člen ZSDP.
109
9. člen ZSDP.
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9. osebe, ki prejemajo starševsko nadomestilo po ZSDP in niso zavarovane na drugi
podlagi;
10. osebe, ki imajo pravico do plačila prispevkov za socialno varnost zaradi dela s krajšim
delovnim časom zaradi starševstva po ZSDP;
11. osebe, ki imajo pravico do delnega plačila za izgubljeni dohodek po ZSDP ali po
drugem zakonu;
12. brezposelne osebe, ki so vključene v javna dela (6. člen ZUTD).
Pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo (starševski dopust, starševsko nadomestilo
in pravico iz naslova krajšega delovnega časa) uveljavljajo zavarovanci na podlagi prijave
v zavarovanje in na podlagi obračunanih prispevkov za starševsko varstvo.
2.6.2 FINANCIRANJE ZAVAROVANJA ZA STARŠEVSKO VARSTVO
Za zavarovanje za starševsko varstvo se plačuje prispevek zavarovanca in prispevek
delodajalca. Višina je določena z ZPSV. Z zavarovanjem se zavarovancem po načelih
vzajemnosti in solidarnosti zagotavljajo pravice, vezane na starševske obveznosti.
Prispevki se obračunavajo od osnove za plačilo prispevkov, ki je enaka osnovi za plačilo
prispevkov, od katere zavarovanci plačujejo prispevke za obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje (9. člen ZSDP).
Zavezanci za plačilo prispevkov zavarovanca za starševsko varstvo so zavarovanci iz 6.
člena ZSDP, torej zavarovanci sami (10. člen ZSDP). Zavezanci za plačilo prispevkov
delodajalca za starševsko varstvo so:
- delodajalci za zavarovance iz 1., 2. in 3. točke 6. člena ZSDP;
- zavarovanci iz 4., 5. in 6. točke 6. člena ZSDP;
- ZZZS za zavarovance iz 8. točke 6. člena ZSDP;
- RS za zavarovance iz 7., 9., 10. in 11. točke 6. člena ZSDP (11. člen ZSDP).
V skladu z zakonom se podjetjem, zavodom in drugim organizacijam za zaposlovanje
invalidov, ki so zavezanci za plačilo prispevkov za starševsko varstvo, in osebam, ki so pri
njih v delovnem razmerju, prispevki za starševsko varstvo obračunavajo in odvedejo na
poseben račun in kot odstopljena sredstva uporabljajo za materialni razvoj teh podjetij
oziroma organizacij110. Prispevki za starševsko varstvo se, enako kot prispevki za
zavarovanje za primer brezposelnosti, vplačujejo direktno v proračun. Njihov obračun in
plačilo evidentira in nadzira DURS, ki od leta 2003 dalje v svojih letnih poročilih tudi
izkazuje zneske plačanih prispevkov, kot je razvidno iz Tabele 4.

110

Podrobneje glej 74. člen ZZRZI.
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Tabela 4: Plačani prispevki za zavarovanje za starševsko varstvo od leta 2003 do 2010
Leto Plačani prispevki v Indeks
EUR
(n)
(n/n-)x100

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

18.278.251
19.515.523
20.607.161
22.214.572
24.109.955
26.574.330
27.167.138
27.547.766

100,00
106,77
105,59
107,80
108,53
110,22
102,23
104,10

Vir: Poročilo o delu DURS v letu 2004, 2005, str. 12, Poročilo o delu DURS v letu 2006, 2007, str.
12, Poročilo o delu DURS v letu 2008, 2009, str. 10, samostojno pridobljeni podatki s strani DURSa dne 26. 10. 2011 in lasten izračun.

Ker, podobno kot v primeru prispevkov za zaposlovanje, vplačani prispevki iz naslova
starševskega zavarovanja ne zadoščajo za pokrivanje obveznosti za pravice, ki izhajajo iz
zavarovanja, se manjkajoča sredstva zagotavljajo iz proračunskih virov. Kljub uradno
drugačnim zatrjevanjem111 naraščajo zneski izplačil starševskih nadomestil bistveno manj
očitno kot zneski nadomestil za čas brezposelnosti112. V primeru starševskih nadomestil
razlika med zbranimi prispevki in izplačanimi nadomestili opazno narašča od leta 2008
dalje. Medtem ko je po podatkih MF113 znesek izplačanih denarnih starševskih nadomestil
v letu 2007 znašal 212 milijonov evrov, se je v letu 2008 povzpel na kar 250 milijonov, leta
2009 pa je še bistveno narasel na 282 milijonov, leta 2010 je znašal 292 milijonov, leta
2011 pa 299 milijonov evrov.
Utemeljevanje potrebnega zmanjševanja razlike med zneskom vplačanih prispevkov in
zneskom izplačanih starševskih nadomestil s predlogom Zakona za uravnoteženje javnih
financ114, s katerim se po njegovi uveljavitvi115 višina zneska starševskega nadomestila za
čas dopusta za nego in varstvo otroka znižuje na 90 % osnove, najvišji znesek
izplačanega nadomestila v celotnem obdobju trajanja starševskega dopusta pa znižuje na
2-kratnik povprečne plače v RS, je torej napačno. Predlagatelj takšnega posega v pravice
iz socialnega zavarovanja le-tega utemeljuje z razkorakom med vplačanimi prispevki in
izplačanimi nadomestili, kar hkrati kaže tudi na očitno nepoznavanje osnovnih značilnosti
te vrste socialnega zavarovanja. Starševsko varstvo je namreč primarno financirano iz
proračuna (4. člen ZSDP), razlika med vplačanimi prispevki in izplačanimi starševskimi
nadomestili pa se zagotavlja iz proračunskih virov (5. člen ZSDP). ZSDP tako ne določa,
kolikšen del izplačanih nadomestil naj bi bil pokrit z vplačanimi prispevki. Povsem jasno
111

Glej obrazložitev predloga Zakona za uravnoteženje javnih financ (MF, 19. 4. 2012).
Primerjava je umestna iz razloga, da se tako prispevki za zavarovanje za primer brezposelnosti
kot tudi prispevki za starševsko varstvo vplačujejo direktno v proračun, po drugi strani pa se tako
nadomestila za čas brezposelnosti kot tudi nadomestila za čas starševskega dopusta izplačujejo iz
proračuna.
113
Samostojno pridobljeni podatki pri MF, dne 23. 3. 2012.
114
MF, 19. 4. 2012.
115
Ta je naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, in sicer 31. 5. 2012.
112
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pa določa, da je, če vplačani prispevki ne zadoščajo za financiranje izplačevanja
starševskih nadomestil, potrebno uporabiti druge proračunske vire. Od navedenega tako
bistveno odstopa rešitev iz omenjenega predloga zakona, s katero naj bi se začasno
(sprva predvideno do 31. decembra 2014, sedaj do vključno leta, ki sledi letu, v katerem
gospodarska rast preseže 2,5 % BDP) zmanjševala raven pravice iz omenjenega
zavarovanja, in sicer višina nadomestil za čas dopusta za nego in varstvo otroka. Z
gotovostjo je namreč mogoče trditi tudi, da se po 1. januarju 2015 znesek vplačanih
prispevkov za zavarovanje za starševsko varstvo ob enakih prispevnih stopnjah in
osnovah ne bo povečal (zaradi zmanjševanja zaposlenosti in pričakovanega nižanja plač
bo veljalo ravno nasprotno). Po drugi strani je že glede na demografske in siceršnje
razmere pričakovati upad rojstev in s tem – tudi ob predpostavki, da se osnove za
izplačilo starševskih nadomestil ne bi spremenile – zmanjšanje izplačanih starševskih
nadomestil. Temu bo na drugi strani ob nadaljnjem slabšanju življenjskih pogojev
potrebno prišteti (prav tako iz proračuna financirane) višje zneske družinskih prejemkov in
drugih socialnih transferjev.
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3 IZVAJALCI OBVEZNEGA SOCIALNEGA ZAVAROVANJA

3.1 ZAVOD ZA POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
3.1.1 NALOGE IN ORGANIZACIJA ZPIZ-a
Nosilec in izvajalec sistema obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja v
Sloveniji je Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: ZPIZ). Svojo dejavnost za celotno območje RS izvaja v centrali v Ljubljani in
devetih območnih enotah.
Zagotavlja učinkovito upravljanje s sredstvi in izvajanje:
- zavarovanja za primer starosti, smrti in drugih pravic iz obveznega pokojninskega
zavarovanja,
- zavarovanja za primer invalidnosti, telesne okvare, potrebe po stalni pomoči in
postrežbi ter drugih pravic in invalidskega zavarovanja,
- zavarovanja za odpravnino, oskrbnino in pravico do dodatka za rekreacijo ali
enkratnega letnega dodatka (265. člen ZPIZ-1).
3.1.2 MATIČNA EVIDENCA ZAVAROVANCEV IN
POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA
3.1.2.1 Splošno o matični evidenci zavarovancev
pokojninskega in invalidskega zavarovanja

UŽIVALCEV

in

PRAVIC

uživalcev

pravic

IZ

iz

Matična evidenca je dejavnost in organizacijska enota ZPIZ-a. Na podlagi veljavnih
predpisov evidentira, zbira ter preverja pravilnost podatkov o zavarovancih, potrebnih za
izvajanje zavarovanja, uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
ter za statistične prikaze in analize. Sistem matične evidence je namenjen učinkovitemu
izvajanju socialnega zavarovanja v RS, saj se podatki matične evidence upoštevajo pri
uveljavljanju pravic iz obveznih socialnih zavarovanj. V predpisanih evidencah se podatki
zbirajo tekoče in ob nastopu zavarovalnega primera se uporabijo za ugotovitev pogojev za
priznanje pravic in odmero dajatev.
Čeprav je matična evidenca, ki je sestavljena iz zbirke podatkov o zavarovancih in
zavezancih (podatki o prijavah v zavarovanje, plači, plačanih prispevkih, registraciji
fizičnih in pravnih oseb) ter zbirke podatkov o uživalcih pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja,
namenjena zlasti izvajanju sistema pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, pa zbrane podatke poleg ZPIZ-a uporabljajo tudi drugi subjekti,
in sicer ZZZS in ZRSZ, za oblikovanje svojih evidenc izvajanja zavarovanja. Zbrane
podatke uporablja tudi Statistični urad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: SURS)
za izvajanje statističnih raziskav.
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Matična evidenca je urejena z Zakonom o matični evidenci zavarovancev in uživalcev
pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja116 (v nadaljnjem besedilu: ZMEPIZ).
Ta med drugim določa, da lahko upravljavec matične evidence – ZPIZ – za opravljanje
posameznih nalog pri vodenju matične evidence pooblasti drugo službo ali zavod. Tako
na primer prijave, odjave in prijave spremembe podatkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje sprejema prijavno-odjavna služba ZZZS.
Vsakemu od zavezancev za plačilo prispevkov je ob prijavi začetka poslovanja dodeljena
posebna registrska številka zavezanca za prispevek, ki je v nadaljnjih postopkih
sporočanja podatkov bistveni identifikator (obvezno se navaja na vseh prijavah, odjavah in
spremembah prijav v zavarovanje, prijavah o plačanih prispevkih ...).
3.1.2.2 Evidentiranje podatkov v matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic
iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja
Zavarovanca ob začetku razmerja, ki je podlaga za vključitev v socialno zavarovanje
(zaposlitev, upokojitev, prijava med brezposelne osebe in podobno), v socialno
zavarovanje običajno prijavi zavezanec za plačilo prispevkov. Posamezna področja so
medsebojno povezana že od vložitve prijave v zavarovanje, pa vse do odjave iz
zavarovanja, saj se celoten postopek odvija na enem mestu, pri prijavno-odjavni službi, ki
jo vodi ZZZS. Tako zadošča, da zavezanec vloži le eno prijavo v zavarovanje, kadar je
podana obveznost zavarovanja in plačila prispevkov iz več naslovov117.
Podatki se vnesejo v matično evidenco na podlagi prijav, in sicer na obrazcu M-1 za
prijavo v zavarovanje, na obrazcu M-2 za odjavo iz zavarovanja ter na obrazcu M-3 za
spremembe med zavarovanjem. Vložijo jih poslovni subjekti in fizične osebe, ki imajo po
ZMEPIZ dolžnost sporočanja podatkov.
Zavezanci za vlaganje prijav v zavarovanje so za delavce, zaposlene v RS pri pravnih
osebah, samozaposlenih in fizičnih osebah, ki ne opravljajo dejavnosti, njihovi delodajalci.
V primeru uvedbe stečaja, prisilne poravnave ali likvidacije delodajalca je zavezanec za
vlaganje prijav stečajni upravitelj. Zavezanci za vlaganje prijave v zavarovanje za
samozaposlene osebe so samozaposleni – zavarovanci sami. Kmetje – nosilci kmetijske
dejavnosti so zavezanci za vlaganje prijav v zavarovanje tako zase kot tudi za člane
kmečkega gospodarstva ne glede na to, ali so sami zavarovani na drugi podlagi.
Za zavarovance, ki jim med koriščenjem starševskega dopusta preneha delovno razmerje
zaradi stečaja, likvidacije ali prisilne poravnave poslovnega subjekta ali zasebnega
delodajalca, vloži prijavo v zavarovanje pristojna enota centra za socialno delo (v
nadaljnjem besedilu: CSD). Za zavarovance, ki so uživalci denarnih nadomestil iz
zdravstvenega zavarovanja po prenehanju delovnega razmerja, vloži prijavo v
zavarovanje pristojna enota ZZZS.

116
117

Uradni list RS, št. 81/00 in 111/07.
Tako tudi Goršek, 2003, str. 2.
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ZRSZ je zavezanec za vlaganje prijav v zavarovanje za brezposelne, ki so upravičenci do
denarnega nadomestila za čas brezposelnosti, in za brezposelne s pravico do plačila
zavarovalne dobe. Za zapornike, ki v času prestajanja zaporne kazni delajo s polnim
delovnim časom, vloži prijavo v zavarovanje zavod za prestajanje kazni (23. člen
ZMEPIZ).
ZPIZ vloži odjavo iz zavarovanja po uradni dolžnosti:
- če je bilo z dokončno odločbo ugotovljeno prenehanje zavarovalnega razmerja
oziroma lastnosti zavarovanca, pa zavezanec ni vložil odjave iz zavarovanja v roku 8
dni od dokončnosti te odločbe;
- če na podlagi odločbe o ugotovitvi invalidnosti zavarovanec nima več pravice do
zavarovanja, pa zavezanec ni vložil odjave v roku iz te odločbe;
- če se v reviziji ugotovi, da je zavarovalno razmerje prenehalo z dnem prenehanja
delovnega dovoljenja, pa zavezanec ni vložil odjave iz zavarovanja (55. člen ZMEPIZ).
Prijavno-odjavna služba ZZZS-ja posreduje za vsakega zavarovanca podatke o prijavi v
zavarovanje, o odjavi iz zavarovanja in o prijavi sprememb med zavarovanjem pristojni
enoti DURS-a zaradi obračunavanja, nadzora nad plačevanjem ter prisilne izterjave
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (25. člen ZMEPIZ).
Dajalci podatkov so dolžni do 30. aprila tekočega leta ZPIZ-u za preteklo leto posredovati
podatke o plači, plačanem prispevku in obdobju zavarovanja na obrazcu M-4 (oziroma za
pretekla leta na obrazcu M-4/M-8)118, hkrati pa zavarovancu pokojninskega in invalidskega
zavarovanja izročiti potrdilo o plačanih prispevkih (57. člen ZMEPIZ in 203. člen ZPIZ-1).

118

Predpisanim s Pravilnikom o obrazcih prijav podatkov in sprememb podatkov o plači, plačanem
prispevku in obdobju zavarovanja (Uradni list RS, št. 45/05, 121/05 – popr., 75/08 in 12/09), ki se
uporablja za obdobja do 30. 6. 2011, od 1. 7. 2011 pa s Pravilnikom o obrazcih prijav podatkov o
pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in
zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 37/11 in 57/11 – popr.).
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Slika 1: Postopek evidentiranja podatkov matične evidence zavarovancev iz naslova
delovnega razmerja

DELOJEMALEC

Izvod
obrazca

M1

ZPIZ

Podatki iz
M1,M2,M3

Obrazec
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Potrdilo o
pl.
prispevkih

DELODAJALEC

Obrazec
M2, M3

M1,

ZZZS

Podatki iz
M1,M2,M3

DURS

Vir: lasten (2011).

3.2 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE SLOVENIJE
Izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja opravlja kot javno službo Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljnjem besedilu: ZZZS). Osnovna naloga
ZZZS-ja na tem področju je zagotavljanje učinkovitega zbiranja in razdeljevanja javnih
sredstev za kakovostno uresničevanje pravic iz naslova obveznega zdravstvenega
zavarovanja.
ZZZS je organiziran v obliki organizacijskih enot za posamezna področja dejavnosti in za
posamezna območja. Ima 10 območnih enot in 45 izpostav, poleg tega pa še področno
enoto Informacijski center in Direkcijo. Za izvedbo različnih projektov se organizirajo
različne projektne skupine119.
S statutom ZZZS-ja so opredeljene strokovne naloge zavoda, ki obsegajo izvajanje
obveznega zavarovanja, sklepanje pogodb z zdravstvenimi in drugimi zavodi ter
organizacijami, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, oziroma z zasebnimi zdravstvenimi
delavci, izvajanje mednarodnih pogodb o zdravstvenem zavarovanju, finančno
119

Glej organigram ZZZS, ZZZS, 12. 9. 2011.
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poslovanje, opravljanje drugih strokovnih, nadzornih in administrativnih nalog ter dajanje
pravne in druge strokovne pomoči zavarovanim osebam.
ZZZS vodi baze podatkov in evidence s področja zdravstvenega zavarovanja in uporablja
evidence s področja zdravstvenega varstva v skladu s posebnim zakonom.
Upravljavci zbirk osebnih in drugih podatkov, ki razpolagajo s podatki, ki se nanašajo na
uresničevanje zdravstvenega zavarovanja, so dolžni ZZZS-ju na njegovo obrazloženo
zahtevo brezplačno posredovati zahtevane podatke, potrebne za povrnitev škode in za
nadzor nad uresničevanjem pravic in obveznosti iz tega zavarovanja (76. člen ZZVZZ).
Za izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja so vzpostavljene naslednje zbirke
podatkov:
- evidenca o zavarovanih osebah obveznega zdravstvenega zavarovanja,
- evidenca o zavezancih za prispevek,
- evidenca o izvajalcih zdravstvene dejavnosti (prvi odstavek 79.b člena ZZVZZ).

3.3 ZAVOD REPUBLIKE SLOVENIJE ZA ZAPOSLOVANJE
Čeprav ZRSZ neposredno ne izvaja nalog, povezanih s socialnim zavarovanjem, razen da
zagotavlja pravice iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti, ima ključno vlogo na
področju evidentiranja brezposelnih oseb, izvajanja programov aktivne politike
zaposlovanja ter spremljanja gibanj na trgu delovne sile. Deluje kot javni zavod,
organiziran enotno za območje RS. Dvanajst območnih služb z devetinpetdesetimi uradi
za delo (ki so locirani v vseh upravnih enotah po Sloveniji) na svojem območju strokovno
in organizacijsko vodi in izvaja osnovne poslovne funkcije ZRSZ-ja, kot so dejavnosti:
- zaposlovanja (zaposlovanje brezposelnih oseb, poslovanje z delodajalci, zaposlovanje
tujcev, vezano na trg dela),
- poklicne orientacije,
- programov zaposlovanja,
- izvajanja pravic iz zavarovanja za primer brezposelnosti;
dodatno opravljajo še dejavnost analitike, mednarodnih projektov, odnosov z javnostmi,
vezanih na lokalno oziroma regionalno raven120.
Med drugim vodi ZRSZ naslednje evidence:
- evidenco brezposelnih oseb,
- evidenco oseb, ki so začasno nezaposljive,
- evidenco oseb, vključenih v programe aktivne politike zaposlovanja,
- evidenco iskalcev zaposlitve,
- evidenco delodajalcev z negativnimi referencami,
- evidenco poslovnih subjektov – prejemnikov javnih sredstev na podlagi določb
ZUTD121.

120
121

ZRSZ, 18. 3. 2011.
Glej 122. člen ZUTD.
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3.4 DAVČNA UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
3.4.1 NALOGE IN ORGANIZACIJA DAVČNE UPRAVE REPUBLIKE SLOVENIJE
V povezavi z izvajanjem nalog davčne službe velja izpostaviti pojem davčno-pravnega
razmerja, v katerega vstopamo vsakodnevno zavezanci za plačilo obveznih dajatev na eni
strani in davčni organ na drugi strani. Davčni organ zastopa državo kot aktivnega
davčnega subjekta davčnega sistema. Država ima namreč v okviru ustave in zakonov
pravico pobirati obvezne dajatve od fizičnih in pravnih oseb, ki so zavezanci za njihovo
plačilo.
Pasivni davčni subjekt davčnega sistema je davčni zavezanec – fizična ali pravna oseba,
ki je v skladu z davčnim predpisom dolžna plačati davek ali drugo obvezno dajatev.
Davčno-pravno razmerje je družbeno razmerje, ki je urejeno z davčno-pravnimi pravili
oziroma normami. Kot ugotavlja Škof122, je »pogoj za nastanek, spremembo in prenehanje
davčnega razmerja hkratni obstoj abstraktne pravne norme in nastop pravno relevantnega
dejstva. Davčno-pravno razmerje pomeni praktično udejanjanje davčnega prava.
Formalna podlaga za njegov nastanek je v tem, da mora biti vnaprej regulirano, temeljiti
mora na vnaprej določeni abstraktni in splošni davčno-pravni normi, nastane pa takrat, ko
nastane pravno relevantno dejstvo. Pravno relevantna dejstva so dogodki (kot na primer
pretek poslovnega ali koledarskega leta, dohodninskega obdobja) ali človekova dejanja
(na primer obdavčljiv promet blaga ali storitev in podobno), katerim so z davčno-pravnimi
pravili predpisane določene davčno-pravne posledice (na primer obveznost obračuna in
plačila obveznih dajatev)«.
V RS opravlja naloge davčne službe DURS, ki je organ v sestavi Ministrstva za finance.
Med naloge davčne službe sodijo zlasti pobiranje davkov in drugih obveznih dajatev
(kamor sodijo tudi prispevki za socialno zavarovanje); opravljanje nadzora nad
zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo izpolnjevanja davčnih obveznosti, določenih s
predpisi o obdavčenju; preprečevanje in odkrivanje davčnih prekrškov ter drugih kaznivih
ravnanj, določenih v predpisih, za nadzor nad izvajanjem katerih je pristojen DURS, ter
vodenje postopka za prekrške; prisilna izterjava denarnih terjatev države in samoupravnih
lokalnih skupnosti; izvajanje predpisov EU in mednarodnih pogodb, ki obvezujejo
Slovenijo z delovnega področja službe, sodelovanje in izmenjava podatkov z organi EU,
pristojnimi organi držav članic EU in s pristojnimi organi drugih držav123.
DURS izvaja naloge davčne službe v skladu z zakoni, ki urejajo obdavčevanje in postopek
v zvezi z obdavčevanjem, zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor, z drugimi predpisi ter
mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo, in v skladu z Zakonom o davčni
službi124 (v nadaljnjem besedilu: ZDS-1).
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Škof et al., 2007, 658 str.
Podrobneje glej 3. člen ZDS-1.
124
Uradni list RS, št. 1/07 – uradno prečiščeno besedilo, 40/09 in 33/11.
123
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DURS sestavljajo Generalni davčni urad in davčni uradi. Davčni uradi so organizacijske
enote davčne uprave, ki jih določi Vlada RS in se ustanavljajo za opravljanje nalog davčne
službe na določenem območju ali za določeno področje dela. Posamezni davčni uradi
imajo še izpostave in referate, ki so teritorialne organizacijske enote davčnih uradov125.
Davčni nadzor opravlja davčni organ s kontrolo in inšpekcijskimi pregledi na podlagi
zakona, ki ureja davčni postopek in zakona, ki ureja upravo, če z ZDS-1 ni drugače
določeno. Kontrola obsega preverjanje pravilnosti in pravočasnosti vlaganja davčnih
napovedi in davčnih obračunov, obračunavanja in plačevanja davkov na podlagi obrazcev
in drugih predpisanih podatkov. Kontrolo opravlja davčni kontrolor, praviloma v prostorih
davčnega organa. Zaradi velikega obsega nalog oziroma različnosti dajatev, ki jih pobira
DURS, predvsem pa zaradi vedno večjih omejitev v virih in času, se davčni kontrolorji
srečujejo z vse večjo količino administrativnega dela. Dodatno je nestalnost predpisov po
Klunovi126 eden od dejavnikov, ki precej povečuje posredne stroške izpolnjevanja davčnih
obveznosti127. Izkušnje kažejo, da povzroči vsaka sprememba na področju
obračunavanja in plačevanja obveznih dajatev, med katere sodijo tudi prispevki za
socialno zavarovanje, na strani zavezancev tudi številne nejasnosti, ki se kažejo v
povečanem številu nepravilno izpolnjenih obrazcev in posledično povečanem obsegu dela
kontrolorja128.
Inšpekcijski pregled obsega preverjanje pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja
davkov, poslovanja davčnih zavezancev, preverjanje knjigovodskih in drugih evidenc,
ugotavljanje neprijavljenih dohodkov in odrejanje ukrepov, določenih z zakonom.
Inšpekcijski pregled opravlja davčni inšpektor, praviloma v prostorih davčnega zavezanca.
3.4.2 DAVČNE EVIDENCE, KI JIH VODI IN VZDRŽUJE DAVČNA UPRAVA
REPUBLIKE SLOVENIJE
DURS vodi in vzdržuje:
- evidence o davkih, ki vsebujejo podatke iz davčnih napovedi in iz obračunov davka,
podatke iz odločb o odmeri davka, zapisnikov, sklepov in drugih dejanj DURS-a.
Vključeni so tudi podatki o odpisih, odlogih in obročnem plačevanju davkov. Zajeti so
podatki iz sklepov o davčni izvršbi in podatki o zavarovanju plačila davka v postopku
davčne izvršbe. Iz evidence so razvidni tudi podatki iz začasnih sklepov za
zavarovanja in o predloženih instrumentih zavarovanja ter podatki o razkritju podatkov
drugim organom;
- knjigovodske evidence, ki jih sestavljajo različne analitične evidence terjatev in
obveznosti, s katerimi se zagotavljajo podatki o stanju in gibanju terjatev in obveznosti
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Glej Organigram DURS (DURS, 28. 1. 2012).
Klun, 2006, str. 97.
127
Angl. tax compliance costs.
128
Na primer odgovarjanje na številna vprašanja zavezancev glede izpolnjevanja obrazcev,
uvajanje postopkov odprave napak, težave pri zagotavljanju ažurnega davčnega knjigovodstva in
podobno.
126
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-

-

-

davčnega zavezanca. Za vodenje teh evidenc se smiselno uporabljajo določbe
zakona, ki ureja računovodstvo;
evidenco o vodenju postopkov davčnega nadzora, ki vsebuje podatke pridobljene v
postopkih vodenja davčnega nadzora in podatke iz odločb, zapisnikov, sklepov ter
drugih dejanj davčnega organa v postopku davčnega nadzora. V tej evidenci se vodijo
tudi podatki o razkritju podatkov davčnega nadzora državnim organom in drugim
osebam, organom EU, pristojnim organom držav članic EU in pristojnim organom
drugih držav v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, naloge in organizacijo
davčne službe, in mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo RS;
evidenco o davčnih preiskavah, ki vsebuje podatke o kraju, času in drugih okoliščinah
opravljanja davčne preiskave, o osebah in predmetu ter poteku in ugotovitvah davčne
preiskave kot tudi podatke o razkritju podatkov drugim organom;
evidenco o kršitvah davčnih predpisov in izvajanje drugih predpisov, za izvajanje
katerih je pristojna davčna služba. Ta evidenca vsebuje podatke o kršiteljih in
ugotovljenih kršitvah davčnih in drugih predpisov, za izvajanje katerih je pristojna
davčna služba, podatke o postopkih pred davčnim organom kot prekrškovnim
organom, podatke o rednih sodnih postopkih za prekrške, podatke o odločanju
sodišča v zvezi z vloženimi zahtevami za sodno varstvo in podatke o vloženih
ovadbah in obtožnicah ter podatke o izrečenih sodbah129.

Osnova za vodenje in vzdrževanje predpisanih evidenc je davčni register. Tega vzpostavi
in vzdržuje davčni organ kot enotno, z drugimi evidencami povezano informatizirano bazo
podatkov (tretji odstavek 40. člena ZDS-1). Davčni register se vzpostavi na podlagi
številke davčnega zavezanca (davčna številka) in drugih podatkov o davčnem zavezancu.
Davčna številka je identifikacijski znak, ki označuje davčnega zavezanca in se uporablja
za enotno opredelitev in povezavo podatkov v davčnih evidencah, ki jih vodi davčni organ
o davčnem zavezancu.
V davčni register se vpiše:
- subjekt vpisa v sodni register;
- fizična oseba s stalnim prebivališčem v RS;
- fizična oseba z začasnim prebivališčem v RS;
- samostojni podjetnik posameznik;
- pravna in fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v drug register oziroma
drugo predpisano evidenco na območju RS in ni oseba iz prve ali četrte alineje;
- pravna in fizična oseba, ki nima sedeža ali druge registrirane oblike v RS in opravlja
aktivnost na območju RS;
- oseba, ki ni zajeta v prejšnjih alinejah;
- združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti;
- neposredni uporabnik državnega ali občinskega proračuna (42. člen ZDS-1).
Fizična oseba s stalnim oziroma začasnim prebivališčem v RS se vpiše v davčni register
po uradni dolžnosti. Vpis izvede davčni urad na podlagi podatkov iz centralnega registra
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Glej 26.–29. člen ZDS-1.
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prebivalstva. Če ta ne vsebuje vseh podatkov, potrebnih za vpis v davčni register, davčni
organ pozove fizično osebo, da predloži manjkajoče podatke za vpis v davčni register130.
Fizična oseba, ki v RS nima niti začasnega prebivališča, pa dosega na njenem območju
obdavčljive dohodke ali je lastnik obdavčljivega premičnega oziroma nepremičnega
premoženja, mora davčnemu uradu predložiti prijavo za vpis v davčni register (tretji
odstavek 43. člen ZDS-1).
Fizična oseba, ki ima v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, pravico do olajšave za
vzdrževane družinske člane, mora davčnemu uradu predložiti prijavo za vpis vzdrževanih
družinskih članov v davčni register (četrti odstavek 43. člena ZDS-1).
Samostojni podjetnik posameznik, ki je subjekt vpisa v Poslovni register Slovenije, ali
druga fizična oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v Poslovni register Slovenije, se
vpiše v davčni register po uradni dolžnosti. Vpis izvede davčni urad na podlagi podatkov iz
Poslovnega registra Slovenije. Drugače velja v primeru fizične osebe, ki opravlja
dejavnost in ni vpisana v Poslovni register Slovenije. Ta predloži davčnemu uradu prijavo
za vpis podatkov o opravljanju dejavnosti v osmih dneh po začetku opravljanja dejavnosti.
Fizična oseba, ki opravlja dejavnost, za katero ne obstaja registrski organ oziroma druga
predpisana evidenca, predloži davčnemu uradu prijavo za vpis v davčni register v osmih
dneh po začetku opravljanja dejavnosti131.
Pravna oseba, združenje oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, in druga
oseba, ki je subjekt vpisa v sodni register, Poslovni register Slovenije ali kakšen drug
register oziroma evidenco, se vpišejo v davčni register po uradni dolžnosti. Vpis izvede
davčni urad na podlagi podatkov iz sodnega registra, Poslovnega registra Slovenije ali
drugega registra oziroma evidence. Oseba, ki nima sedeža ali druge oblike registracije v
RS, predloži davčnemu uradu prijavo za vpis v davčni register pred začetkom opravljanja
dejavnosti na območju RS (prvi in drugi odstavek 45. člena ZDS-1).
Če je subjekt vpisa v davčni register tudi delodajalec, se v davčni register vpiše tudi
število zaposlenih, davčne številke zaposlenih in datum izplačila dohodkov iz zaposlitve
(tretji odstavek 41. člena ZDS-1).
Tako fizična oseba s stalnim oziroma začasnim prebivališčem v RS kot tudi samostojni
podjetnik posameznik, ki je subjekt vpisa v Poslovni register Slovenije, ali druga fizična
oseba, ki opravlja dejavnost in je vpisana v omenjeni register, pravna oseba, združenje
oseb po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti ali druga oseba, ki je subjekt vpisa v
sodni register, se v davčni register vpiše po uradni dolžnosti132. Vpis izvede pristojni
davčni urad na podlagi podatkov iz ustreznih registrov, kot so Centralni register
prebivalstva, Poslovni register Slovenije, sodni register oziroma drugi registri in evidence.
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Podrobneje glej 43. člen ZDS-1.
Glej 44. člen ZDS-1.
132
Glej 43. do 45. člen ZDS-1.
131
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Osebni in drugi podatki zaradi z zakonom določenih nalog se zbirajo neposredno od
oseb, na katere se nanašajo, in od drugih oseb, ki o tem kaj vedo, ter iz obstoječih zbirk
podatkov. Davčni organ ni dolžan obvestiti osebe, o kateri se zbirajo podatki, če bi to
onemogočilo ali otežilo izvrševanje nalog službe133. Davčni organ mora kot zaupna
varovati vsa dejstva, okoliščine, podatke in odločitve ter druge dokumente, ki se nanašajo
na posameznega zavezanca za davek. Uradne in druge osebe, ki sodelujejo ali so
sodelovale pri pobiranju davkov, in vse druge osebe, ki so zaradi narave svojega dela
prišle v stik s podatki, ki so davčna tajnost, teh podatkov ne smejo sporočiti tretjim
osebam, razen v primerih, določenih z zakonom, niti jih same uporabljati ali omogočiti, da
bi jih uporabljale tretje osebe. Ne glede na navedeno pa lahko davčna uprava posamezna
opravila v zvezi z obdelavo podatkov, ki so davčna tajnost, s pogodbo zaupa
pogodbenemu obdelovalcu134, vendar jih ta lahko obdeluje le v okviru pooblastil.
Davčni zavezanci se na eni strani pojavljajo kot dajalci informacij, ki jih davčni organ
evidentira v svojem informacijskem sistemu, na drugi strani pa nastopajo kot uporabniki
informacij, ki jih evidentira in spremlja davčni organ.
Številna pooblastila za zbiranje podatkov v različni predpisih nudijo davčnemu organu
širok nabor različnih podatkov o zavezancih za plačilo obveznih dajatev. Temu primerna
je tudi uporabnost davčnega informacijskega sistema, ki omenjene podatke vsebuje. Zato
se poleg notranjih uporabnikov davčnega informacijskega sistema (davčni kontrolorji,
davčni inšpektorji, oddelki za analize...), ki so uporabniki informacij o obveznih dajatvah,
katere davčni organ evidentira na podlagi prejetih obrazcev davčnih zavezancev,
pojavljajo tudi številni zunanji uporabniki, kot so različne organizacije, za katere DURS
vodi evidence oziroma izvaja nadzor oziroma izterjavo: ZPIZ, ZZZS, občine, zbornice,
ministrstva, Uprava RS za javna plačila,...

133
134

Glej 24. člen ZDavP-2.
Tako tudi 25. člen ZDavP-2.
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4 STRUKTURA ZAVAROVANCEV IN POSLOVNI PROCESI NA
PODROČJU VKLJUČITVE TER PLAČEVANJA PRISPEVKOV ZA
SOCIALNO ZAVAROVANJE

4.1 KATEGORIJE ZAVAROVANCEV SOCIALNEGA ZAVAROVANJA
Zavarovance, vključene v socialno zavarovanje, lahko v grobem razdelimo na dve ključni
kategoriji, in sicer delovno neaktivno prebivalstvo ter delovno aktivno prebivalstvo.
V povezavi s kategorijo delovno neaktivnega prebivalstva velja posebej izpostaviti
brezposelne in upokojence, v povezavi s kategorijo delovno aktivnega prebivalstva pa
zaposlene in samozaposlene. Kot je razvidno iz spodnje tabele, gre v primeru slednjih za
najbolj številčni kategoriji oseb, vključenih v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje.
Tabela 5: Povprečno število zavarovancev pokojninskega in invalidskega zavarovanja v
letih od 2000 do 2010
Leto
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Zaposleni
Pri
pri pravnih
zasebnikih
135
osebah
647.861* 67.073
653.752
67.844
654.599
65.941
655.977
65.033
658.745
65.286
666.175
65.074
675.060
66.309
696.116
69.933
717.564
72.300
699.436
67.937
685.733
61.461

Zasebniki

Kmetje136

Prostovoljno
zavarovani

Brezposelni

Zaporniki

Vajenci

Starši in
SKUPAJ
ostali

52.118
52.062
51.876
51.196
51.232
51.741
53.072
53.303
55.442
58.508
59.825

17.206
16.506
14.849
11.919
13.852
11.460**
10.566
9.848
9.279
8.731
8.129

20.550
21.021
22.161
23.297
23.957
24.026
23.643
22.678
21.595
21.114
21.300

31.074
25.902
22.587
20.355
15.426
15.997
16.600
15.252
14.351
23.755
28.288

342
370
332
213
0
0
0
0
0
0
0

2.191
2.372
2.281
2.113
1.931
1.702
1.413
1.067
677
345
128

966
1.649
1.918
3.946
6.240
7.076
7.973
10.893
12.876
15.060
17.128

839.381
841.478
836.544
834.049
836.669
843.251
854.606
879.090
904.084
894.886
881.992

Vir: Letno poročilo ZPIZ-a za leto 2008, 2009, str. 8, Letno poročilo ZPIZ-a za leto 2010, 2011, str.
4 in lasten izračun.

135

*V načinu spremljanja števila zaposlenih pri pravnih osebah je od leta 2000 dalje opaziti razliko
v primerjavi s predhodnim letom kot tudi v primerjavi s podatki, dostopnimi v Letnem poročilu ZPIZa za leto 2004 – tu je v primerjavi s predhodnimi podatki za isto leto (leto 2000) število višje kar za
32.368 oseb. Kot izhaja iz pojasnil ZPIZ-a (Letno poročilo ZPIZ za leto 2007, 2008, str. 4), so
poslovodne osebe, čeprav statusno sodijo med samozaposlene, vključene med delavce pri pravnih
osebah, saj naj bi bil vir podatkov SURS, ki jih vključuje v to kategorijo. Zakaj je tovrsten pristop
napačen in kako se odraža v problematiki spremljanja njihovega števila, glej v nadaljevanju in v
Vezjak, 2003, str. 98 in 99. V nadaljevanju bodo zato za potrebe analiz uporabljeni le podatki od
leta 2000 dalje.
136
** Medtem ko je v preteklosti podatke o številu pokojninsko in invalidsko zavarovanih kmetov
zagotavljal DURS, jih od leta 2005 dalje zagotavlja ZZZS.

59

4.2.1 DELOVNO NEAKTIVNO PREBIVALSTVO
4.2.1.1 Uživalci pokojnin
ZPIZ-1 med definicijami izrazov, ki so v njem uporabljeni, ne definira splošno
uporabljenega izraza »upokojenec«. Namesto omenjenega se za tako imenovano
upokojeno populacijo uporablja izraz »uživalci pokojnin«. Uživalec pokojnine je oseba, ki
ima v skladu z zakonom ali mednarodnim sporazumom pravico do uživanja starostne
pokojnine (vključno s predčasnimi pokojninami ali pokojninami delavcev, ki se jim je
zavarovalna doba štela s povečanjem in so se upokojili pri nižji starosti, pokojninami
borcev NOB, administrativnimi in izjemnimi starostnimi pokojninami), invalidske pokojnine
ali družinske pokojnine (8. člen ZPIZ-1).
Izrazi, kot so »uživalec pokojnine«,»uživanje pravic« in podobni, so v ZPIZ-1 uporabljani
kot najširši splošni izrazi, s katerimi označuje zagotavljanje in uresničevanje že
uveljavljenih pripadajočih pravic zavarovancem, upokojencem (uživalcem starostnih,
invalidskih, vdovskih ter delnih pokojnin iz obveznega zavarovanja) ter drugim
upravičencem oziroma uživalcem. Zajema tako izplačevanje pokojnin in drugih denarnih
prejemkov upokojencem iz naslova predhodne vključenosti v obvezno zavarovanje kot
tudi zagotavljanje nekaterih drugih pravic, ki pripadajo upravičenim zavarovancem in
imajo prej značilnost socialnih transferjev kot pokojnin.
4.2.1.1.1 Gibanje števila uživalcev pokojnin
Pred uveljavitvijo Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju leta 1992 je bila
zlasti zaradi prehoda v tržno gospodarstvo, ki je rezultiralo v kadrovskem prestrukturiranju
ali celo prenehanju poslovanja številnih podjetij in stimuliranju upokojevanja, rast števila
starostnih upokojencev nadpovprečno visoka – v letu 1991 je po podatkih ZPIZ-a137
znašala rekordnih 15,3 %, leta 1992 pa je upadla na 10,9 %.
Po uveljavitvi strožjih zakonskih pogojev (višji pogoj za starost, odprava splošne možnosti
predčasnega upokojevanja) so od leta 1994 do leta 2000 stopnje rasti upokojevanja
znašale največ do 2 %. Prav tako je upadlo število invalidskih upokojitev – stopnja rasti je
bila v letih 1999 do 2004 nizka oziroma negativna, podobno pa se zmanjševalo tudi število
družinskih pokojnin138.
V letu 2010 je bilo v RS povprečno 552.561 uživalcev139 starostnih, invalidskih, družinskih,
vdovskih in delnih pokojnin iz obveznega zavarovanja. Če se številu uživalcev pokojnin iz
obveznega zavarovanja prišteje še število uživalcev državnih pokojnin, pokojnin po
zakonu o preživninskem varstvu kmetov, vojaških pokojnin in akontacij pokojnin, je v bilo v
letu 2010 povprečno 573.238140 vseh uživalcev pokojnin, kot je razvidno iz Tabele 6.
137

Letno poročilo ZPIZ za leto 2004, 2005, str. 12.
Letno poročilo ZPIZ za leto 2008, 2009, str. 17.
139
Letno poročilo ZPIZ za leto 2010, 2011, str. 30.
140
Prav tam.
138
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Tabela 6: Struktura povprečnega števila uživalcev pokojnin v letih od 2007 do 2010
Vrsta uživalca

Starostni

Število
upravičencev
2007
322.780

Število
upravičencev
2008
342.992

Število
upravičencev
2009
354.514

Število
upravičencev
2010
368.882

Invalidski

94.511

93.389

92.123

91.051

15,9

Družinski in vdovski

91.514

91.552

91.818

92.628

16,2

3.829

3.699

3.550

3.394

0,6

250

206

168

126

0,0

3.157

2.588

2.087

1.714

0,3

Državni

17.432

16.832

16.168

15.443

2,7

Skupaj

533.473

551.258

560.428

573.238

100,0

Vojaški
Prejemniki akontacij
Kmečki po SZK

Struktura v
% leta 2010
64,4

141

Vir: Letno poročilo ZPIZ za leto 2008, 2009, str. 12 in 26, Letno poročilo ZPIZ za leto 2010,
2011, str. 30 ter lasten izračun.

4.2.1.1.2 Socialno zavarovanje uživalcev pokojnin
Osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo pokojnino po predpisih RS oziroma
preživnino po predpisih o preživninskem varstvu kmetov, in sicer niso vključene v socialno
zavarovanje iz katerega od drugih naslovov, so obvezno zdravstveno zavarovane. Zanje
se plačuje le prispevek za zdravstveno zavarovanje, in sicer prispevek za zavarovanje za
primer bolezni in poškodbe izven dela.
V primeru omenjenih zavarovancev je osnova za plačilo prispevkov pokojnina z
varstvenim dodatkom oziroma preživnina po predpisih, ki urejajo preživninsko varstvo
kmetov, povečana s koeficientom povprečne stopnje davka od osebnih prejemkov in
prispevkov, ki se plačujejo iz plač, v skladu s posebnim zakonom, ki ureja davek od
osebnih prejemkov142. Od navedene osnove se plačuje prispevek za pravice do
zdravstvenih storitev, povračila potnih stroškov, pogrebnino in posmrtnino po stopnji 5,96
odstotka.
Po stopnji 5,21 odstotka143 plačujejo prispevek za zdravstvene storitve in povračila potnih
stroškov osebe, ki imajo stalno prebivališče v RS, a prejemajo pokojnino od tujega nosilca
pokojninskega zavarovanja, če z mednarodno pogodbo ni drugače določeno. Osnova za
141

V Letnem poročilu ZPIZ za leto 2008, v Preglednici II.4. Povprečno število, struktura in stopnje
rasti povprečnega števila upokojencev iz obveznega zavarovanja, 2007 in 2008, objavljeni na 12.
strani, je napačen seštevek skupnega števila upokojencev iz obveznega zavarovanja za leto 2007.
Pravilen seštevek povprečnega števila upokojencev iz obveznega zavarovanja je 508.805 in ne
518.805. Podobno je navedena napačna stopnja rasti povprečnega števila starostnih upokojencev,
in sicer znaša le-ta v letu 2008, v primerjavi z letom 2007, kar 6,3 odstotke in ne le 3,1 odstotek.
142
V skladu z objavo povprečne letne stopnje davka in prispevkov, ki se obračunavajo in plačujejo
od plač v RS, je v letu 2009 (Uradni list RS, št. 22/10) omenjena stopnja znašala 35,37 %, v letu
2010 (Uradni list RS, št. 22/11) pa 35,34 %.
143
Nižja stopnja je posledica dejstva, da omenjeni zavarovanci ne plačujejo prispevka za
pogrebnino in posmrtnino.
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plačilo prispevka je znesek, ki ga prejemajo od tujega nosilca pokojninskega zavarovanja,
povečanega s koeficientom povprečne stopnje davka od osebnih prejemkov in
prispevkov, ki se plačujejo iz plač.
Podobno kot ostali izplačevalci mora tudi ZPIZ kot izplačevalec pokojnin ob izplačilu leteh144 pristojnemu davčnemu uradu predložiti Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin,
nadomestil in drugih dohodkov iz naslova obveznega socialnega zavarovanja (obrazec
REK-1b). Obračun davčnih odtegljajev, ki se davčnemu organu predloži v elektronski
obliki po sistemu eDavki, je sestavljen iz zbirnih podatkov in individualno, po posameznem
davčnem zavezancu izkazanih podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev in prispevkov za
socialno zavarovanje.
V obrazec se vpišejo splošni podatki o izplačevalcu in podatki po vrstah prejemkov,
osnovah in stopnjah za obračun prispevkov v skladu s predpisi s področja socialnega
zavarovanja in obdavčitve, pri čemer se smiselno uporabljajo navodila za predložitev
podatkov o obračunu davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja, ki jih določa
Pravilnik o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev ter načinu in rokih predlaganja
davčnemu organu145. V primeru izplačevanja pokojnin in nadomestil ter dohodkov iz
obveznega socialnega zavarovanja omenjeni pravilnik ostale podrobnosti prepušča
dogovoru med izplačevalcem in pristojnim davčnim uradom.
4.2.1.2 Brezposelni
Za brezposelno osebo po ZUTD se šteje iskalec zaposlitve, ki je zmožen za delo,
prijavljen na ZRSZ-ju, aktivno išče zaposlitev in je pripravljen sprejeti ustrezno oziroma
primerno zaposlitev, ki mu jo ponudi ZRSZ ali drug izvajalec storitve posredovanja
zaposlitve ter:
- ni v delovnem razmerju,
- ni samozaposlen,
- ni poslovodna oseba v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo ter
zavodu,
- ni kmet,
- ni upokojenec,
- nima statusa dijaka, vajenca, študenta ali udeleženca izobraževanja odraslih,
mlajšega od 26 let (prvi odstavek 8. člena ZUTD).
Za brezposelno osebo se šteje tudi:
- tujec z državljanstvom države, ki ni članica EU ali Evropskega gospodarskega
prostora ali Švicarske konfederacije, in ima osebno delovno dovoljenje z veljavnostjo
treh let ali za nedoločen čas,
144

Predložitev obrazca je predvidena samo v primeru, ko gre za direktna izplačila upravičencem –
v kolikor gre za refundacijo različnih vrst nadomestil, se obračun obveznih dajatev davčnemu
organu ne predloži. V tem primeru predloži obrazec izplačevalec, ki nadomestila izplačuje
upravičencem, četudi so mu ta nadomestila kasneje povrnjena.
145
Uradni list RS, št. 37/08, 64/08, 62/09, 22/10 in 109/10.
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-

-

tujec z osebnim delovnim dovoljenjem, izdanim osebi z začasno zaščito oziroma
prosilcu za mednarodno zaščito,
tujec, ki na podlagi sklenjenega mednarodnega sporazuma ali ob upoštevanju načela
vzajemnosti izpolnjuje pogoje za pridobitev pravice do denarnega nadomestila med
brezposelnostjo, dokler prejema to nadomestilo,
oseba, ki se izobražuje ob delu, na podlagi katerega je bila vključena v zavarovanje za
primer brezposelnosti, če se prijavi na ZRSZ zaradi uveljavitve pravice iz zavarovanja
in z namenom aktivno iskati drugo zaposlitev ob nadaljevanju izobraževanja (drugi
odstavek 8. člena ZUTD).

Osnova za odmero denarnega nadomestila za brezposelnost je povprečna mesečna
plača zavarovanca, ki jo je prejemal v obdobju osmih mesecev pred nastankom
brezposelnosti. Osnova za odmero denarnega nadomestila samozaposlenim je
povprečna osnova, od katere so bili v obdobju osmih mesecev pred nastankom
brezposelnosti plačani prispevki, osnova za odmero denarnega nadomestila prostovoljno
vključenim v zavarovanje pa povprečna osnova, od katere so bili v obdobju enajstih
mesecev pred nastankom brezposelnosti plačani prispevki (61. člen ZUTD).
Denarno nadomestilo zavarovanca znaša prve tri mesece prejemanja 80 %, v naslednjih
mesecih pa 60 % od osnove za odmero denarnega nadomestila. Denarno nadomestilo
ne sme biti nižje od 350 evrov (62. člen ZUTD). Zakon za uravnoteženje javnih financ146 (v
nadaljnjem besedilu: ZUJF) je najvišji znesek denarnega nadomestila omejil na največ
892,50 evrov.
Trajanje upravičenosti do prejemanja denarnega nadomestila je odvisno od dolžine
obdobja, v katerem je bil prejemnik vključen v zavarovanje za primer brezposelnosti.
Najkrajša doba prejemanja denarnega nadomestila za čas brezposelnosti je tri mesece,
najdaljša pa 25 mesecev147.
4.2.1.2.1 Gibanje števila registriranih brezposelnih oseb
Podobno kot v ostalih tranzicijskih državah je sprememba gospodarskega sistema v
Sloveniji v začetku 90. let prejšnjega stoletja povzročila množičen val odpuščanj,
predvsem v kovinski, tekstilni in usnjarski industriji, ki mu je botrovala zlasti selitev
proizvodnje v države s cenejšo delovno silo. Registrirana brezposelnost, ki v obdobju od
zgodnjih 60. do 80. let ni presegla 20 tisoč oseb, se je v letu 1993 povzpela na 137 tisoč
oseb, nato pa začela rahlo upadati148.
Medtem ko je bilo po podatkih ZRSZ149 še v letu 2008 v Sloveniji v povprečju 63.216
registriranih brezposelnih oseb, povprečna stopnja registrirane brezposelnosti pa je
znašala 6,7 odstotkov, tako majhnega števila brezposelnih spričo gospodarske krize
146

Uradni list RS, št. 40/12.
Podrobneje glej 60. člen ZUTD.
148
Več o tem ZRSZ, 2010, 32 str.
149
ZRSZ, 16. 10. 2009.
147
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verjetno še nekaj časa ne bomo več dosegli. V letu 2010 so bile v povprečju registrirane
100.504 brezposelne osebe150. Konec decembra 2011 je bilo na ZRSZ-ju prijavljenih že
112.754 brezposelnih oseb. V letu 2011 je bilo prijavljenih povprečno 110.692
brezposelnih oseb, kar je 10,1 % več kot leto pred tem151.
Poleg hitro rastočega števila registriranih brezposelnih oseb je problem tudi njihova
struktura; narašča delež dolgotrajno brezposelnih oseb, visok je delež brezposelnih,
starejših od 50 let, in trajno ter zaradi stečaja brezposelnih oseb. Stagnira delež iskalcev
prve zaposlitve, delež brezposelnih do 24 let pa se je malenkostno zmanjšal152, kot je
razvidno tudi iz Tabele 7.
Tabela 7: Značilne skupine registriranih brezposelnih oseb decembra 2010 in decembra
2011 v odstotkih od števila vseh registriranih brezposelnih

Skupina registriranih brezposelnih

december 2010

Ženske
Iskalci prve zaposlitve
Osebe do 24 let
Osebe od 25 do 49 let
Starejši od 50 let
Trajno brezposelni, brezposelni zaradi stečaja
Dolgotrajno brezposelni

46,5 %
14,9 %
10,4 %
54,3 %
35,4 %
29,0 %
43,1 %

december 2011
47,2 %
14,4 %
9,3 %
56,6 %
34,0 %
27,5 %
50,2 %

Vir: ZRSZ, 9. 1. 2012, in lasten izračun.

Poleg registrirane brezposelnosti, ki izhaja iz podatkov ZRSZ-ja, spremlja SURS tudi tako
imenovano anketno brezposelnost. Ta temelji na statističnem vzorcu oseb naključno
izbranih oseb, ki se štejejo za brezposelne, če v poročevalskem tednu niso bile zaposlene
ali samozaposlene in niso opravile nikakršnega dela za plačilo ter:
- so v zadnjih štirih tednih aktivno iskale delo in bi ga bile takoj (v dveh tednih)
pripravljene sprejeti, če bi ga našle, ali
- so že našle delo in ga bodo začele opravljati v času po poročevalskem tednu153.
Med registrskimi in anketnimi podatki o brezposelnih tako obstajajo pomembne
metodološke razlike:
- podatki o registrirani brezposelnosti temeljijo na dejanskih podatkih, ki jih posreduje
ZRSZ. Podatki o anketni brezposelnosti temeljijo le na oceni, ki je posledica
statističnega vzorca anketiranih posameznikov, ki so anketirani četrtletno;
- registrski podatki se zajemajo mesečno, po stanju na zadnji dan v mesecu, anketni
podatki se nanašajo na aktivnost anketirane osebe v tednu pred anketiranjem.

150

ZRSZ, 24. 3. 2011.
ZRSZ, 9. 1. 2012.
152
Na manjši delež iskalcev prve zaposlitve oziroma mladih že od leta 2007 pomembno vpliva tudi
sprememba zakonodaje, saj se kot brezposelne osebe ne morejo več prijaviti dijaki, študenti in
udeleženci izobraževanja odraslih, mlajši od 26 let, razen če so upravičeni do denarnega
nadomestila za čas brezposelnosti.
153
SURS, 2010, str. 216.
151
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Dodatno obstaja poleg brezposelnih oseb, ki ustrezajo definiciji iz ZUTD in ki jih je
mogoče umestiti tudi med anketno brezposelne, še tretja kategorija. To so osebe, ki so
uradno brez zaposlitve in ne opravljajo registrirane dejavnosti, so zmožne za delo, a niso
prijavljene na ZRSZ-ju in uradno dela ne iščejo. Precejšen je del populacije, ki je formalno
brezposelna, a je dejansko delovno aktivna. Da je obseg omenjene populacije velik, izhaja
med drugim tudi iz primerjave med stopnjo registrirane brezposelnosti in stopnjo
brezposelnosti po Anketi o delovni sili, ki je razvidna iz Tabele 8.
Tabela 8: Stopnje registrirane brezposelnosti in stopnje brezposelnosti po Anketi o delovni
sili od leta 2000 do 2010

Leto
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Stopnja registrirane
brezposelnosti
12,2
11,6
11,6
11,2
10,6
10,2
9,4
7,7
7,0
10,3
10,7

Stopnja brezposelnosti po
Anketi o delovni sili
7,0
6,4
6,4
6,7
6,3
6,5
6,0
4,9
4,4
5,9
7,3

Vir: Statistični letopis 2004, 2005, str. 222, 238, ZRSZ, 26.3.2011, SURS, 8.4.2011, UMAR,
25.3.2012.

Pravilnost podatka o ugotavljanju brezposelnosti na podlagi Ankete o delovni sili je
vprašljiva (temelji namreč na anketiranju naključno izbranega vzorca oseb, anketiranci
lahko odgovarjajo po resnici ali pa tudi ne), precejšnje pa so tudi razlike med številom
registriranih brezposelnih in številom brezposelnih po Anketi o delovni sili. Tudi sam način
evidentiranja podatkov o brezposelnih je verjetno eden od razlogov, da je za Slovenijo
mednarodno primerljiva le stopnja brezposelnosti po Anketi o delovni sili, ki jo uporabljajo
tako institucije Evropske unije kot tudi Mednarodna organizacija dela 154 (v nadaljnjem
besedilu: MOD). Ta pri izračunu relevantnega števila brezposelnih upošteva le izračunani
delež anketno brezposelnih, ki kot brezposelni niso registrirani, in anketno brezposelne, ki
so kot brezposelni tudi registrirani. Ne upošteva tistega dela brezposelnih, ki po oceni niso
anketno brezposelni.155

154

Angl. International Labour Organization.
Na primeru podatkov o registrirani brezposelnosti (skupaj 106 tisoč brezposelnih) in anketni
brezposelnosti za 4. četrtletje leta 2010, se po tej metodi, po navedbah SURS-a (Statistične
informacije, št. 11/2011, 2011, str. 2), pri izračunu relevantnega števila brezposelnih upošteva le
izračunani delež anketno brezposelnih, ki pa kot brezposelni niso registrirani (20.000 oseb) in
anketno brezposelni, ki so kot brezposelni tudi registrirani (61.000 oseb), skupaj torej 81 tisoč
oseb. Brezposelnih, ki po oceni niso anketno brezposelni (44.000 oseb), se ne upošteva.
155
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Zaradi anomalij v sistemu socialne varnosti, ki imajo med drugim za posledico tudi
dejstvo, da zneski socialnih transferjev pogosto omogočajo dostojnejše življenje kot
zaposlitev, pa med brezposelnimi, ki so pri ZRSZ-ju sicer evidentirani kot iskalci
zaposlitve, obstajajo številni, ki si zaposlitve dejansko ne želijo. Razlog za to pa večinoma
ni lenoba, temveč tako imenovana past brezposelnosti156. Kot ugotavlja Stropnikova157,
gre za položaj, ko zaposlitev ne zviša bistveno razpoložljivega dohodka158. Če ima
zaposlena oseba le nekoliko višji razpoložljivi dohodek kot oseba, ki ne dela, je spodbuda
za delo skoraj zanemarljiva. UMAR159 navaja, da je past brezposelnosti v letu 2011
ocenjena na 83,4 %, kar pomeni, da je brezposelna oseba pri prehodu v zaposlitev svoje
neto dohodke povečala (le) za 16,6 % bruto plače.
Načeloma naj bi zakonsko določena obveznost upravičencev do nadomestila za
brezposelne, da aktivno pripomorejo k reševanju svojega položaja s tem, da iščejo delo in
se čim prej ponovno zaposlijo, omenjeno past preprečevala, vendar v praksi pogosto ni
tako. Nekateri brezposelni, ki so pri pristojni enoti ZRSZ-ja evidentirani kot iskalci
zaposlitve, se sicer udeležujejo razgovorov za zaposlitev pri zainteresiranih delodajalcih, h
katerim jih napoti zavod, vendar v razgovorih, ki seveda potekajo zgolj med eventualnim
delodajalcem in k njemu napoteno brezposelno osebo, brez prisotnosti kogarkoli s strani
zavoda, odkrito prosijo, naj se eventualni delodajalec za njihovo zaposlitev ne odloči.
Razlog za odločitev velikega števila brezposelnih, da se morebitni zaposlitvi čim dlje
izogibajo, pa ne izvira zgolj iz primerjave med višino plače, ki bi jo prejemali, če bi se
zaposlili, namesto nadomestila za primer brezposelnosti, temveč je potrebno nadomestilu
za brezposelnost prišteti še številne druge vrste socialnih prejemkov, do katerih so osebe,
katerih (uradni) dohodek na družinskega člana ne dosega določenega zneska160,
upravičene. Navedeno je še posebej očitno v primeru brezposelnih z nižjo stopnjo
izobrazbe, ki bi z zaposlitvijo prejeli relativno nizko plačo, in tistih, ki živijo v družinah z
nizkim dohodkom na družinskega člana. Poleg morebitne socialne pomoči, do katere je
upravičena oseba, ki zase in za svoje družinske člane sredstev v višini minimalnega
dohodka ne more zagotoviti iz razlogov, na katere ni mogla oziroma ne more vplivati,
lahko uveljavlja tudi pravico do denarnih in drugih prejemkov po Zakonu o socialno
varstvenih prejemkih161 (v nadaljnjem besedilu: ZSVarPre) na način, ki ga določa Zakon o
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V povezavi z razlago pojma past brezposelnosti se pogosto pojavlja tudi razlaga pojma past
revščine. Po Brownu (Brown et al., 2004, str. 210) gre za primer, ko delovno aktivna oseba ne želi
delati dalj časa ali sprejeti bolje plačanega dela, ker večje plačilo ne odtehta večje aktivnosti, ki je
zanj potrebna.
157
Stropnik, 2002, str. 48.
158
V teoriji obstaja več razlag pojma razpoložljivi dohodek. V okviru najpreprostejšega tako
imenovanega ožjega koncepta, ki ga podrobneje opisuje Ferkova (Ferk, 2007, 61 str.), je
razpoložljivi dohodek obravnavan kot največja vrednost, ki jo gospodinjstva lahko potrošijo za
dobrine in storitve v nekem obračunskem obdobju, ne da bi za to morala zmanjšati gotovino,
prodati finančno ali nefinančno premoženje ali se zadolžiti (povečati obveznosti).
159
Poročilo o razvoju 2011, 2011, str. 58.
160
Običajno je to minimalni dohodek.
161
Uradni list RS, št. 61/10, 40/11 in 40/12 - ZUJF.
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uveljavljanju pravic iz javnih sredstev162 (gre na primer za višji znesek otroškega dodatka,
subvencije za najemnino, v celoti subvencionirano plačilo vrtca za otroke in podobno).
Sprejem zaposlitve lahko v določenih primerih ne pomeni le izgube nadomestila za čas
brezposelnosti oziroma socialne pomoči, temveč tudi izgubo drugih socialnih prejemkov in
ugodnosti, večkrat celo za druge družinske člane.
Stopnja tveganja revščine, ki je pomemben kazalnik socialne povezanosti, je v letu 2010
znašala 12,7 %163. Navedena stopnja pomeni, da je imelo v letu 2010 v Sloveniji približno
254 tisoč oseb mesečni razpoložljivi dohodek nižji od praga tveganja revščine. Ta je za
samsko osebo znašal 587 evrov, za štiričlansko družino dveh odraslih in dveh otrok,
mlajših od 14 let, pa 1.232 evrov164.
Na stopnjo tveganja revščine dodatno pomembno vplivajo socialni transferji. Slovenija je
po stopnji tveganja revščine pred socialnimi transferji malenkost pod povprečjem EU25165, z upoštevanjem socialnih transferjev pa je bila stopnja tveganja revščine od
povprečja EU-25 v letu 2009 nižja za štiri odstotne točke. SURS166 v začasnih podatkih za
leto 2010 nadalje ugotavlja, da bi se stopnja tveganja revščine, v primeru, če v dohodek
ne bi šteli socialnih transferjev, v letu 2010 skoraj podvojila in bi znašala 24,2 %, pri
osebah, starejših od 64 let, pa 32,1 %.
Ne glede na navedeno si zaposlitve številni brezposelni ne želijo ne le zaradi nadomestila
v času brezposelnosti ali socialne pomoči in drugih socialnih transferov, do katerih so
upravičeni v času, ko so kot nezaposleni ali iskalci zaposlitve evidentirani pri območni
enoti ZRSZ-ja, temveč tudi zaradi dela na črno, ki ga lahko v času formalne
brezposelnosti opravljajo. Nizke kazni, zlasti pa pomanjkljiv nadzor nad opravljanjem dela
na črno tako dejansko omogočajo, da brezposelni poleg prejemkov, ki se mu izplačujejo v
breme državnega ali proračuna lokalne skupnosti, nekaj zasluži z opravljanjem različnih
bolj ali manj občasnih del za enega ali več delodajalcev, ki ga formalno ne prijavijo kot
delovno aktivno osebo.
Pozitivna za delodajalca je v tovrstnem primeru neformalnost odnosa, ki zanj ne ustvarja
nikakršnih posledic (delavca lahko odslovi kadarkoli), delavca plačuje na podlagi dejansko
opravljenega dela, ne plačuje mu povračila stroškov za prehrano med delom, prevoza na
delo, regresa za letni dopust in podobno. Poleg tega delodajalec v tem primeru od
prejemkov, ki jih delavcu izplača v gotovini, ne plačuje obveznih dajatev. Po drugi strani
lahko delavec kadarkoli brez odpovednega roka preneha z delom pri delodajalcu. Plačilo
za svoje delo, ki v tem primeru ni nikjer evidentirano in se ne všteva v izračun
dohodkovnega cenzusa za upravičenost do različnih vrst socialnih transferov, pa prejme v
gotovini.
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Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 110/12 – ZDIU12 in 40/12 - ZUJF.
SURS, 19. 10. 2011.
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Prav tam.
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UMAR, 2008, str. 161 in SURS, 23. 10. 2009.
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SURS, 19. 10. 2011.
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V teoriji obstajajo različni odgovori na vprašanje, ali so se ljudje z nižjimi dohodki, ki so
običajno tudi slabše izobraženi, sposobni tako dobro poučiti o sistemu, da ugotovijo, kaj je
zanje najbolj ugodno. Medtem ko Johnson167 na to vprašanje odgovarja negativno, Parker
in Sutherland168 trdita, da ljudje ne glede na izobrazbo zelo dobro dojemajo razliko med
lastnim razpoložljivim dohodkom in dohodkom soseda, ki zasluži manj, a je upravičen do
socialnih transferjev.
4.2.1.2.2

Socialno zavarovanje prejemnikov nadomestila za brezposelnost

Prejemniki so v času prejemanja denarnega nadomestila vključeni v obvezno pokojninsko
in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in
v zavarovanje za primer brezposelnosti. Prijavo v zavarovanje izvede ZRSZ z dnem, ko
brezposelnemu prizna pravico do denarnega nadomestila, odjavo pa z iztekom oziroma
prenehanjem pravice.
V primeru, da brezposelni osebi po izteku pravice do denarnega nadomestila manjka do
upokojitve največ eno leto, lahko pri ZRSZ-ju uveljavlja pravico do plačevanja prispevkov
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje do izpolnitve pogojev za upokojitev169.
Osnova za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje brezposelnih, ki
prejemajo denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, je znesek nadomestila. Od
nadomestila se plačuje prispevek zavarovanca po stopnji 15,5 %. Prispevek, ki bi ga sicer
plačeval delodajalec in znaša 8,85 %, se plačuje iz državnega proračuna. Od enake
osnove se plačuje tudi prispevek za starševsko varstvo, ki ga zavarovanec plačuje po
stopnji 0,10 %, enaka stopnja pa velja tudi za prispevek delodajalca, ki se plačuje iz
državnega proračuna.
Osnova za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje je nadomestilo, povečano s
koeficientom povprečne stopnje davka od osebnih prejemkov. Prispevek za zavarovanje
za primer bolezni in poškodbe izven dela, ki obsega vse pravice, plačujejo zavarovanci po
stopnji 6,36 %, ZRSZ pa po stopnji 6,56 %.
ZRSZ mora ob izplačilu nadomestil pristojnemu davčnemu uradu po sistemu eDavki
predložiti Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov iz
naslova obveznega socialnega zavarovanja (obrazec REK-1b).
4.2.2 DELOVNO AKTIVNO PREBIVALSTVO
4.2.2.1 Zaposleni
Med vključenimi v socialno zavarovanje je največ zavarovanih iz naslova delovnega
razmerja (v nadaljnjem besedilu: zaposleni). Definicijo delovnega razmerja vsebuje Zakon
167

Johnson et al., 1997, str. 117
Parker in Sutherland, 1991, str. 6.
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Po ZZZPB so zavarovancu za uveljavljanje te pravice lahko manjkala tri leta.
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o delovnih razmerjih170 (v nadaljnjem besedilu ZDR). Delovno razmerje je razmerje med
delavcem in delodajalcem, v katerem se delavec prostovoljno vključi v organiziran delovni
proces delodajalca in v njem za plačilo, osebno in nepretrgano opravlja delo po navodilih
in pod nadzorom delodajalca (4. člen ZDR). Sklene se s pogodbo o zaposlitvi. Pravice in
obveznosti na podlagi opravljanja dela v delovnem razmerju in vključitev v socialno
zavarovanje na podlagi delovnega razmerja se začnejo uresničevati z dnem nastopa dela,
dogovorjenim v pogodbi o zaposlitvi.
V delovnem razmerju je vsaka od pogodbenih strank dolžna izvrševati dogovorjene ter
predpisane pravice in obveznosti. Ena od temeljnih je plačilo za delo, od katerega se
obračunavajo in plačujejo prispevki za socialno zavarovanje. Ti vplivajo na upravičenost in
raven delavčevih pravic iz naslova socialnega zavarovanja, katerega podlaga je sklenjeno
delovno razmerje.
V kategorijo zaposlenih se uvrščajo vsi zavarovanci iz naslova delovnega razmerja ne
glede na to, s katerim delodajalcem imajo sklenjeno pogodbo o zaposlitvi. ZDR kot
delodajalca opredeljuje pravno ali fizično osebo ter drug subjekt, kot je državni organ,
lokalna skupnost, podružnica tujega podjetja ter diplomatsko in konzularno
predstavništvo, ki zaposluje delavca na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Za potrebe določitev
nekaterih zakonsko dopustnih izjem opredeljuje le tako imenovanega manjšega
delodajalca, ki je delodajalec, ki zaposluje deset ali manj delavcev171. Poleg splošne
pogodbe o zaposlitvi so v II. poglavju ZDR opredeljene tudi posebne pogodbe o zaposlitvi,
kot so pogodba o zaposlitvi za določen čas, pogodba o zaposlitvi med delavcem in
delodajalcem, ki opravlja dejavnost zagotavljanja dela delavcev drugemu uporabniku,
pogodba o zaposlitvi zaradi opravljanja javnih del, pogodba o zaposlitvi s krajšim delovnim
časom, pogodba o zaposlitvi za opravljanje dela na domu, pogodba o zaposlitvi s
poslovodnimi osebami in pogodba o zaposlitvi za pomorščake.
Kljub zakonski omejitvi sklepanja pogodb o zaposlitvi za določen čas in kljub težnji, da bi
sklepanje delovnega razmerja za nedoločen čas (p)ostalo pravilo, sklenitev delovnega
razmerja za določen čas pa naj bi predstavljalo zgolj izjemo, je v zadnjih letih opaziti
čedalje večje število delovnih razmerij za določen čas, čeprav ZDR taksativno našteva
primere, v katerih jih je mogoče skleniti172.
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Uradni list RS, št. 42/02, 79/06 – ZZZPB-F, 46/07 – odl. US, 103/07, 45/08 – ZArbit in 83/09 –
odl. US.
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Lahko sklepa pogodbe o zaposlitvi za določen čas; ne glede na zakonsko omejitev zanj ne velja
obveznost preveritve, ali je v primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi iz razloga nesposobnosti ali
poslovnega razloga delavca mogoče zaposliti pod spremenjenimi pogoji, ga dokvalificirati, in
podobno.
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Kot ugotavlja Klampferjeva (Klampfer, 2005, str. 1622), gre pri pogodbi o zaposlitvi za določen
čas za institut, ki zagotavlja fleksibilnost delovnega razmerja, vendar se preširoka uporaba te oblike
zaposlovanja lahko kaj hitro sprevrže v izigravanje določil o sklepanju pogodbe o zaposlitvi za
nedoločen čas oziroma določil o odpuščanju delavcev, ki jim ob delodajalčevi redni odpovedi
pogodbe o zaposlitvi zagotavljajo pravice, kot so odpovedni roki in odpravnine.
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Plačilo za delo po pogodbi o zaposlitvi je sestavljeno iz plače, ki mora biti vedno v denarni
obliki, in morebitnih drugih vrst plačil, če je tako določeno s kolektivno pogodbo. Pri plači
mora delodajalec upoštevati minimum, določen z zakonom oziroma kolektivno pogodbo,
ki neposredno zavezuje delodajalca173. Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače
za delovno uspešnost in dodatkov, sestavni del plače pa je tudi plačilo za poslovno
uspešnost, če je le-to dogovorjeno s kolektivno pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi174.
Medtem ko prej veljavni Zakon o delovnih razmerjih175 ni določal obveznosti izročitve
pisnega obračuna plače s strani delodajalca, so tovrstno določbo vsebovale kolektivne
pogodbe. Čeprav sedaj veljavni ZDR ne predpisuje oblike pisnega obračuna plače, pa
določa, da mora biti iz njega, poleg plače z vsemi njenimi sestavnimi deli, razviden tudi
obračun in plačilo davkov in prispevkov.
Plačilni dan je opredeljen v 134. členu ZDR, ki med drugim določa, da se plača plačuje za
plačilna obdobja, ki ne smejo biti daljša od enega meseca, izplača pa se najkasneje 18
dni po preteku plačilnega obdobja. Delodajalec je dolžan izdati delavcu ob vsakem
izplačilu plače ter do 31. januarja novega koledarskega leta pisni obračun plače in
nadomestila plače za plačilno obdobje oziroma za preteklo koledarsko leto, iz katerega
sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov (tretji odstavek 135. člena ZDR).
Veljavna zakonska ureditev delovnih razmerij v povezavi z obstoječimi predpisi s področja
plačevanja prispevkov za socialno zavarovanje, ki so podrobneje opisani v nadaljevanju,
na področju izplačevanja plač ter obveznosti za plačilo davkov in prispevkov ne določa
obveznosti obračuna plač tudi za tiste delodajalce, ki plač iz različnih razlogov, največkrat
zaradi nelikvidnosti, ne morejo izplačati v zakonsko predpisanem roku.
4.2.2.1.1 Gibanje števila zaposlenih
Glede na že predstavljene podatke176 so zaposleni najbolj številčna skupina
zavarovancev. Po podatkih ZPIZ-a177 je bilo iz naslova zaposlitve pri zasebnikih v letu
2010 v socialno zavarovanje vključenih skupaj 61.461 zaposlenih, kar je dobrih 11 % manj
kot leto pred tem. Po podatkih iz letnih poročil za leto 2010178, ki so jih Agenciji RS za
javnopravne evidence in storitve (v nadaljnjem besedilu: AJPES) oddali samostojni
podjetniki posamezniki179, je bilo v letu 2010 v Sloveniji 71.231 majhnih podjetnikov, ki so
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Prvi odstavek 126. člena ZDR.
Drugi odstavek 126. člena ZDR.
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Uradni list RS, št. 14/90, 5/91, 29/92 – odl. US, 71/93, popr. 2/94, 12/99 – odl. US.
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Glej Tabelo 5.
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Letno poročilo ZPIZ za leto 2010, 2011, str. 4.
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Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov za leto 2010, 2011, 28 str.
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Gospodarske družbe, smiselno pa tudi samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljnjem
besedilu: podjetniki), se v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 65/09 –
uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – sklep US, 32/12 in 57/12; v nadaljnjem
besedilu: ZGD-1) razvrščajo po velikosti na podlagi naslednjih meril na bilančni presečni dan letne
bilance: čisti prihodki od prodaje, povprečno število delavcev v poslovnem letu in vrednost aktive.
174
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zaposlovali 50.336 delavcev180, 11 srednjih podjetnikov je zaposlovalo 863 delavcev.
Podjetnikov, ki so zaposlovali od 50 do 250 zaposlenih, je bilo v letu 2010 le 11181.
Ker se med zasebnike, ki zaposlujejo delavce, poleg podjetnikov uvrščajo tudi druge
osebe, ki opravljajo samostojno dejavnost kot edini in glavni poklic, ter so vpisane v
ustrezne registre (na primer zasebni zdravniki, odvetniki, notarji, zasebni lekarnarji), pa
tudi fizične osebe, ki ne opravljajo poklicne dejavnosti in zaposlujejo na primer varuške,
gospodinje in podobno, iz primerjave med številom vseh zaposlenih pri zasebnikih182 in
številom zaposlenih iz oddanih letnih poročil samostojnih podjetnikov posameznikov
izhaja, da je bilo v letu 2010 pri zasebnikih, ki niso podjetniki, zaposlenih 8.626 oseb183.
Pri pravnih osebah, kamor se za potrebe spremljanja števila zavarovancev pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, pa tudi statističnih raziskav in opazovanj, ki jih opravlja
SURS, poleg gospodarskih družb uvrščajo vse ostale osebe javnega in zasebnega prava
(na primer organi državne uprave, zavodi, podružnice tujih podjetij), je bilo v letu 2010
zaposlenih 685.733 oseb, kar je 2 % manj kot leta 2009 in 4,5 % manj kot leta 2008.
Primerjava med podatki o zaposlenih v gospodarskih družbah184 (iz letnih poročil za leto
2010 izhaja, da je 55.734 gospodarskih družb zaposlovalo 462.643 delavcev, kar je 0,1 %
manj kot leta 2009) in podatki o zaposlenih pri pravnih osebah, vključenih v socialno
zavarovanje iz naslova zaposlitve185, kaže na to, da število zaposlenih pri pravnih osebah
v zadnjih letih bolj upada pri pravnih osebah, ki niso gospodarske družbe.
Pregled gibanja števila oseb, vključenih v pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova
delovnega razmerja ter njihova struktura po posameznih letih je razvidna iz Grafikona 1:
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Sami podjetniki kot lastniki in nosilci dejavnosti niso vključeni v število zaposlenih.
Podrobneje glej Tabelo 21.
182
Glej Tabelo 5.
183
Po številčnosti gre za stabilno kategorijo, saj število med leti le malenkostno niha. V letu 2007 je
bilo takšnih zaposlenih 8.385, leto pozneje 8.929.
184
Informacija o poslovanju gospodarskih družb v Republiki Sloveniji v letu 2010, 2011, str. 3.
185
Glej Tabelo 5.
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Grafikon 1: Gibanje števila vključenih v socialno zavarovanje iz naslova zaposlitve od leta
2000 do 2010
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Vir: Letno poročilo ZPIZ za leto 2008, 2009, str. 8, Letno poročilo ZPIZ za leto 2010, 2011, str. 4 in
lasten izračun.

4.2.2.1.2 Vključitev zaposlenih v socialno zavarovanje
V primeru zaposlenih so zavezanci za vlaganje prijav praviloma njihovi delodajalci. Pri
pristojni prijavno-odjavni službi ZZZS-ja predajo prijavo v zavarovanje na obrazcu Prijava
podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za
starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega
razmerja (obrazec M-1). Podobno v primeru odjave le-to vložijo na posebnem obrazcu
(obrazec M-2).
Po prejemu prijave v zavarovanje s strani zavezanca za prijavo, prijavno-odjavna služba
ZZZS-ja prijavo potrdi na sestavnem delu obrazca (Potrdilo o prijavi in odjavi podatkov o
pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko
varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja) in ga
izroči prijavitelju. Nato posreduje za vsakega zavarovanca podatke o prijavi v
zavarovanje, o odjavi iz zavarovanja in o prijavi sprememb med zavarovanjem matični
evidenci ZPIZ-a in pristojnemu davčnemu uradu.
Na enak način kot v primeru prijave v zavarovanje ravnajo delodajalci in prijavno-odjavna
služba ZZZS-ja tudi v primeru sprememb podatkov (na primer sprememba osebnega
imena, naslova zavarovanca in podobno) kot tudi v primeru odjave iz zavarovanja
(prenehanje pogodbe o zaposlitvi zaradi sklenitve nove pogodbe pri drugem delodajalcu,
upokojitve ali smrti zavarovanca in podobno).
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Delodajalec mora v 15 dneh po nastopu dela delavcu izročiti fotokopijo prijave v obvezno
pokojninsko, invalidsko, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za primer
brezposelnosti186 (drugi odstavek 9. člena ZDR).
4.2.2.1.3 Prispevki za socialno zavarovanje zaposlenih
V skladu z Zakonom o prispevkih za socialno varnost187 (v nadaljnjem besedilu: ZPSV)
plačujejo zavezanci prispevke za socialno varnost iz bruto plače in iz bruto nadomestil
plače za čas odsotnosti z dela v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, če ni z zakoni
drugače določeno. Zavezanci, ki so v delovnem razmerju pri delodajalcu s sedežem v RS
in so bili poslani na delo v tujino, plačujejo prispevke od plače za enaka dela v RS, če ni z
mednarodnimi pogodbami drugače določeno. Zavezanci plačujejo prispevke za socialno
zavarovanje tudi od vseh drugih prejemkov iz delovnega razmerja, vključno s
stimulacijami in bonitetami, izplačanimi v denarju, bonih ali v naravi, pa tudi od jubilejnih
nagrad, odpravnin in solidarnostnih pomoči ter povračil stroškov v delu, ki presegajo s
predpisom vlade določen znesek. Prav tako se prispevki za socialno zavarovanje
plačujejo od regresa za letni dopust, in sicer od dela, ki presega 70 % povprečne plače
predpreteklega meseca zaposlenih v RS. Če se izplačilo regresa opravi v dveh ali več
delih, se ob izplačilu naslednjega oziroma zadnjega dela regresa ugotovi celotna višina
regresa in izvrši obračun prispevkov od posameznih delov regresa za letni dopust.
Prispevki se obračunavajo in plačujejo iz bruto prejemkov (3. člen ZPSV).
Delodajalci plačujejo prispevke za socialno zavarovanje od bruto plač in od bruto
nadomestil plač za čas odsotnosti z dela v skladu s predpisi o delovnih razmerjih, ki
bremenijo delodajalce, in od drugih prejemkov iz delovnega razmerja, in sicer od enakih
osnov kot zavarovanci.
Tabela 9: Pregled osebnih prejemkov zaposlenih in obveznosti za plačilo prispevkov
Osnova za plačilo prispevkov za socialno
zavarovanje
Plača oziroma nadomestilo plače
Celoten znesek izplačane plače
188
Povračilo stroškov (na primer za prehrano med Del, ki presega s predpisom vlade določen znesek
delom, potne stroške in podobno)
Odpravnine in solidarnostne pomoči
Del, ki presega s predpisom vlade določen znesek
Stimulacije in bonitete
Celoten znesek stimulacij in bonitet
Regres za letni dopust
Del, ki presega 70 % povprečne plače predpreteklega
meseca zaposlenih v RS
Vrsta prejemka

Vir: 1., 2., 3. in 6. člen ZPSV.

Za zaposlene v RS in za državljane RS, zaposlene pri tujcih, se, če mednarodni sporazum
ne določa drugače, prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačujejo
186

Očitno je izpadla še omemba prijave v zavarovanje za starševsko varstvo, a ker je ta
neposredno povezana z ostalimi vrstami socialnega zavarovanja, prijavo v katere se opravi z eno
prijavo, gre le za nepomembno redakcijsko nedoslednost pripravljavca predpisa.
187
Uradni list RS, 5/96, 18/96, 34/96, 87/97, 3/98, 106/99, 81/00, 97/01 in 62/10 – odl. US.
188
Gre za Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja
(Uradni list RS, št. 140/06 in 76/08).
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iz plače in iz nadomestil plače za čas odsotnosti z dela v skladu s predpisi o delovnih
razmerjih in predpisi o zdravstvenem zavarovanju, če ni z zakonom drugače določeno.
Najnižja osnova za obračun prispevkov za zaposlene v RS in za državljane RS,
zaposlene pri tujcih, je znesek minimalne plače.
Osnova za plačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje je za zgoraj navedene
zavarovance bruto plača oziroma bruto nadomestilo za čas odsotnosti z dela v skladu s
predpisi o delovnih razmerjih (prvi odstavek 50. člena ZZVZZ). Najnižja osnova za
obračun in plačilo prispevkov ni predpisana.
Osnova za obračunavanje in plačevanje prispevkov za zaposlovanje je določena z ZPSV
in po novem tudi z ZUTD. Slednji določa, da se prispevki za zaposlovanje obračunavajo
od osnove, ki je enaka osnovi, od katere se za zavarovance plačujejo prispevki za
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (prvi odstavek 135. člena ZUTD).
Enako se ZSDP glede osnove za plačilo prispevkov za starševsko varstvo opira na ZPIZ1 in določa za osnovo za plačilo prispevka za starševsko varstvo osnovo, od katere se
plačujejo prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje – torej najmanj
minimalno plačo.
Stopnje prispevkov določa ZPSV. Kot je razvidno iz Tabele 10, znaša prispevna stopnja
delojemalcev skupaj 22,1 %, delodajalcev pa 16,1 %.
Tabela 10: Stopnje prispevkov za socialno zavarovanje zaposlenih

Vrsta
prispevka
za
socialno Prispevna stopnja
Prispevna stopnja
zavarovanje
delojemalca
delodajalca
Za
pokojninsko
in
invalidsko
15,50 %
8,85 %
zavarovanje
Za zdravstveno zavarovanje
6,36 %
6,56 %
Za starševsko varstvo
0,10 %
0,10 %
Za zaposlovanje
0,14 %
0,06 %
Za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
/
0,53 %
Vir: 11., 12., 13. in 14. člen ZPSV.

4.2.2.1.4 Obračun in plačilo prispevkov za socialno zavarovanje zaposlenih
V primeru zaposlenih je zavezanec za plačilo prispevkov za socialno zavarovanje
delodajalca pravna ali fizična oseba, ki zaposluje delavca, zavezanec za plačilo
prispevkov delojemalca pa je zaposleni sam. Delodajalec, ki je v primeru zaposlenih oseb
najpogosteje tudi izplačevalec njihovih plač oziroma drugih dohodkov iz delovnega
razmerja, od katerih se obračunavajo in plačujejo prispevki, in s tem tudi plačnik davka189,
189

Plačnik davka je praviloma oseba, ki je v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek, ali
zakonom o obdavčenju zavezana za izračunavanje ali plačevanje davka oziroma odtegovanje
davka od davčnih zavezancev in ki ta davek prenese državnemu proračunu, proračunom
samoupravnih lokalnih skupnosti ali ZPIZ ali ZZZS.
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mora prispevke izračunati v obračunu prispevkov za socialno varnost, in sicer v obračunu
davčnih odtegljajev190, če z Zakonom o davčnem postopku191 (v nadaljnjem besedilu:
ZDavP-2) ni drugače določeno (352. člen ZDavP-2). Plačnik davka lahko pooblasti drugo
osebo, da v njegovem imenu izračuna, odtegne in plača davčni odtegljaj. Za ravnanje
druge osebe odgovarja plačnik davka, kakor da bi obveznost izpolnjeval sam.
Plačnik davka mora davčni odtegljaj izračunati in odtegniti ob obračunu dohodka, plačati
pa na dan izplačila dohodka192. Obračun davčnih odtegljajev mora davčnemu organu
predložiti najpozneje na dan izplačila dohodka. Na dan izplačila dohodkov mora plačnik
davka predložiti davčnemu zavezancu tudi podatke iz obračuna davčnih odtegljajev o
dohodku, o odtegnjenem in plačanem davčnem odtegljaju in druge podatke, ki vplivajo na
višino davčnega odtegljaja.
Vrsta, oblika in način predložitve podatkov iz obračuna davčnih odtegljajev za dohodke,
od katerih se obračunava davčni odtegljaj, je predpisana s Pravilnikom o vsebini in obliki
obračuna davčnih odtegljajev, vendar se navedeno nanaša le na predložitev davčnemu
organu. Omenjeni pravilnik tako določa, da se ob izplačilu dohodkov iz zaposlitve
davčnemu organu podatki predložijo na obrazcu Obračun davčnih odtegljajev od
dohodkov iz delovnega razmerja – REK-1, in sicer elektronsko preko sistema e-Davki. Na
podlagi omenjenega pravilnika predložijo podatke na omenjenem obrazcu vsi plačniki
davka, ki izplačujejo dohodke iz delovnega razmerja, tudi fizične osebe, ki opravljajo
dejavnost193.
Drugače velja v primeru izplačevalcev dohodkov, ki niso plačniki davka po 58. členu
ZDavP-2, saj so ti davčnemu organu dolžni predložiti Obračun prispevkov za socialno
varnost za delodajalce, ki niso plačniki davka. Izpolnjen obrazec, ki je priloga in sestavni

190

Prvi odstavek 57. člena ZDavP-2 določa, da v primeru, če je z ZDavP-2 ali z zakonom o
obdavčenju določeno, da davek za davčnega zavezanca izračuna, odtegne in plača plačnik davka
(v nadaljnjem besedilu: davčni odtegljaj), plačnik davka izračuna davčni odtegljaj v obračunu
davčnega odtegljaja. Plačnik davka izračuna davek na podlagi ugotovljene davčne osnove, davčnih
olajšav in davčne stopnje.
191
Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo in 34/12.
192
V skladu s 35. členom Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno
besedilo in 110/12 – ZDIU12; v nadaljnjem besedilu: ZJF) se obvezne dajatve plačujejo v denarju,
razen če je z zakonom določeno drugače.
193
Omenjena določba pravilnika je v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje obveznosti fizičnih oseb,
ki opravljajo dejavnost, s tem, ko določa, da le-te davčnemu organu ob izplačilu plač zaposlenim
predložijo podatke na obrazcu REK-1, v nasprotju s prvim odstavkom 16. člena ZPSV. Ta namreč
določa, da morajo zasebniki davčnemu organu predložiti ne le obračun prispevkov za socialno
varnost (gre za zbirni obračun), temveč tudi plačilne liste za osebe, ki so pri njih zaposlene. Čeprav
z vidika obračuna prispevkov za socialno varnost med podatki iz dela obrazca REK-1, ki so
izkazani individualno po posameznem zaposlenem, in podatki s plačilnih list za zaposlene pri
zasebnikih ni vsebinskih razlik, pa je povzeta ureditev iz pravilnika protiustavna. 153. člen Ustave
RS namreč določa, da morajo biti podzakonski predpisi v skladu z zakoni in ustavo – v opisanem
primeru pa pravilnik, ki je podzakonski akt, ureja materijo, vsebovano v 16. členu ZPSV, drugače
kot omenjeni člen zakona.
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del Pravilnika o obrazcih za obračun prispevkov za socialno varnost194, morajo omenjeni
izplačevalci davčnemu organu predložiti do 15. v mesecu za pretekli mesec.
Izplačevalci dohodkov, ki so pravne osebe, plačujejo obveznosti iz naslova prispevkov za
socialno varnost na vplačilne podračune, predpisane s Pravilnikom o podračunih ter
načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov195 (v nadaljnjem
besedilu: Pravilnik o podračunih). Izplačevalci plač banki, kjer imajo odprt transakcijski
račun196, predajo naloge za plačilo plač in drugih dohodkov, skupaj z nalogi za plačilo od
plač in drugih dohodkov obračunanih obveznih dajatev. Banka v primeru zadostnega kritja
na transakcijskem računu sprovede prejete naloge za plačilo in sredstva nakaže na
vplačilne podračune.
Osebe, zavezane za dajanje podatkov197, morajo davčnemu organu dostaviti podatke,
potrebne za pobiranje dohodnine, za določanje davčne osnove in za uveljavljanje davčnih
olajšav ter identifikacijo zavezanca za davek in zavezanca za dajanje podatkov do 31.
januarja tekočega leta za preteklo leto, pri čemer se šteje, da je predmetna obveznost
dostave podatkov davčnemu organu izpolnjena že s samo predložitvijo davčnega
odtegljaja (338. člen ZDavP-2). Navedeno pomeni, da je delodajalec, za razliko od
nekdanje ureditve, z elektronskim posredovanjem obrazca REK-1 ob vsakokratnem
izplačilu plače izpolnil tudi svojo obveznost informiranja davčnega organa za potrebe
odmere dohodnine. Zaposlenemu pa mora delodajalec, tako kot pred uveljavitvijo ZDavP2198, do 31. januarja tekočega leta za preteklo leto izročiti povzetek podatkov o izplačanih
dohodkih, prispevkih, stroških, olajšavah, akontacijah dohodnine v RS ter osnovi. Ker so
v skladu s 15. členom Zakona o dohodnini199 (v nadaljnjem besedilu: ZDoh-2) z dohodnino
obdavčeni dohodki fizične osebe, ki so bili pridobljeni oziroma doseženi v davčnem letu, ki
je enako koledarskemu letu, izplačevalec v povzetku podatkov o izplačanih dohodkih v
preteklem letu navede v preteklem letu izplačane dohodke in od njih obračunane
194

Uradni list RS, št. 138/06 in 126/08.
Uradni list RS, št. 103/10, 48/11 in 51/11 – popr.
196
Kot določata prvi in drugi odstavek 13. člena Zakona o plačilnih storitvah in sistemih (Uradni list
RS, št. 58/09, 34/10, 9/11 in 32/12; v nadaljnjem besedilu: ZPlaSS), je transakcijski račun plačilni
račun, ki ga odpre banka s sedežem v RS ali podružnica banke države članice v RS v imenu
enega ali več uporabnikov za namene izvrševanja plačilnih transakcij in za druge namene,
povezane z opravljanjem bančnih storitev za uporabnika. Denarna sredstva na transakcijskem
računu se štejejo kot vpogledni denarni depozit, za namene ZPlaSS pa se kot transakcijski račun
šteje tudi enotni zakladniški račun države ali samoupravne lokalne skupnosti, ki je odprt pri Banki
Slovenije, ter račun, ki je kot podračun enotnega zakladniškega računa države ali samoupravne
lokalne skupnosti odprt pri Upravi RS za javna plačila.
197
To so pravna oseba oziroma združenje pravnih oseb, vključno z družbo civilnega prava po
tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti, samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki
samostojno opravlja dejavnost, ki so hkrati plačniki davka.
198
Pred začetkom uporabe ureditve iz ZDavP-2 v delu, ki se nanaša na odmero dohodnine s strani
davčnega organa na podlagi med letom dostavljenih podatkov o izplačilih zavezancem za
dohodnino, je moral namreč izplačevalec dohodkov omenjeni povzetek podatkov dostaviti tudi
DURS-u.
199
Uradni list RS, št. 13/11 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11 – ZUKD-1, 24/12, 30/12 in 40/12 ZUJF.
195
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prispevke ter akontacijo dohodnine, četudi – kljub povsem jasni določbi, da je davčni
odtegljaj potrebno plačati na dan izplačila dohodkov – tega iz kakršnih koli razlogov ni
plačal.
Podobno določbo kot ZDavP-2 vsebuje tudi ZDR200, ki določa, da je delodajalec dolžan
izdati delavcu ob vsakem izplačilu plače ter do 31. januarja novega koledarskega leta
pisni obračun plače in nadomestila plače za plačilno obdobje oziroma za preteklo
koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi obračun in plačilo davkov in prispevkov. Kot
že navedeno, natančnejša oblika tovrstnih obvestil ni predpisana – v primeru izplačila
plače izroči delodajalec zaposlenemu tako imenovano plačilno listo, ki vsebuje omenjene
podatke. Kot ugotavlja Kresalova201, »ZDR glede vsebine pisnega obračuna izrecno
omenja le plačo in nadomestilo plače ter zahtevo, da mora biti razviden tudi obračun in
plačilo davkov in prispevkov. Vendar je treba izraz plača interpretirati v širšem smislu.
Pisni obračun mora obsegati celotno delavčevo plačilo z vsemi njegovimi sestavnimi deli.
V zvezi s pravno naravo pisnega obračuna plače je pomembno dejstvo, da v primeru, če
obračun plače ni pravilen oziroma ni v skladu z obveznostmi delodajalca glede plače,
prevzem pisnega obračuna in morebitni podpis s strani delavca ne more pomeniti, da se
delavec s takim obračunom in izplačilom strinja ali da se odpoveduje morebitnemu
višjemu plačilu, do katerega ima pravico. Pomen je predvsem v tem, da se delavcu
zagotovi ustrezen pregled, seznanjenost z njegovo plačo in dejanskim obračunom,
omogoči nadzor nad pravilnostjo izračuna plače, dokazovanje in podobno. Posledično
pisni obračun plače ali letni povzetek izplačanih dohodkov ne more imeti nobenih
neposrednih pravnih učinkov na same pravice in obveznosti pogodbenih strank. Tako ga
ni mogoče šteti za dokaz, da je delodajalec res izpolnil tisto, kar dolguje delavcu, ali
plačal obvezne dajatve od izplačanih dohodkov«.
Ne glede na večkrat predpisano predložitev podatkov o izplačanih plačah, nadomestilih in
drugih dohodkih iz delovnega razmerja davčnemu organu in zaposlenemu, pa morajo
izplačevalci podatke o izplačanih plačah in regresu za letni dopust predložiti tudi AJPESu. Ta sprejema in obdeluje podatke o izplačanih plačah in regresu za letni dopust
poslovnih subjektov za namene statističnih raziskovanj in za zagotavljanje javnosti plač v
javnem sektorju. Poročanja potekajo tako, da poslovni subjekti izpolnijo predpisane
obrazce in jih posredujejo AJPES-u, praviloma v elektronski obliki, in sicer:
- ob izplačilu plač, enkrat mesečno, poročajo o izplačanih plačah gospodarske družbe,
društva ter pravne osebe javnega sektorja na Obrazcu 1-ZAP/M (Mesečno poročilo o
izplačanih plačah zaposlenih pri pravnih osebah za mesec …). Izjema so pravne
osebe javnega sektorja, za katere velja Zakon o sistemu plač v javnem sektorju202 (v
nadaljnjem besedilu: ZSPJS), ki o izplačanih plačah za zaposlene, za katere ne veljajo
kolektivne pogodbe, poročajo na Obrazcu 1 A;
- ob izplačilu regresa za letni dopust posredujejo poročevalci Obrazec – Izplačilo
regresa za letni dopust;
200

Glej tretji odstavek 135. člena ZDR.
Kresal, 2001, str. 324.
202
Uradni list RS, št. 108/09 – uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10,94/10 – ZIU,
107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 110/11 – ZDIU12 in 40/12 - ZUJF.
201
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za potrebe statističnega raziskovanja SURS-a, ki se izvaja na štiri leta, pa AJPES od
omenjenih poročevalcev kot tudi samostojnih podjetnikov in drugih fizičnih oseb, ki
opravljajo registrirane dejavnosti, zbira tudi podatke o strukturi plače na Obrazcu ZAPSP/4L.

Dodatno morajo delodajalci do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto ZPIZ-u
posredovati prijavo podatkov in sprememb podatkov o plači oziroma osnovi, nadomestilih,
plačanem prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter obdobjih zavarovanja na
obrazcu M-4, katerega obliko in način izpolnjevanja določa Pravilnik o obrazcih prijav
podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za
starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti203 (v nadaljnjem besedilu:
Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o zavarovanju). Izjema velja v primeru delavcev, ki so
zaposleni pri fizičnih osebah, ki ne opravljajo dejavnosti, za tujce, zaposlene na območju
RS pri tujih organizacijah in ustanovah, če je tako zavarovanje določeno z mednarodnim
sporazumom, in za državljane RS, ki so na ozemlju RS zaposleni pri tujih organizacijah,
zavodih in diplomatskih in konzularnih predstavništvih, če ti ne izvršujejo obveznosti
delodajalca, saj obrazca M-4 zanje delodajalec ne posreduje, temveč to stori DURS.
Vsak dajalec podatkov dostavi en obrazec, na katerem individualizirano navede podatke o
plači, zavarovalni osnovi, obdobju zavarovanja in znesku plačanih prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje od navedenih zavarovalnih osnov za vsakega
delavca posebej. Za obdobja po 1. januarju 2009 poteka posredovanje podatkov
elektronsko. Odslej se posebej sporočajo tudi podatki za obdobja, ko prispevki niso
plačani, plačani pa se poračunajo sorazmerno na obdobja. Hkrati mora delodajalec kopijo
tega potrdila posredovati tudi zavarovancem, za katere plačuje prispevek za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje delodajalca204.
Ne glede na opisane obveznosti posredovanja podatkov o plačah oziroma nadomestilih
plače, osnovi za obračun prispevkov in davkov, obračunanih in plačanih prispevkih, tako
delavcu kot tudi davčnemu organu, AJPES-u in ZPIZ-u, po postopku, razvidnemu iz Slike
5 na strani 205, pa je ob uveljavljanju številnih pravic iz socialnega zavarovanja te
podatke potrebno dostavljati ponovno.

203

Uradni list RS, št. 37/11 in 57/11 – popr.
V zvezi z navedeno obveznostjo delodajalca je določba 203. člena ZPIZ-1 nedosledna.
Delodajalec namreč ZPIZ-u posreduje en obrazec M-4, ki vsebuje podatke o vseh zaposlenih, za
katere plačuje prispevek delodajalca. Posredovanje kopije tega obrazca vsakemu zaposlenemu
posebej bi pomenilo protizakonito seznanitev vsakega zaposlenega s podatki o plači in plačanih
prispevkih vseh njegovih sodelavcev, zato v praksi delodajalci izročijo vsakemu zaposlenemu le
podatke, ki se nanašajo nanj.
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4.2.2.2 Samozaposleni
Kot samozaposleni205 se po prvem odstavku 15. člena ZPIZ-1 obvezno zavarujejo osebe,
ki kot svoj edini ali glavni poklic v RS:
- opravljajo pridobitno dejavnost kot samostojni podjetniki posamezniki po Zakonu o
gospodarskih družbah206 (v nadaljnjem besedilu: ZGD-1), vključno s fizičnimi osebami,
ki se štejejo za obrtnike ali zasebne trgovce v skladu z zakonodajo, veljavno pred
uveljavitvijo ZGD-1;
- z osebnim delom samostojno opravljajo umetniško ali kakšno drugo kulturno dejavnost
ali dejavnost na področju medijev in so v skladu z zakonom vpisane v register
samostojnih dejavnosti, če je tak register predpisan;
- opravljajo samostojno dejavnost s področja zdravstva ali socialne varnosti
(zdravstveno, klinično ali specialistično dejavnost, zasebno veterinarsko dejavnost ali
drugo zasebno dejavnost s področja zdravstva, socialne varnosti ali farmacije) v
skladu z zakonom;
- opravljajo duhovniško oziroma drugo versko službo;
- opravljajo odvetniško ali notarsko dejavnost v skladu z zakonom;
- samostojno opravljajo drugo dovoljeno dejavnost.
Najbolj tipični predstavniki samozaposlenih so samostojni podjetniki posamezniki (v
nadaljnjem besedilu: podjetniki), ki jih opredeljuje ZGD-1. Določa, da je podjetnik fizična
oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega
podjetja (šesti odstavek 3. člena ZGD-1).
Podjetnik lahko začne opravljati dejavnost šele, ko je pri AJPES-u vpisan v Poslovni
register Slovenije (prvi odstavek 74. člena ZGD-1). V roku 15 dni po nastanku sprememb
relevantnih podatkov, je spremembe prav tako dolžan sporočiti AJPES-u. Pred
uveljavitvijo ZGD-1 je bil registrski organ za podjetnike DURS, ki je vodil vpisnik
podjetnikov (razen za velike in srednje podjetnike, za katere je bil registrski organ
pristojno sodišče), in je imel s tem hkrati najboljše pogoje za ustrezno kvaliteten nadzor
nad njihovim obračunavanjem in plačevanjem obveznih dajatev, sedaj pa je registrski
organ za podjetnike AJPES. Register samostojnih podjetnikov posameznikov je namreč
kot primarni register, o vpisu v katerega odloča AJPES, del Poslovnega registra. Podatki
o preostalih zasebnikih, ki niso podjetniki, se v Poslovnem registru zagotavljajo preko
izvedenih registrov, kot so:
- imenik (register) odvetnikov, ki ga vodi Odvetniška zbornica,
- register notarjev, ki ga vodi Ministrstvo za pravosodje,
- register zasebnih zdravstvenih delavcev, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje,
- register lekarnarjev, ki ga vodi Ministrstvo za zdravje,
- razvid zasebnik visokošolskih učiteljev, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo in šport,
- razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja, ki ga vodi
Ministrstvo za šolstvo in šport,
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Angl. self-employed, nem. Selbstständige.
Uradni list RS, št. 65/09 – uradno prečiščeno besedilo, 33/11, 91/11, 100/11 – sklep US, 32/12
in 57/12.
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register detektivov, ki ga vodi Detektivska zbornica Slovenije,
razvid poklicnih športnikov, ki ga vodi Ministrstvo za šolstvo in šport.

Poleg samostojnih podjetnikov so samozaposleni tudi osebe, ki opravljajo umetniško in
drugo kulturno dejavnost (na primer novinarji), zasebniki s področja zdravstva (na primer
zdravniki in babice, lekarnarji), osebe, ki opravljajo dejavnost s področja socialne varnosti,
odvetniki, notarji. Slednji povečini dosegajo sorazmerno visoke prihodke in nimajo večjih
težav z vključitvijo in plačevanjem prispevkov za socialno zavarovanje. Mnogo več težav
imajo samozaposleni z nizkimi dohodki, saj jim je vstop v socialno zavarovanje na tej
podlagi, v kolikor dobiček iz naslova opravljanja dejavnosti ni vsaj tako visok, kolikor
znaša minimalna plača, praktično onemogočen (izjema so v določenih primerih le kmetje).
Ena večjih težav v zvezi s tem – ustvarjanje in določanje prihodka iz dejavnosti
samozaposlenega, od katerega se obračunavajo in plačujejo prispevki za socialno
zavarovanje – pesti zlasti tiste, katerih dohodek je v posameznih obdobjih različno visok
ali nereden.
Poleg zgoraj omenjenih zasebnikov pa se po drugem odstavku 15. člena ZPIZ-1 kot
samozaposleni obvezno zavarujejo družbeniki zasebnih družb in zavodov v RS, ki so
poslovodne osebe in niso zavarovani na drugi podlagi. Na podlagi Pravilnika o
ugotavljanju lastnosti zavarovanca pokojninskega in invalidskega zavarovanja207 se
lastnost zavarovanca za lastnika zasebnega podjetja ali zavoda, ki osebno vodi to
podjetje ali zavod, dokazuje z izpisom iz sodnega registra, iz katerega je razvidno, da je
oseba lastnik oziroma ustanovitelj zasebnega zavoda oziroma gospodarske družbe, ki
ima lastnost pravne osebe. Šteje se, da lastnik osebno vodi zasebno podjetje ali zavod,
če je v sodnem registru vpisan kot direktor in ni obvezno zavarovan na podlagi delovnega
razmerja pri drugem poslovnem subjektu oziroma zasebnem delodajalcu ali na drugi
podlagi, ni uživalec pokojnine oziroma ni na rednem šolanju. Lastnik zasebnega podjetja,
ki ga osebno vodi, je prav tako dolžan obračunati in plačati prispevke za socialno
zavarovanje v primeru, kadar zanj ni bila vložena odjava iz zavarovanja, vendar se za
njega ne plačujejo prispevki oziroma je prenehal izpolnjevati pogoje za zavarovanje.
Zaradi nedodelane ureditve, zlasti na področju davčnega priznavanja odhodkov iz naslova
obračunanih in plačanih prispevkov za socialno zavarovanje, nedoslednega preverjanja
dokazil o lastnosti zavarovanca ob sami prijavi v zavarovanje in neizvajanja nadzora nad
pravilnostjo obračunavanja in plačevanja prispevkov208 je večina družbenikov enoosebnih
družb, ki so hkrati poslovodne osebe in bi sicer morali prispevke plačevati kot
samozaposleni, le-te plačevala kot zaposleni. Navedeno je za omenjene zavarovance
207

Uradni list RS, št. 32/96.
Interna analiza DURS-a je na podlagi preučitve vzorca 405 oseb, katere so v davčnem registru
evidentirane kot zavarovanci po drugem odstavku 15. člena ZPIZ-1, torej kot lastniki oziroma
družbeniki zasebnih podjetij, ki niso zavarovani na drugi podlagi, v letu 2003 pokazala, da:
- za 367 zavarovancev (90,62 %) pravne osebe predlagajo obrazec REK-1 za izplačilo plač
zaposlenim,
- za 35 zavarovancev (8,64 %) ni predloženih nobenih obračunov,
- le 3 zavarovanci (0,74 %) predlagajo obračun prispevkov za socialno varnost za lastnike
zasebnih podjetij (več o tem glej Vezjak, 2003, str. 96–98).
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predstavljalo številne ugodnosti, kot so plačilo prispevkov za socialno varnost ob
dejanskem izplačilu plač in ne do 15. v mesecu za pretekli mesec (v nasprotnem primeru
pa naložitev prispevkov z odločbo in prisilno izterjavo s strani DURS-a ter v primeru
neplačila zadržanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja), možnost izplačila plač in drugih
prejemkov (na primer nadomestilo za prehrano med delom, regres za letni dopust in
podobno). Veljavna ureditev sama po sebi sicer ne izključuje možnosti sklenitve pogodbe
o zaposlitvi družbeniku s podjetjem, katerega družbenik je. Kljub temu je sodna praksa na
tem področju precej neenotna, odločitve Vrhovnega sodišča RS so si celo
nasprotujoče209. Zanimivo je, da zaposlitev družbenika v lastni družbi ne glede na število
družbenikov ni nič nenavadnega v germanskem pravnem redu210, iz katerega smo povzeli
ključne institute statusnega prava in po katerem se zgledujemo tudi ob urejanju trga dela.
Z uveljavitvijo ZUTD je prišlo do spremembe načina urejanja211 vseh vrst obveznih
socialnih zavarovanj družbenikov, ki so poslovodne osebe. Družbeniki, ki so poslovodne
osebe in se v zavarovanje vključijo sedaj, se, namesto po dosedanji eni podlagi, vključijo v
zavarovanje na dveh podlagah. Prva podlaga (šifra 040) zajema obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zavarovanje za starševsko varstvo.
Ker vsi družbeniki, ki so hkrati poslovodne osebe, ne izpolnjujejo tudi pogojev za
zavarovanje za primer brezposelnosti212, je za vključitev v zavarovanje za primer
brezposelnosti predvidena dodatna podlaga (šifra 112). Ne glede na navedeno ohranijo
do prenehanja pravnega razmerja, ki je bilo podlaga za zavarovanje, status zavarovancev
zavarovanja za primer brezposelnosti vsi tisti zavarovanci, ki so se vključili v zavarovanje
za primer brezposelnosti po ZZZPB213. Gre torej za izenačitev zavarovanj in obveznosti iz
tega naslova za tisti segment samozaposlenih, za katere podlaga za zavarovanje izhaja iz
njihovega poslovodenja v osebni družbi oziroma enoosebni družbi z omejeno
odgovornostjo oziroma zavodu, katerega lastniki so. Pomembna razlika v razmerju do
ostalih samozaposlenih je formalizirana možnost izplačila dohodka za vodenje
poslovnega subjekta214, ki ga zavod oziroma osebna družba ali enoosebna družba z
omejeno odgovornostjo izplača edinemu lastniku215. Takšno izplačilo se ob pogoju, da gre
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Glej na primer sodbi Vrhovnega sodišča RS, opr. št. VII IPS 484/2006 z dne 20. 11. 2007 in opr.
št. VIII Ips 167/2008 z dne 29. 10. 2009.
210
Knaus, 1. 4. 2010.
211
ZUTD je torej služil kot povod za spremenjeno izvajanje že veljavnih predpisov, ki se sicer v tem
delu niso spremenili, so se pa drugače izvajali – tako tudi Pojasnilo DURS-a, št. 4251-2597/2011-3
z dne 23. 9. 2011.
212
Na podlagi šeste alineje prvega odstavka 54. člena ZUTD se obvezno zavarujejo le poslovodne
osebe v osebni družbi in enoosebni družbi z omejeno odgovornostjo, kar pomeni, da v primeru
družbe z omejeno odgovornostjo, ki ima več družbenikov, družbenik, ki je hkrati poslovodna oseba,
ne izpolnjuje pogojev za obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti.
213
Tretji odstavek 180. člena ZUTD.
214
V omenjeni dohodek se vštevajo vse oblike izplačil za vodenje poslovnega subjekta, tako za
izplačila dohodka v obliki denarnih plačil kot za izplačila v naravi (bonitete) ali povračila stroškov –
glej Pojasnilo DURS-a, št. 4212-10828/2011-1 z dne 27. 12. 2011.
215
Zanj družba predloži DURS-u obrazec REK-1, davčno pa ga obravnava kot dohodek iz
delovnega razmerja po 1. točki drugega odstavka 37. člena ZDoh-2.
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za odhodke, potrebne za pridobitev obdavčljivih prihodkov216, lahko šteje za davčno
priznan odhodek družbe, katere lastnik je omenjeni zavarovanec. V okviru omenjenega
izplačila je dopustno tudi plačilo prispevkov za socialno zavarovanje, kar sicer ne vpliva
na formalne obveznosti in odgovornosti zavarovanca v zvezi s tem217.
4.2.2.2.1

Gibanje števila samozaposlenih, vključenih v socialno zavarovanje

Število samozaposlenih, ki so bili iz naslova opravljanja dejavnosti socialno zavarovani, je
bilo najmanjše v letih od 2002 do 2005, nato pa je začelo naraščati in je leta 2010 znašalo
že 59.825 oseb, kot je razvidno iz Grafikona 2.
Grafikon 2: Gibanje števila vključenih v socialno zavarovanje iz naslova samozaposlitve od
leta 2000 do 2010

Vir: Letno poročilo ZPIZ-a za leto 2008, 2009, str. 8, Letno poročilo ZPIZ-a za leto 2010, 2011, str.
4 in lasten izračun.

4.2.2.2.2

Vključitev samozaposlenih v socialno zavarovanje

Zavezanci za vlaganje prijav v zavarovanje samozaposlenih so samozaposleni sami, in
sicer pri prijavno-odjavni službi ZZZS-ja najprej vložijo prijavo o začetku poslovanja, nato
pa Prijavo podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem zavarovanju,
zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer brezposelnosti in o sklenitvi
delovnega razmerja (obrazec M-1).
Prejem prijave s strani samozaposlenega prijavno-odjavna služba ZZZS-ja potrdi na
sestavnem delu obrazca ter ga izroči prijavitelju. Nato posreduje podatke o prijavi
poslovanja in prijavi v zavarovanje, o odjavi iz zavarovanja in o prijavi sprememb med
zavarovanjem matični evidenci ZPIZ-a in pristojnemu davčnemu uradu.
216

Glej zlasti 12. in 29. člen Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb (Uradni list RS, št. 117/06,
90/07, 56/08, 76/08, 92/08, 5/09, 96/09, 43/10, 59/11 in 24/12).
217
Pojasnilo DURS-a, št. 4251-2597/2011-3 z dne 23. 9. 2011.
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Na enak način kot v primeru prijave v zavarovanje ravnajo samozaposleni in prijavnoodjavna služba ZZZS-ja tudi v primeru sprememb podatkov ali prenehanja poslovanja
oziroma zavarovanja.
4.2.2.2.3

Prispevki za socialno zavarovanje samozaposlenih

Osnova za plačilo prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje je za
samozaposlene zavarovalna osnova. Določitev zavarovalnih osnov je za samozaposlene
zavarovance in za druge zavarovance, ki ne prejemajo plače, opredeljena v 209. členu
ZPIZ-1, podrobneje pa s Pravilnikom o postopku za razvrščanje v zavarovalne osnove218.
Zavarovalna osnova za samozaposlene in kmete se določi glede na dosežen dobiček
zavarovanca, v katerem niso upoštevani obračunani prispevki za obvezno zavarovanje ter
znižanje in povečanje davčne osnove, razen razlike v obrestih, v skladu z ZDoh-2.
Uvrstitev v ustrezno zavarovalno osnovo se določi na podlagi zadnje odmerne odločbe o
davku iz dejavnosti oziroma zadnjega obračuna davka iz dejavnosti oziroma zadnje
odločbe o odmeri dohodnine in glede na podatke o povprečni oziroma minimalni plači za
leto, na katero se nanaša davek iz dejavnosti. Če tako dosežena davčna osnova ne
preseže minimalne letne plače zaposlenih v RS, se prispevki plačujejo od osnove, ki
znaša najmanj toliko kot minimalna plača. V kolikor znaša dosežena davčna osnova več
kot 3,5-kratnik povprečne letne plače zaposlenih v RS, znaša zavarovalna osnova 2,4
povprečne plače za predzadnji mesec pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna
osnova.
Če samozaposleni želi plačevati prispevke od višje zavarovalne osnove, v katero bi se
sicer uvrstil glede na doseženo davčno osnovo, se lahko zavaruje tudi od višje
zavarovalne osnove, vendar največ 2,4-kratnika povprečne plače za predzadnji mesec, v
katerem se določi zavarovalna osnova. Podobno je samozaposlenemu omogočeno, da
zahteva znižanje zavarovalne osnove219, v katero se je sicer uvrstil, če oceni, da
omenjena zavarovalna osnova ne ustreza pričakovanemu poslovnemu izidu v tekočem
letu in bi plačevanje prispevkov ogrozilo njegovo nadaljnje poslovanje.
Znotraj kategorije samozaposlenih velja opozoriti na razliko, ki se nanaša na najnižjo
zavarovalno osnovo. Medtem ko znaša najnižja osnova za obračun prispevkov v primeru
samozaposlenih iz prvega odstavka 15. člena ZPIZ-1 najmanj znesek minimalne plače, pa
znaša v primeru samozaposlenih iz drugega odstavka 15. člena ZPIZ-1 (družbeniki
zasebnih družb in zavodov v RS, ki so poslovodne osebe in niso zavarovani na drugi
podlagi) najmanj znesek najnižje pokojninske osnove. Pri uvrstitvi v zavarovalno osnovo
se upoštevajo zneski vseh bruto dohodkov iz zaposlitve po ZDoh-2220, ki jih je
218

Uradni list RS, št. 49/06 in 38/07.
Vendar največ do zneska, ki znaša najmanj 60 % povprečne plače za predzadnji mesec pred
mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova.
220
Znesek bruto plač, dohodkov, prejetih po pogodbi o poslovodenju ter morebitni drugi dohodki iz
naslova vodenja poslovnega subjekta. Dohodki, prejeti na podlagi lastništva družbe, se pri tem ne
upoštevajo (glej Pojasnilo DURS-a, št. 4210-13515/2011-2 z dne 10. 6. 2011).
219
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zavarovanec v preteklem letu prejel za vodenje poslovnega subjekta, pri katerem
izpolnjuje pogoj za vključitev v zavarovanje na predmetni podlagi.
Samozaposleni plačujejo prispevke po enakih stopnjah kot zaposleni, vendar – za razliko
od zaposlenih – iz in od zavarovalne osnove.
4.2.2.2.4 Obračun in plačilo prispevkov za socialno zavarovanje samozaposlenih
Izpolnjen obrazec Obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, katerega oblika
in vsebina je predpisana s Pravilnikom o obrazcih za obračun prispevkov za socialno
varnost221, mora zavezanec predložiti davčnemu organu do 15. dne v mesecu za pretekli
mesec in prispevke v omenjenem roku tudi plačati. V enakem roku predložijo davčnemu
organu obračun prispevkov tudi lastniki zasebnih podjetij, ki nimajo plače in so v socialno
zavarovanje vključeni iz tega naslova, vendar na obrazcu Obračun prispevkov za socialno
varnost za lastnike zasebnih podjetij, ki nimajo plače. Vsebina in oblika obrazca sta
predpisani z omenjenim pravilnikom.
Zasebniki plačujejo obveznosti iz naslova prispevkov za socialno zavarovanje na
vplačilne podračune. Zasebniki najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec predajo
banki, kjer imajo odprt transakcijski račun, naloge za plačilo prispevkov, izračunanih v
obračunu prispevkov za socialno zavarovanje. Banka v primeru zadostnega kritja na
transakcijskem računu sprovede prejete naloge za plačilo in sredstva nakaže na vplačilne
podračune.
Za razliko od ostalih kategorij zavarovancev so torej samozaposleni, ki sicer ne prejemajo
plač, dolžni plačevati prispevke za socialno zavarovanje do 15. v mesecu za pretekli
mesec. V kolikor ne oddajo obračuna prispevkov za socialno varnost, jim obveznost iz
tega naslova z odločbo naloži pristojni davčni urad. Če svoje obveznosti ne poravnajo v
predpisanem roku, uvede davčni organ postopek prisilne izterjave.
Na podlagi evidence o obračunanih in plačanih prispevkih DURS do 30. aprila tekočega
leta ZPIZ-u za preteklo leto posreduje prijavo podatkov in sprememb podatkov o
zavarovalni osnovi, nadomestilih, plačanem prispevku za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje ter obdobjih zavarovanja na obrazcu M-4, kot je razvidno s Slike 7 na strani
209. Za razliko od posredovanja podatkov v primeru zaposlenih, katerim je delodajalec
dolžan posredovati na obrazcu M-4 sporočene podatke, pa v primeru samozaposlenih ni
predpisano, da bi jim DURS moral posredovati podatke, ki jih je v zvezi z njihovo
zavarovalno osnovo, nadomestilih, obračunanih in plačanih prispevkih ter obdobjih
zavarovanja sporočil ZPIZ.
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Uradni list RS, št. 138/06 in 126/08.
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4.2.2.3 Prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
V obvezno zavarovanje se lahko v primerih, določenih z ZPIZ-1222, prostovoljno vključijo
tudi osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev za obvezno zavarovanje. Na podlagi prvega
odstavka 34. člena ZPIZ-1 se lahko državljani RS, ki so dopolnili 15 let starosti in niso
obvezno zavarovani, prostovoljno vključijo v obvezno zavarovanje po ZPIZ-1 v času, ko:
1. so na neplačanem dopustu;
2. traja suspenz pogodbe o zaposlitvi;
3. so na dodiplomskem oziroma na podiplomskem šolanju;
4. služijo vojaški rok, opravljajo naloge nadomestne civilne službe ali se usposabljajo za
rezervni sestav policije;
5. skrbijo za otroka, mlajšega od sedmih let oziroma za invalidno osebo, ki je nezmožna
za samostojno življenje in delo, ali za uživalca dodatka za pomoč in postrežbo;
6. opravljajo samostojno kmetijsko dejavnost in ne izpolnjujejo dohodkovnega cenzusa,
ki ga za obvezno vključitev določa druga alineja prvega odstavka 16. člena ZPIZ-1;
7. so kot brezposelne osebe vpisani v katero od evidenc pri ZRSZ-ju;
8. bivajo v tujini kot zakonci oziroma kot zunajzakonski partnerji zavarovancev, poslanih
na delo ali usposabljanje v tujino;
9. so kot invalidi v varstvenih delavnicah;
10. so na strokovnem izpopolnjevanju ali na specializaciji po prenehanju obveznega
zavarovanja;
11. so zaposleni s krajšim delovnim časom od polnega, vendar le za razliko do polnega
delovnega časa;
osebe iz 3., 7. in 9. točke pa se lahko vključijo v zavarovanje tudi, če so uživalci družinske
pokojnine.
Ne glede na navedeno pa se lahko državljan RS v roku šestih mesecev po prenehanju
obveznega zavarovanja prostovoljno vključi v zavarovanje, če je bil v zadnjih desetih letih
najmanj pet let vključen v obvezno zavarovanje. Tujec se lahko prostovoljno vključi, če je
tako določeno z mednarodnim sporazumom.
Pod enakimi pogoji se lahko prostovoljno vključijo v zavarovanje tudi osebe, za katere
velja Uredba 883/2004/ES, in sicer:
- državljani ene od držav članic EU ne glede na stalno prebivališče,
- osebe brez državljanstva ali begunci s stalnim prebivališčem v eni izmed držav članic
EU,
- družinski člani, ki imajo pravico po zavarovanih osebah, če obstajajo navezne
okoliščine za zavarovanje po zakonu,
- državljani tretjih držav in njihovi družinski člani, če zakonito prebivajo na območju
države članice EU in njihov položaj ni omejen na eno samo državo članico EU.

222

Glej tretji odstavek 3. člena ZPIZ-1.
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4.2.2.3.1 Gibanje števila prostovoljno vključenih v obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje
Število prostovoljno vključenih v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje znaša v
povprečju približno 21 do 22 tisoč, izjema je le obdobje med leti od 2003 do 2006, ko je
bilo prostovoljno vključenih nekoliko več, tudi 24 tisoč, kot je razvidno iz Grafikona 3:
Grafikon 3: Število prostovoljno vključenih v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje od leta 2000 do 2010

Vir: Letno poročilo ZPIZ za leto 2008, 2009, str. 8, Letno poročilo ZPIZ za leto 2010, 2011, str. 4 in
lasten izračun.

4.2.2.3.2 Prostovoljna vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
V primeru prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje je
zavezanec za vložitev prijave v zavarovanje oseba, ki se odloči za vstop v zavarovanje223.
Prijavo vloži na obrazcu Prijava podatkov o pokojninskem in invalidskem ter
zdravstvenem zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo, zavarovanju za primer
brezposelnosti in o sklenitvi delovnega razmerja (Obrazec M-1) pri prijavno-odjavni službi
ZZZS-ja.
Prijavno-odjavna služba ZZZS-ja potrdi prejem prijave na sestavnem delu obrazca, ki ga
vrne zavarovancu. Nato posreduje podatke o prijavi matični evidenci ZPIZ-a in
pristojnemu davčnemu uradu.

223

Izjema je invalid v varstveni delavnici – zanj prijavo izpolni in vloži skrbnik oziroma varstvena
delavnica.
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4.2.2.3.3

Prispevki iz naslova prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje

Osebe, ki so prostovoljno vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
same izbirajo obseg pravic, za katerega bodo zavarovane, s tem, ko izberejo višino
zavarovalne osnove, od katere plačujejo prispevke za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje. Gre za zavarovanje za širši ali ožji obseg pravic.
Širši obseg pravic, ki je enak kot za ostale zavarovance obveznega zavarovanja, je
zagotovljen osebam v prostovoljnem zavarovanju, če izberejo zavarovalno osnovo
najmanj v višini 60 % povprečne plače zaposlenih v RS za predzadnji mesec pred
mesecem,v katerem se določa zavarovalna osnova224. Izbrana osnova ne sme presegati
2,4-kratnika povprečne plače zaposlenih v RS za predzadnji mesec, v katerem se določi
zavarovalna osnova225. Za nekatere kategorije zavarovancev, in sicer za:
- osebe, ki skrbijo za otroka, mlajšega od sedmih let, ali invalidno osebo, nezmožno za
samostojno življenje in delo, ali uživalca dodatka za pomoč in postrežbo,
- osebe, ki opravljajo samostojno kmetijsko dejavnost,
- brezposelne osebe, ki so vpisane v katero od evidenc ZRSZ-ja,
- invalide v varstvenih delavnicah,
- zaposlene s krajšim delovnim časom za razliko do polnega delovnega časa
je določena nižja osnova v znesku 30 % povprečne plače zaposlenih v RS za predzadnji
mesec pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova 226, ki pa prav tako
zagotavlja širši obseg pravic.
Ožji obseg pravic zajema le pravico do starostne, invalidske, vdovske in družinske
pokojnine za slepo in nepokretno osebo, pri kateri je zmožnost premikanja zmanjšana za
70 % ali več, pa tudi pravico do dodatka za pomoč in postrežbo227. Zavarovalna osnova
za plačilo prispevkov za ožji obseg pravic znaša najmanj toliko kot zajamčena plača228.
4.2.2.3.4 Obračun in plačilo prispevkov iz naslova prostovoljne vključitve v obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Vsi zavarovanci, ki so prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, plačujejo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje zavarovanca in
delodajalca, in sicer skupaj 24,35 % od osnove (podobno kot samozaposleni) do 15. v
224

Za mesec december 2011 znaša zavarovalna osnova najmanj 906,26 evrov.
Za mesec december 2011 znaša zavarovalna osnova največ 3.625,06 evrov.
226
Za mesec december 2011 znaša v tem primeru zavarovalna osnova najmanj 453,13 evrov.
227
Zavarovanje za ožji obseg pravic ne obsega pravice do odmere pokojnine od najnižje
pokojninske osnove, kadar je zavarovančeva dejanska pokojninska osnova nižja od najnižje
pokojninske osnove, pravice do oskrbnine in odpravnine, pravice do varstvenega dodatka, pravice
do delne pokojnine, pravice na podlagi III. kategorije invalidnosti, pravice do invalidnine, pravice do
dodatka za pomoč in postrežbo – izjema so slepi in nepokretni zavarovanci iz 138. člena ZPIZ-1,
pravice do letnega dodatka. Zavarovanci teh pravic ne pridobijo, če so do nastanka zavarovalnega
primera več kot polovico skupne pokojninske dobe zavarovani le za ožji obseg pravic.
228
Za mesec december 2011 znaša zavarovalna osnova v tem primeru najmanj 237,73 evrov.
225
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mesecu za pretekli mesec. Kot že navedeno, pa so izjema ekonomsko šibkejši kmetje,
katerim prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalca plačuje RS229.
Sami plačujejo le prispevek delojemalca po stopnji 15,5 %.
Podobno kot v primeru zavarovancev iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti tudi za
prostovoljno vključene v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zakonsko ni
urejena obveznost predlaganja obračuna prispevkov za socialno zavarovanje, zato le-ti v
praksi davčnemu organu oddajo izjavo o izbrani zavarovalni osnovi, davčni organ pa jih
nato mesečno bremeni za ustrezno izračunan znesek prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje.
Davčni uradi v zvezi z obveščanjem zavezancev za plačilo prispevkov iz naslova
prostovoljne vključitve v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje ravnajo različno.
Različno je tudi ravnanje davčnih uradov v povezavi s prisilno izterjavo neplačanih
prispevkov iz tega naslova.
Od trenutka vključitve v zavarovanje (obvezne ali prostovoljne) so zavarovanci glede
svojih obveznosti plačevanja prispevkov izenačeni, kar pomeni, da bi moral davčni organ
v primeru neplačila prispevkov tovrstnemu zavezancu izdati odločbo, ki bi, podobno kot v
primeru samozaposlenih zavarovancev, predstavljala izvršilni naslov in, če obveznosti ne
bi bile poravnane, uvesti prisilno izterjavo. Navedeno nedvomno sledi tudi iz prvega
odstavka 228. člena ZPIZ-1, ki določa, da opravlja DURS nadzor nad obračunavanjem in
plačevanjem prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pobira,
izterjuje ter vodi ustrezne evidence o vplačanih prispevkih za posamezne zavarovance
(torej ne glede na (ne)prostovoljnost vključitve v zavarovanje). Če posameznik,
prostovoljno vključen v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ni zmožen
poravnavati obveznosti iz naslova prispevkov, je namreč za odjavo iz zavarovanja prav
tako predpisan ustrezen postopek, kar pa se v praksi ne izvaja dovolj dosledno. Za
obračunane neplačane prispevke prostovoljno vključenih v obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje je namreč le redko uvedena prisilna izterjava. Posledično se dolg v
evidencah davčnega organa kopiči, zavarovanci, ki prispevkov ne plačajo, pa se ne čutijo
prisiljene urediti status in se odjaviti iz zavarovanja, takoj ko bremena plačevanja
prispevkov ne zmorejo več, četudi za vključitev še izpolnjujejo pogoje.
229

Prav tako so izjema na primer zakonci oziroma zunajzakonski partnerji diplomatov. Na podlagi
51. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo,
20/06 – ZNOMCMO, 76/08, 108/09 in 81/10 – ZUTD) se čas bivanja zakonca diplomata, ki je na
delu v tujini, oziroma osebe, ki je pred odhodom diplomata v tujino z njim živela v dalj časa
trajajoči življenjski skupnosti, ki je po predpisih o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v pravnih
posledicah izenačena z zakonsko zvezo, všteje v zavarovalno dobo, če je bil zakonec oziroma
izvenzakonski partner do odhoda v tujino v delovnem razmerju, samozaposlen ali prijavljen na
zavodu za zaposlovanje, v obvezno zdravstveno zavarovanje pa je vključen kot vzdrževani
družinski član. Sredstva za plačilo in revalorizacijo prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, zavarovanje za starševsko varstvo in zavarovanje za primer brezposelnosti se
zagotovijo v proračunu.
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5 UKREPI ZA SPODBUJANJE VKLJUČENOSTI V SOCIALNO
ZAVAROVANJE IN NEKATERI DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA
VRSTO ZAVAROVANJA

5.1

RAZLOGI ZA SPREMEMBE NA PODROČJU
SOCIALNO ZAVAROVANJE – SPLOŠNO

VKLJUČENOSTI

V

Zaradi negativnih demografskih trendov in sprememb na trgu dela večina evropskih držav
že uvaja različne ukrepe230, s katerimi naj bi vsaj nekoliko ublažile čedalje večji pritisk na
socialne blagajne.
Glavnina pozornosti je povsod usmerjena na področje pokojninskega in invalidskega
zavarovanja. Zaradi kritik na račun sistema sprotnega prispevnega kritja231, kateremu
teoretiki očitajo zlasti veliko neučinkovitost, ki naj bi je bilo manj v sistemu osebnih
varčevalnih računov232, se najpogosteje razmišlja o vzpostavitvi sistema osebnih
varčevalnih računov233.
Za razliko od sistema osebnih varčevalnih računov, v katerem je skrb in odgovornost za
zanesljivost in višino prejemkov v starosti prepuščena izključno zavarovancu, je v sistemu
sprotnega prispevnega kritja večja gotovost prejemanja pokojnine iz naslova obveznega
pokojninskega zavarovanja, saj v primeru, ko sredstva iz naslova sproti zbranih
prispevkov ne zadoščajo, jamči država234.
Druga pomembna razlika v primerjavi s sistemom sprotnega prispevnega kritja je v tem,
da v primeru varčevanja v obliki osebnih računov skorajda ni redistribucije donosov med
tistimi, ki vplačajo več in tistimi, ki vplačajo manj235. Medtem ko je sistem sprotnega
prispevnega kritja usmerjen k zagotavljanju ustrezne pokojninske osnove, temelji sistem
zasebnega varčevanja v obliki osebnih računov na zagotavljanju pokojnine izključno iz
naslova vplačanih sredstev, oplemenitenih z morebitnimi donosi.

230

Glej na primer Peters, 1992, str. 91–111; Johnson, 1999, 309 str.; Kolev in Saget, 2005, str.
161–187; McDonald, 2006, str. 2–7; Qvortrup, 2006, str. 13.
231
Angl. defined-benefit-pension system.
232
Feldstein et al., 1998, str. 304.
233
Angl. defined-contribution system.
234
V sistemu sprotnega prispevnega kritja pokritje primanjkljaja, ki je posledica razlike med s
prispevki aktivnih zavarovancev zbranimi sredstvi in sredstvi, potrebnimi za izplačilo pokojnin,
zagotovi država preko povečanja davkov, s prerazporeditvijo drugih proračunskih virov in z drugimi
ukrepi, kot so zviševanje upokojitvene starosti ali zniževanje pokojninske osnove (Burtless, 2004,
str. 229).
235
Burtless, 2004, str. 230.
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Ob tem pa ne gre zanemariti dejstva, da, kot ugotavlja Peters236, poti prehoda iz sistema
sprotnega prispevnega kritja, ki bi bila učinkovita po Paretu237, žal ni. Tako bi delovno
aktivno generacijo z delnim ali celotnim nadomeščanjem sistema sprotnega prispevnega
kritja s sistemom osebnih varčevalnih računov obremenili ne le z zagotavljanjem sredstev
za vzdrževanje obstoječih upokojencev, temveč tudi z vplačevanjem sredstev na svoje
osebne varčevalne račune.
Čeprav so nekatere države že ubrale pot kombiniranja obeh sistemov, pa tovrstna
odločitev ne nudi želenih rezultatov. Na Japonskem, ki velja za državo z najhitreje
starajočim se prebivalstvom na svetu238, že ugotavljajo, da izpeljana reforma v smeri
dvotirnega sistema, ki poleg osnovne, za vse enake pokojnine, zagotavlja tudi pokojnino
iz naslova individualno zbranih sredstev na osebnem računu posameznika, na dolgi rok
ne bo omogočala pričakovane vzdržnosti pokojninskega sistema. Čedalje intenzivneje naj
bi zato razmišljali o integraciji davčnega in pokojninskega sistema in tako zbiranje
pokojninskih prispevkov v celoti nadomestili z zviševanjem progresivne obdavčitve dela ali
potrošnje239. Ker se Japonska zaradi starajočega se prebivalstva vedno bolj očitno srečuje
ne le z večanjem števila upokojencev, temveč posledično tudi z odlivom visoko
izobražene delovne sile240 z višjimi dohodki iz delovno aktivne v delovno neaktivno
populacijo, večja obdavčitev dela verjetno ne bo prinesla želenih javnofinančnih učinkov.
Glede na splošno znano dejstvo, da starejši trošijo manj kot mlajši, pa bolj izdatnega
financiranja izdatkov za pokojnine z večjo obdavčitvijo potrošnje tudi ni pričakovati.
Ena od možnih rešitev zagotavljanja pokojnin je tudi financiranje pokojnin preko
zasebnega varčevanja v obliki posebnih osebnih računov, ki je zlasti pogosto v Združenih
državah Amerike. Tu sta v različne pokojninske sisteme, vzpostavljene pri delodajalcih,
vključeni že dve tretjini aktivnega prebivalstva. Pri tem lahko varčevalci privarčevana
sredstva ne le koristijo v primeru nastanka nesposobnosti za delo (na primer invalidnosti
ali upokojitve) v obliki pokojnine, temveč se zbrana sredstva podedujejo, če varčevalec
umre pred pričetkom prejemanja pokojnine. Izbor sklada z naložbeno politiko z višjo
stopnjo tveganja ima za posledico večjo možnost izgube dela ali vseh privarčevanih
sredstev. V primeru investiranja v naložbe z nizko stopnjo tveganja je temu primerno nizek
tudi pričakovan donos, vendar naj bi prav to zagotavljalo zanesljivost ohranjanja vrednosti
naloženega premoženja in s tem črpanje privarčevanih sredstev v obliki pokojnin. Pri tem
izkušnje v številnih državah241 že kažejo, da niti na ta način nista gotova ne ohranjanje
realne vrednosti prihranjenih sredstev ne njihovo izplačilo, po drugi strani pa je dejanska

236

Peters, 1992, str. 91.
Učinkovitost lahko opredelimo kot stanje, v katerem obstaja takšna razporeditev dobrin, da
nihče ne more biti na boljšem, ne da bi bil kdo drug na slabšem.
238
Delež prebivalstva, starejšega od 65 let, ki je leta 1970 znašal 7,1 %, se je v obdobju tridesetih
let, torej do leta 2000, povečal na 17,2 % (Okamoto, 2004, str. 5).
239
Okamoto, 2004, str. 108.
240
V primeru proizvodnih dejavnosti, kjer je Japonska tradicionalna velesila, obstaja očitna
korelacija med višjo stopnjo tehnološkega razvoja in starejšo visoko izobraženo delovno silo
(Kurokava et al., 2004, str. 79).
241
Tako tudi Burtless, 2004, str. 246.
237
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stopnja donosa zbranih sredstev ponekod celo nižja kot v primeru sistema sprotnega
prispevnega kritja.
Ker za izplačilo pokojnin iz naslova zasebnega varčevanja v obliki posebnih osebnih
računov ni zanesljivega zagotovila, še manj pa je gotova in znana njihova višina, se zato
večina varčevalcev zavestno odloča za razpršeno vlaganje dela sredstev pri izvajalcih, ki
sredstva ob pričakovanju temu primerno višjih donosov usmerjajo tudi v bolj tvegane
naložbe. V tem primeru se lahko varčevalci, ki zasledujejo enako naložbeno politiko in
izberejo celo istega izvajalca pokojninskega varčevanja, znajdejo v izrazito neenakem
položaju samo zato, ker se upokojijo v razmiku nekaj let, po drugi strani pa lahko s
stečajem tovrstnih pokojninskih skladov izgubijo vse življenjske prihranke.
Ukrep, ki bi kratkoročno odložil upokojevanje in s tem ublažil pritisk vsaj na pokojninsko
blagajno, je tudi uvedba različnih vrst spodbud, ki bi zaposlene, ki izpolnjujejo pogoje za
upokojitev, spodbudile k odločitvi, da upokojitev preložijo na kasnejši čas. Na ta način
nadaljujejo s svojo delovno aktivnostjo in s tem tudi s plačevanjem prispevkov za socialno
zavarovanje. V zvezi s tem delom pokojninskih reform, ki so jih s tega vidika podrobneje
preučevali različni avtorji242, pa Van Leeuwe243 meni, da je precenjen pomen finančnega
stimuliranja podaljševanja delovne aktivnosti. Odločitev za formalno upokojitev je izključno
stvar posameznika, odvisna od njegovih osebnih preferenc.
Ob preučevanju možnih ukrepov, ki bi delovno aktivno prebivalstvo spodbujali k odločitvi,
da s svojo aktivnostjo in s tem tudi s plačevanjem prispevkov za socialno zavarovanje
nadaljuje tudi po izpolnitvi pogojev za upokojitev, je premalo pozornosti posvečene
sociološkim dejavnikom. Vrednost prostega časa je namreč pogosto stvar subjektivne
ocene in ne objektivnih dejstev. Odvisna je ne le od dohodkov iz naslova delovne
aktivnosti, temveč tudi od razmer, v katerih potencialni upokojenec živi. Pomemben
dejavnik, ki botruje odločitvi za upokojitev, so zlasti družinske razmere. Kot izhaja iz
raziskave Gustmana in Steinmeierja244, je odločitev za upokojitev močno odvisna ne le od
dejstva, ali bodoči upokojenec živi v zakonski zvezi oziroma podobni skupnosti, od višine
dohodkov zakonca in od dejstva, ali je ta že upokojen, temveč od številnih drugih
dejavnikov, na primer celo od spola osebe, ki se za upokojitev odloča.
Globalizacija, ki se odraža v potrebi po prestrukturiranju gospodarstva, je v številnih
evropskih državah že spodbudila reforme na področju trga dela245. Uspešnost reform na
področju trga dela temelji na makroekonomski stabilnosti, diverzifikaciji dejavnosti, varni
prožnosti246 in mobilnosti delovne sile, ustrezni plačni politiki ter aktivni politiki
zaposlovanja247. Pri tem je zmotno mišljenje, da je vse ukrepe, ki so se izkazali za
uspešne v eni državi, mogoče enako uspešno implementirati v drugih. Vzpostavitev
242

Na primer Pennacchi, 1991, str. 221–242; Johnson, 2001, 366 str.; Kotlikoff, 2001, 96 str.
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uradov za delo in uzakonitev možnosti dela s krajšim delovnim časom od polnega sta v
Veliki Britaniji eden od ključnih elementov, ki je pomembno pripomogel k znižanju
brezposelnosti, ki je v letu 2005 znašala 4,7 %, kar je skoraj enkrat manj kot je takrat
znašalo povprečje v EU248. Čeprav je v tem delu slovenska ureditev na moč podobna
angleški, pa za razliko od Velike Britanije omenjena ukrepa v Sloveniji dejansko nista
pomembneje pripomogla k zmanjševanju dejanske brezposelnosti.
V istem obdobju naj bi v Franciji ustanavljanje podjetniških informacijskih centrov, odprava
administrativnih ovir in finančne spodbude v obliki bančnih posojil pod ugodnejšimi pogoji
rezultirale v skoraj 40 tisoč novih zaposlitvah prej brezposelnih oseb249. Podjetniški
informacijski centri, ki opravljajo podobne naloge kot francoski, so vzpostavljeni tudi v
Sloveniji. Hkrati so podjetnikom na voljo podobne finančne spodbude, pospešeno pa naj
bi se odpravljale tudi administrativne ovire, s katerimi se srečujejo. Kljub navedenemu pa
pri nas število oseb, ki so iz naslova opravljanja dejavnosti formalno samozaposlene ter
vključene v obvezno socialno zavarovanje, ne narašča nič bolj kot ostale kategorije
vključenih v socialno zavarovanje iz naslova delovne aktivnosti. Trendu rasti števila
podjetnikov predvsem ne sledi trend rasti števila socialno zavarovanih iz tega naslova.
Hkrati upada število samozaposlenih oseb, ki bi zaposlovale tudi druge. Tako je številne
ukrepe, ki so jih še pred kratkim druge države predstavljale za uspešne, zaradi svetovne
gospodarske krize kot tudi različnih življenjskih in zaposlitvenih navad v različnih državah
z vidika primernosti posnemanja pri nas težko ocenjevati.

5.2

RAZLOGI ZA SPODBUJANJE
ZAVAROVANJE V SLOVENIJI

VKLJUČENOSTI

V

SOCIALNO

5.2.1
OMEJENOST OBSEGA SREDSTEV ZA ZAGOTAVLJANJE SOCIALNE
VARNOSTI
Sredstva, potrebna za zagotavljanje socialne varnosti, so omejena z višino prejemkov
zavarovancev oziroma drugih osnov, od katerih se plačujejo prispevki za socialno
zavarovanje. Prav tako so z razpoložljivim bruto domačim proizvodom omejena
proračunska sredstva, ki predstavljajo pretežni del drugih virov financiranja socialne
varnosti.
V Sloveniji so plače močno obremenjene, zato ni mogoče predpisati dodatnih obremenitev
z morebitnim povečanjem stopenj prispevkov za socialno varnost. Po podatkih Ministrstva
za finance je po metodologiji, usklajeni z metodologijo Organizacije za gospodarsko
sodelovanje in razvoj250 (v nadaljnjem besedilu: OECD), v letu 2008 v Sloveniji oseba,
katere dohodek je znašal 167 odstotkov povprečne plače, plačala za 38,8 odstotka
svojega bruto dohodka dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Povprečje držav
članic OECD-ja je bilo 32,1 odstotka, povprečje držav EU-15 pa 36,5 odstotka. Najvišji
deleži so bili na Danskem (49,6 odstotka), v Belgiji (49,3 odstotka), Nemčiji (45,6
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odstotka) in na Madžarskem (45,2 odstotka). Dodatno je omenjeno ministrstvo izračunalo
tudi obremenitev letnega dohodka z obdavčitvijo in socialnimi prispevki v letu 2009, in
sicer bi oseba, ki ne bi uveljavljala olajšave za vzdrževanega družinskega člana, od
100.000 evrov bruto plače plačala 48,3 odstotka davka in prispevkov251.
Po podatkih SURS-a252 je delež skupnih obremenitev z davki in socialnimi prispevki v letu
2010 znašal že 38,4 %. Ne glede na navedeno pa je, podobno kot drugod po svetu, tudi
pri nas potrebno poleg sredstev, ki jih s plačevanjem prispevkov zagotavljajo zavarovanci,
vključeni v socialno zavarovanje, za financiranje sistema socialne varnosti uporabljati tudi
druge vire. Glede na starostno strukturo prebivalstva je v prihodnosti pričakovati, da se bo
obseg sredstev, zbranih iz naslova prispevkov za socialno zavarovanje, konstantno
zmanjševal iz številnih razlogov. Od teh velja posebej izpostaviti staranje prebivalstva in
spremembe na področju zaposlovanja in zaposlitvenih navad.
Slovenija se kot država z relativno visoko stopnjo socialne blaginje že sedaj sooča s
čedalje večjimi izdatki na področju socialne varnosti, zlasti na račun staranja prebivalstva
in velikega števila upokojencev. Medtem ko je bilo povprečno število zavarovancev na
enega upokojenca leta 1970 kar 3,32253, 1990 še 2,3, je leta 2010 padlo na 1,6
zavarovanca na enega upokojenca254.
Z naraščanjem števila upokojencev, kateremu ne more slediti naraščanje števila delovno
aktivnih oseb, pa se ne srečuje samo Slovenija, temveč skorajda ves razviti svet. Gre za
pojav, ki predstavlja resno grožnjo stabilnosti pokojninskih sistemov ter čedalje večji pritisk
na javne finance in se bo v prihodnosti le še stopnjeval.
Hkrati bo staranje prebivalstva negativno vplivalo tudi na gospodarsko rast. Čedalje
manjši delež aktivne populacije, ki mora s svojo produktivnostjo zagotavljati enako raven
socialne varnosti za vedno večje število delovno neaktivnega prebivalstva, je zlasti v
Evropi, ki naj bi jo staranje prebivalstva tudi najbolj prizadelo, razlog za načrtovanje
številnih reform. Preprostega odgovora na vprašanje, kateri ukrepi bi vsaj delno ublažili
finančne posledice naraščajočih izdatkov za socialno varnost starejših, ki jih bo z
nespremenjenimi stopnjami prispevkov mlajše, delovno aktivne populacije na dolgi rok
nemogoče zagotavljati v enakem obsegu, ni.
Zaradi starostne strukture prebivalstva, ki je predmet številnih raziskav255, je z gotovostjo
moč predvidevati, da bo čedalje večji del sedaj relativno mladega prebivalstva iz skupine
delovno aktivne populacije vedno intenzivneje prehajal v skupino upokojencev, za katero
je poleg pokojnin potrebno zagotavljati, v primerjavi z mlado populacijo, veliko več vedno
dražje zdravstvene nege in druge oskrbe. Dodatno zlasti izdatki za zdravstveno varstvo
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pospešeno rastejo tudi zaradi hitrega razvoja medicine, spremenjene patologije, večje
zahtevnosti in povpraševanja po zdravstvenih storitvah ter novih metod zdravljenja.
Navedeno bo po eni strani povzročilo velik izpad proračunskih prihodkov iz naslova
prispevkov za socialno zavarovanje, po drugi strani pa občutno povečanje proračunskih
izdatkov za zagotavljanje primerne ravni socialne varnosti.
Naraščanju števila upokojencev ne sledi zadostno povečevanje števila zaposlenih in
samozaposlenih, ki bi kot vključeni v obvezno socialno zavarovanje zagotavljali plačilo
prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v tolikšni meri, da bi vplačila ne le
zadoščala za potrebe izplačila pokojnin sedanjih upokojencev, temveč po možnosti tudi za
oplemenitenje dela sredstev za zagotavljanje bodočih pokojnin sedanjih zavarovancev.
OECD med ukrepi, ki jih predlaga za vsaj delno ublažitev negativnega vpliva staranja
prebivalstva, še posebej izpostavlja dejavnike, ki bi ljudi motivirali, da bodo delali dlje. Ob
tem hkrati ugotavlja, da samo zviševanje starostne meje za upokojitev ne bo dovolj,
temveč je potrebno reformirati tako trg dela kot pokojninski sistem in sistem socialnih
transferjev. OECD še napoveduje, da bi lahko v letu 2050 vsak zaposleni podpiral enega
upokojenca, to pa bi pomenilo prevelik pritisk na javne finance, zato bi bilo potrebno
zvišati davke, skrčiti obseg socialnih pravic ali se zadolžiti256.
5.2.2 SPREMEMBE NA TRGU DELA
Poleg naraščanja števila upokojencev, ki mu zaradi starostne strukture in nizke rodnosti
ne sledi vsaj enako povečevanje števila zaposlenih in samozaposlenih oseb, ki bi kot
vključeni v obvezno socialno zavarovanje zagotavljali plačilo prispevkov, je pomembne
premike opaziti tudi v zaposlitvenih možnostih in navadah prebivalstva.
Poleg dejstva, da se povprečna starost ob prvi zaposlitvi pomika navzgor, nekaj tudi na
račun običajne odločitve za študij in dolgotrajno opravljanje le-tega, se čedalje več ljudi ne
odloča več za opravljanje dela v klasičnem delovnem razmerju. Podobno kot drugod v
Evropi je tudi v Sloveniji poleg novih oblik zaposlovanja (delo s krajšim delovnim časom,
delo na domu) opaziti porast števila časovno omejenih zaposlitev.
Hkrati se pojavlja čedalje več ljudi, ki se odločijo za samozaposlitev in na trgu nastopajo
samostojno. Delo opravljajo v neodvisnem razmerju kot pogodbeniki oziroma kot poklicno
dejavnost. Gre za trend, prisoten tudi drugod v Evropi, saj tudi v večini evropskih držav
samozaposleni plačujejo relativno majhne prispevke. Večina tovrstnih zavarovancev
prejema velik del svojih dohodkov v gotovini257, po drugi strani pa zakonito uveljavljajo
davčno priznane odhodke258, ki zmanjšujejo obdavčljivi dohodek in s tem posredno
osnovo za plačilo prispevkov.
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5.3 DRUGE OBLIKE DELOVNIH AKTIVNOSTI, POVEZANIH Z VKLJUČITVIJO
V SOCIALNO ZAVAROVANJE IZ NASLOVA ZAPOSLITVE IN
SAMOZAPOSLITVE
5.3.1 DELO NA ČRNO
V svetu obstajata dva nasprotujoča si pogleda na neformalno (sivo) ekonomijo. Prvi vidi
vzrok za neformalno ekonomijo v revščini, po drugem vidiku pa gre pri neformalni
ekonomiji preprosto za izogibanje stroškom. V ozadju neformalne sive ekonomije gre torej
bodisi za preživetje in obstoj bodisi za doseganje praga dobičkonosnosti ali drugih
ugodnosti brez upoštevanja zakonodaje, ki običajno zahteva izpolnitev različnih
obveznosti259.
V okviru institucij EU se je za delo na črno, ki je ožji pojem od sive ekonomije, uveljavil
termin »neprijavljeno delo«260. To je definirano kot »produktivna aktivnost, ki je po svoji
naravi zakonita, vendar ni prijavljena javnim oblastem, upoštevaje razlike v regulatornem
sistemu držav članic«261.
Po Novaku262 je eden glavnih razlogov za delo na črno oziroma neprijavljeno delo 263
skušnjava za delodajalce, zaposlene in samozaposlene, da povečajo svoje prihodke in
zmanjšajo stroške z izogibanjem obdavčitvi in plačilu prispevkov. Obstajale naj bi štiri
vrste neprijavljenih delavcev, predvsem s področja delovno intenzivnih panog, in sicer:
- osebe z dvema ali več službami264;
- formalno ekonomsko neaktivno prebivalstvo (študentje, gospodinje, mlajši upokojenci);
- formalno nezaposleni;
- ilegalni priseljenci;
medtem ko so pojavne oblike neprijavljenega dela:
- neprijavljene ure kot del redne službe (na primer sobotno delo za svoj račun, pri čemer
nekdo uporablja službeno opremo, kontakte in podobno; ali primeri, ko družbe prijavijo
le del dela, pri čemer si zaslužek razdelijo z delavci265);
- delavec v rednem delovnem razmerju ima eno ali več dodatnih služb, ki niso prijavljene
(tako imenovani dvojni zaslužkarji);
- glavna služba delavca ni prijavljena, vključno z delom, ki obsega le majhno število ur
na teden ali mesec.
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Ob ugotavljanju obsega dela na črno je potrebno razlikovati med registriranimi in
neregistriranimi dohodki, pri čemer je osnovni namen registriranja dohodkov statistično
spremljanje dejavnosti, in med prijavljenimi in neprijavljenimi dohodki, kjer je glavni namen
njihovega spremljanja zagotoviti obračun in posledično plačilo obveznih dajatev. Ker je
mnogo dohodkov, ki niso prijavljeni davčnemu organu in od njih niso obračunane obvezne
dajatve, statistično registriranih ali pa vsaj ocenjenih, je potrebno razlikovati tudi med
neprijavljenimi in neregistriranimi dohodki. Statistični uradi ob pripravi domačih
(nacionalnih) računov namreč upoštevajo, da so dohodki, ki niso bili prijavljeni davčnemu
organu posamezne države, večji od statistično neregistriranih dohodkov. Statistiki zato
poskušajo, na osnovi raznih primerjav in ocen, neprijavljene ali nepravilno prijavljene
podatke popraviti in jih na vsebinsko ustrezen način vključiti v domače (nacionalne)
račune266.
Poleg tega je potrebno razlikovati pojem »delo na črno« od pojma »zaposlovanje na
črno«. Kot izhaja iz Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno267 (v nadaljnjem
besedilu: ZPDZC), gre pri delu na črno za neke vrste nedovoljeno opravljanje dejavnosti
oziroma opravljanje dejavnosti ali dela v nasprotju z zakonom oziroma za neprijavljeno
dejavnost ali delo, ki omogoča neprijavljen dohodek. Po drugi stani govorimo o
zaposlovanju na črno takrat, ko zaposlovanje ni v skladu z veljavno delovnopravno
zakonodajo.
Različne države se omejevanja sive ekonomije – obseg, ki menda pomembno še ne
ogroža legalnega gospodarstva, je 15 % BDP-ja – lotevajo različno. Olajšujejo
administrativne postopke na področju prijave zaposlitev in obračunavanja obveznih
dajatev, subvencionirajo nove zaposlitve, uzakonjajo več vrst in oblik zaposlitve ter
zmanjšujejo obremenitev plač z obveznimi dajatvami. Zlasti na področju storitev, ki jih
izvajajo samozaposleni, naj bi namreč visoke obvezne dajatve pomembno vplivale na
obseg dela na črno, ki ga zavestno podpiramo tudi potrošniki. Kot ugotavlja Hansson268, je
obrtnik, ki svoji stranki ob obračunu storitev zastavi vprašanje »z ali brez računa«, s strani
stranke veliko redkeje grajan kot obratno. Pravo izkoreninjenje dela na črno bi tako
prineslo šele nično povpraševanje po njem, vendar pa je kaj takega iluzorno pričakovati
celo v državah z visoko moralo in učinkovitim nadzorom, kaj šele v tranzicijskih državah.
5.3.2 OSEBNO DOPOLNILNO DELO
Leta 1997 smo v Sloveniji sprejeli program odkrivanja in preprečevanja dela na črno, v
letu pa 2000 ZPDZC. Ta je med drugim uzakonil tudi nekatere posebne oblike dela, ki se
ne štejejo za delo na črno in so tesno povezane tudi s plačevanjem prispevkov za
socialno zavarovanje. Najbolj pogosta od omenjenih oblik je osebno dopolnilno delo, o
katerem govorimo, kadar posameznik osebno sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu
in njim podobna dela, nabira in prodaja gozdne sadeže in zelišča, osebno sam izdeluje
izdelke domače in umetne obrti, za katere ima pridobljeno ustrezno mnenje po Obrtnem
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zakonu269, ter opravlja druga manjša dela, pod pogojem, da posebni predpisi ne določajo
drugače. Omenjena dela se lahko opravljajo pod pogojem, če letni prihodki iz naslova teh
del ne presegajo minimalne letne plače v RS iz preteklega leta in če so določena v
Pravilniku o delih, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo, ter o postopku priglasitve teh
del270.
Posameznik mora osebno dopolnilno delo še pred pričetkom opravljanja priglasiti pristojni
upravni enoti, ki ga vpiše v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo.
Nato mora posameznik pristojnemu davčnemu uradu do desetega v mesecu po preteku
vsakega trimesečja dostaviti podatke o doseženih prihodkih iz preteklega trimesečja. Ti
vsebujejo podatke o izdanih računih, ki morajo biti izdani za vsak posamično opravljen
promet blaga ali storitev. Ker se kvartalno dostavljeni podatki o doseženih dohodkih
uporabljajo le za spremljanje izpolnjevanja pogojev za opravljanje osebnega dopolnilnega
dela, mora posameznik, ki opravlja osebno dopolnilno delo, za potrebe obdavčitve 271
podatke o svojih prejemkih davčnemu organu sporočati še na način, ki ga določata
ZDavP-2 in ZDoh-2. Poleg navedenega je potrebno plačevati še pavšalne prispevke za
invalidnost in poškodbe pri delu.
Čeprav je po podatkih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve 272 v seznam
zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo, povprečno vpisanih približno 3.800
oseb, pa mnogo posameznikov, ki se ukvarja z opravljanjem del, ki se štejejo ali bi se
lahko štela273 za osebno dopolnilno delo, ter za to prejema dohodke na način, da so ti
uradno prikazani, v praksi ocenjuje, da je mnogo preprosteje, pa tudi ceneje274 delo
opravljati v obliki »popoldanske obrti« – in si torej urediti status samostojnega podjetnika.
Po drugi strani je z uzakonitvijo možnosti legalizacije osebnega dopolnilnega dela mogoče
povezati številne primere, ko ljudje dela dejansko ne opravljajo le kot dopolnilno, ampak
kontinuirano, ker pa dohodkov ne prejemajo na način, da so ti uradno prikazani,
priglasitev osebnega dopolnilnega dela zlorabijo zgolj zato, da formalizirajo svoj status z
minimalnimi stroški275.

269

Uradni list RS, št. 40/04 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2 in 102/07.
Uradni list RS, št. 30/02.
271
Dohodki iz osebnega dopolnilnega dela se obravnavajo kot dohodki iz drugega pogodbenega
razmerja po 38. členu ZDoh-2.
272
Informacija Vlade Republike Slovenije o problematiki dela in zaposlovanja na črno, 2009, 14 str.
in lastno preverjanje podatkov za leti 2010 in 2011 dne 28. 1. 2012.
273
Pri tem je potrebno upoštevati, da je nabor del, ki se štejejo za osebno dopolnilno delo,
namenoma precej skromen, saj bi v nasprotnem primeru opravljanje osebnega dopolnilnega dela
na podlagi ustrezne priglasitve predstavljalo nelojalno konkurenco subjektom, ki opravljajo enake
dejavnosti, a so statusno drugače organizirani (na primer samostojni podjetniki posamezniki,
gospodarske družbe).
274
V razgovoru s tremi osebami, ki opravljajo dejavnost, ki bi se lahko štela tudi za osebno
dopolnilno delo, mi je bilo pojasnjeno, da je meja mesečni znesek izdatkov (akontacije dohodka iz
dejavnosti in pavšalnih prispevkov), ki presega 50 evrov.
275
Tako tudi Poročilo o aktivnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto
2006, 2007, str. 19.
270

97

5.3.3 KRATKOTRAJNO DELO
Za kratkotrajno delo, ki je bilo med izjeme, ki se ne štejejo za delo ali zaposlovanje na
črno, umeščeno z novelo ZPDZC leta 2006, se šteje brezplačno opravljanje dela v mikro
družbi, zasebnem zavodu ali pri podjetniku z največ 10 zaposlenimi, kadar jih opravlja
zakonec, zunajzakonski partner ali partner v registrirani istospolni skupnosti podjetnika ali
lastnika oziroma solastnika gospodarske družbe oziroma zasebnega zavoda ali oseba, s
katero je v sorodu v ravni vrsti do prvega kolena, in traja največ 40 ur mesečno. Pri
opravljanju kratkotrajnega dela je potrebno upoštevati tudi predpise o delovnih razmerjih
glede dela otrok, mlajših od 15 let, delovnega časa, nočnega dela, odmorov in počitkov,
varstva žensk, varstva delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti, in predpise o varnosti
ter zdravju pri delu.
Čeprav naj bi šlo v primeru kratkotrajnega dela za neke vrste pomoč sorodnikov ob
začasno povečanemu obsegu dela, ki se opravlja brez plačila, je to vseeno potrebno
priglasiti pri pristojni upravni enoti. Dodatno mora delodajalec voditi še posebne
evidence276 ter opraviti ustrezno prijavo v zavarovanje in plačevati pavšalen prispevek za
poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
5.3.4 MALO DELO
Poleg kratkotrajnega dela je relativno nova tudi možnost opravljanja tako imenovanega
malega dela277. Kot določa ZPDZC, se za malo delo šteje delo, ki traja največ 20 ur na
teden in ne več kot 40 ur na mesec, plačilo za opravljanje tega dela pa ne presega 50%
minimalne plače po zakonu, če takšno delo opravlja oseba, ki ni v delovnem razmerju s
polnim delovnim časom, ki ne opravlja samostojne dejavnosti in ne prejema pokojnine.
Enako kot kratkotrajno delo se mora tudi malo delo opravljati v skladu s predpisi o
delovnih razmerjih glede dela otrok, mlajših od 15 let, delovnega časa, nočnega dela,
odmorov in počitkov, varstva žensk, varstva delavcev, ki še niso dopolnili 18 let starosti, in
v skladu s predpisi o varnosti ter zdravju pri delu.
Delodajalec in oseba, ki opravlja malo delo, naj bi sklenila pogodbo o mali zaposlitvi.
Delodajalec naj bi nato prijavil osebo, ki opravlja malo delo, v socialno zavarovanje in ob
plačilu dohodka obračunal in plačal prispevke za socialno zavarovanje. Pri ugotavljanju in
odmeri pravic iz socialnega zavarovanja naj bi se zavarovanje iz naslova malega dela
upoštevalo kot delovno razmerje s krajšim od polnega delovnega časa. Enako kot v času
priprave omenjenih zakonskih rešitev v letu 2006 pa še danes velja, da je tovrstna
ureditev malega dela nesistemska in nedodelana, zato je v praksi ni mogoče izvajati.
Glede na že uzakonjeno dopustnost sklenitve pogodbe s krajšim delovnim časom v
skladu s predpisi, ki urejajo delovna razmerja, se zastavlja vprašanje, čemu je sploh
276

Določene z Navodilom za opravljanje kratkotrajnega dela (Uradni list RS, št. 91/08).
V tem delu je obravnavan veljaven institut malega dela in ne predviden s predlogom Zakona o
malem delu (MDDSZ, 2010, 71 str.), ki ga je Vlada RS potrdila na svoji 87. redni seji dne 16. 6.
2010, sprejeti zakon pa je bil zavrnjen na referendumu dne 10. 4. 2011.
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namenjen tako nesistemski poskus urejanja. Urejanje ene od oblik dela, za katero že
obstajajo ustrezne normativne rešitve v področnem zakonu (ZDR), je namreč umeščeno v
zakon, ki ureja preprečevanje dela in zaposlovanja na črno.
5.3.5 ŠTUDENTSKO DELO
Med ukrepe, ki naj bi spodbujali čimprejšnjo vključitev v socialno zavarovanje in
plačevanje prispevkov, ni mogoče šteti tako imenovanega študentskega dela, ki ga
študentje in dijaki opravljajo preko napotnic za delo. Te izdajajo agencije, ki imajo z
Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve sklenjeno koncesijsko pogodbo za
posredovanje začasnih in občasnih del dijakom in študentom.
Dijaki ter študenti na dodiplomskem in podiplomskem študiju so pri opravljanju dela prek
pooblaščenih študentskih servisov obvezno zavarovani za invalidnost, telesno okvaro ali
smrt, ki je posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni278. Prispevek zanje se plačuje v
pavšalnem znesku, ki ga določi ZPIZ279 in od 1. aprila 2012 znaša 9,63 evrov letno280.
Zavezanci za plačilo so pooblaščeni študentski servisi in agencije za posredovanje dela
dijakov in študentov281.
Učenci srednjih šol oziroma študenti višjih in visokih šol so pri opravljanju dela preko
pooblaščenih organizacij na podlagi napotnic zavarovani za poškodbo pri delu in poklicno
bolezen282. Pavšalni prispevek za poškodbo pri delu in poklicno bolezen283 morajo za te
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Šesta alineja prvega odstavka 26. člena ZPIZ-1.
Sklep o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja (Uradni list RS, št. 111/00, 17/02,
22/02, 19/03, 17/04, 17/05, 23/06, 23/07, 29/07 – popr., 21/08, 111/08, 18/09, 24/10, 25/10 – popr.
in 26/10 – popr., 17/11 in 18/12).
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Od 1. aprila 2011 do 31. marca 2012 je znašal 9,44 evrov letno.
281
Čeprav z vidika hierarhije pravnih aktov povsem neprimerno, se s V. točko omenjenega sklepa
rešuje nejasnost, kdo je plačnik predmetnega prispevka. 225. člen ZPIZ-1 namreč določa, da so
zavezanci za plačilo prispevkov za posebne primere zavarovanja iz šeste alineje prvega odstavka
204. člena ZPIZ-1 pravne in fizične osebe, pri katerih so te osebe na usposabljanju oziroma delu,
pooblaščeni študentski servisi in agencije za posredovanje dela dijakov in študentov oziroma
organizatorji del in akcij, v katerih te osebe sodelujejo. Ne glede na dejstvo, da je precizacija
prihodkov obveznega zavarovanja preko šeste alineje prvega odstavka 204. člena ZPIZ-1
nomotehnično napačna – gre namreč za sedmo alinejo prvega odstavka 204. člena ZPIZ-1, bi
morali biti zavezanci za plačilo prispevka jasno določeni v zakonu, in to za vsako vrsto posebnih
primerov zavarovanja posebej, kot je to sicer storjeno v ostalih primerih zavarovanja. Tovrstne
nejasnosti pomembno vplivajo na izvajanje zakona in plačevanje obveznih dajatev – ravno za
primer plačevanja obveznih dajatev od dela dijakov in študentov preko napotnic je DURS v
preteklosti organiziral posebna izobraževanja, izdajal številna navodila in načinu izvajanja
obračunavanja in plačevanja posvetil celo posebno prilogo svojega glasila – glej Davčni bilten,
Priloga, januar – februar 2003, št. 1–2, 24 str. Zlasti pa je določitev zavezancev za plačilo obveznih
dajatev zakonska materija, ki ne more biti prevaljena na skupščino ZPIZ-a, ki lahko – tudi glede na
zakonsko dikcijo 213. člena ZPIZ-1, določi le osnove oziroma zneske prispevkov.
282
V skladu s 6. točko 17. člena ZZVZZ.
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Gre za prispevek za zdravstvene storitve, povračilo potnih stroškov ter pogrebnino in
posmrtnino.
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zavarovance plačevati delodajalci, pri katerih so ti zavarovanci na delu. Prispevek se
plačuje mesečno, osnova pa je za obdobje koledarskega leta določena v višini povprečne
bruto plače v RS za mesec oktober predhodnega koledarskega leta. Tako znaša
prispevek284 za osebe, ki opravljajo delo preko študentske napotnice, v letu 2012
mesečno 4,53 evrov285. Po pojasnilu DURS-a286 se prispevek plačuje mesečno, in sicer
neodvisno od števila napotnic v mesecu ali dejstva, da je ena napotnica izdana za več
mesecev. To pomeni, da mora navedeni prispevek delodajalec za osebo, ki opravlja delo
preko študentske napotnice, plačati enkrat mesečno za vsak mesec, v katerem študent
opravlja delo, in sicer:
- tako v primeru, če oseba v obdobju koledarskega meseca pri delodajalcu opravlja delo
po dveh ali več študentskih napotnicah,
- kot tudi v primeru, če oseba delo pri delodajalcu opravlja v obdobjih več koledarskih
mesecev na podlagi ene študentske napotnice, ki velja za obdobje več mesecev
(stalna napotnica).
Ne glede na dejstvo, da predstavljajo prav obvezne dajatve od študentskega dela
pomemben dejavnik, ki vpliva na to, da je to ekonomsko privlačnejša oblika zaposlovanja
od ostalih in s tem pomembno vpliva na trg dela kot tudi sam sistem socialnega
zavarovanja, pa je prav način obračunavanja in plačevanja obveznih dajatev
administrativno in tudi sicer povsem neučinkovito zastavljen.
Iz zgoraj povzete ureditve zavarovanja dijakov in študentov pri opravljanju dela preko
študentskih servisov oziroma agencij za zaposlovanje v skladu s predpisi s področja
pokojninskega in invalidskega ter zdravstvenega zavarovanja ter ob upoštevanju ZDavP-2
in Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev izhaja, da se davčnemu
organu predlagajo obrazci REK-2 s strani dveh subjektov, in sicer:
- prvi obrazec REK-2 za obračun davka od osebnih prejemkov in letno tudi prispevka
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je dolžan davčnemu organu kot izplačevalec
osebnih prejemkov predložiti pooblaščeni študentski servis oziroma agencija za
posredovanje dela dijakov in študentov, ki mora navedene dajatve tudi plačati;
- drugi obrazec REK-2 davčnemu organu predloži delodajalec študenta ali dijaka, ki
opravlja delo preko študentske napotnice, enkrat mesečno za vsak mesec, v katerem
študent opravlja delo, ter v njem obračuna in posledično tudi plača pavšalni prispevek
za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni.
Navedeni način povzroča precej administriranja tako študentskim servisom oziroma
agencijam kot tudi delodajalcem, ki študente na podlagi napotnic zaposlujejo. Nedvomno
je zaradi obveznosti predlaganja vsaj dveh obrazcev REK-2 v zvezi z izplačevanjem
prejemka posameznega študenta na podlagi (lahko) zgolj ene študentske napotnice, ob
upoštevanju različno določenega trenutka obveznosti predložitve, kontrola pravilnosti in
pravočasnosti obračunov in obračunavanja ter plačevanja obveznih dajatev otežena tudi
davčnemu organu.
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Izračunan na podlagi 55. člena ZZVZZ.
V letu 2011 je znašal 4,46 evrov.
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Pojasnilo DURS št. 42150-13/2009 z dne 6. 3. 2009 (DURS, 23.1.2012).
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Poleg tega morajo v primeru študentov in dijakov, ki delajo preko napotnic več servisov
oziroma agencij za zaposlovanje, ti vsak posebej plačati letni prispevek za poškodbe pri
delu in poklicne bolezni po ZPIZ-1 ne glede na vrsto, količino in vrednost dela, ki ga
posamezen študent ali dijak opravi preko napotnice posameznega študentskega servisa.
Po drugi strani so v primeru študentov in dijakov, ki delajo v enem mesecu pri različnih
delodajalcih, ti dolžni vsak posebej plačati mesečni prispevek za poškodbe pri delu in
poklicne bolezni po ZZVZZ. Sama izdaja napotnic za delo s strani različnih servisov
oziroma agencij za zaposlovanje oziroma opravljanje del pri različnih delodajalcih znotraj
enega meseca še ne moreta pomeniti večjega tveganja za nastanek poškodb in poklicnih
bolezni v primerjavi s tistimi študenti ali dijaki, ki na primer delajo vse leto pri enem in
istem delodajalcu preko enega študentskega servisa oziroma agencije za zaposlovanje,
zato opisana ureditev očitno ni dovolj premišljena. Deluje dodatno omejujoče na svoboden
izbor izdajatelja napotnic kot tudi na pogosto menjavanje delodajalca – lahko tudi zaradi
specifike samega dela287.
Delodajalcem se poleg zneska za plačilo opravljenega dela študentov oziroma dijakov
preko napotnic zaračuna še koncesijska dajatev v višini 23 % (do uveljavitve ZUJF 31.
maja 2012 je znašala 12 %) in dodatna koncesijska dajatev v višini 2 % ter davek na
dodano vrednost po stopnji 20 % na obe koncesijski dajatvi. O drugi koncesijski dajatvi, ki
so jo agencije288 od prejemkov, izplačanih za občasna in začasna dela študentov in
dijakov289, dolžne zaračunavati po stopnji 2 %, se posebej poroča z obračunom dodatne
koncesijske dajatve, ki ga morajo omenjene agencije predložiti davčnemu organu 18. dne
v mesecu, dajatev pa se s strani agencij nakaže v proračunski sklad na dan predložitve
obračuna.
Ne glede na administrativno zapleten način obračunavanja in plačevanja prispevkov od
del študentov in dijakov preko napotnic pooblaščenih organizacij pa preprost izračun
pokaže, da je razlog za velik obseg študentskega dela v precej manjši obremenitvi z
obveznimi dajatvami v primerjavi z delom na podlagi pogodbe o zaposlitvi. Poleg precej
287

Priložnostnega raztovarjanja tovornjakov pač ni mogoče enačiti s pisarniškim delom pri nekem
delodajalcu, saj lahko, na primer, prvo traja nekaj ur, drugo pa nekaj mesecev ali celo leto.
288
V skladu z Zakonom o dodatni koncesijski dajatvi od prejemkov, izplačanih za občasna in
začasna dela študentov in dijakov (Uradni list RS, št. 27/04 – uradno prečiščeno besedilo) in
Navodilom za obračun in nakazovanje dodatne koncesijske dajatve (Uradni list RS, št. 103/06).
289
Osnova za obračun dodatne koncesijske dajatve je fakturirani prihodek od dejavnosti za pretekli
mesec. Obračun sredstev dodatne koncesijske dajatve organizacije, ki opravljajo dejavnost
posredovanja začasnih in občasnih del za študente, predložijo davčnemu organu, pristojnemu za
obračunavanje in plačevanje davka na dodatno vrednost, 18. dne v mesecu, če pa je to dela prost
dan, pa prvi naslednji delovni dan. Obračunana sredstva dodatne koncesijske dajatve nakažejo v
proračunski sklad v pristojnosti ministrstva, pristojnega za visoko šolstvo, na dan predložitve
obračuna. Omenjeni proračunski sklad je ustanovljen za sofinanciranje gradnje in prenove
študentskih bivalnih zmogljivosti v RS ter sofinanciranje razširitve in posodobitve prostorskih
pogojev in tehnološke opremljenosti univerz, ki jih je ustanovila RS, v skladu s programom
investicij, ki ga sprejme vlada, in sicer do odplačila posojil, najetih za gradnjo in prenovo
študentskih bivalnih zmogljivosti ali razširitev in posodobitev prostorskih pogojev in tehnološke
opremljenosti univerz, ki jih je ustanovila RS. Zbiranje in odvajanje sredstev iz naslova dodatne
koncesijske dajatve nadzira davčna inšpekcija.
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manjše obremenitve s samimi prispevki so namreč študenti in dijaki glede na ZDoh-2 za
svoje dohodke v letu 2011, sploh pa če niso bili vzdrževani člani, lahko uveljavili številne
olajšave:
- normirane stroške v višini 10 % dohodka,
- splošno davčno olajšavo v višini 3.143,57 evrov,
- posebno davčno olajšavo v višini 3.143,57 evrov,
- dodatno olajšavo v znesku 3.042,11 evrov, če so zaslužili manj kot 10.342,80 evrov
letno, oziroma v znesku 1.062,17 evrov, če so zaslužili od 10.342,80 do 11.965,20
evra290.
Če na tej podlagi primerjamo mesečno izplačilo v znesku mesečne minimalne plače v letu
2011291 kot izplačilo iz naslova zaposlitve ali kot izplačilo iz naslova opravljanja
študentskega dela, ugotovimo, da je znašal v letu 2011 ob izplačilu mesečnega neto
zneska 572,27 evrov292 delavcu strošek delodajalca 874,53 evrov293, enako izplačilo
študentu pa je delodajalca stalo le 672,86 evra294.
Iz navedenega sledi, da je bila ob navedenih predpostavkah ob enakem neto mesečnem
prejemku v letu 2011 v znesku 572,27 evrov, ki sta ga za opravljeno delo prejela delavec
v delovnem razmerju oziroma študent ali dijak na podlagi napotnice, razlika med
stroškom delodajalca v enem ali drugem primeru skoraj 30-odstotna, razlike pa se z
izplačili večjih zneskov, ob primernem upoštevanju davčnih olajšav, še povečujejo. Dvig
koncesijske dajatve na 23 %, določen z ZUJF295, torej omenjene razlike še vedno ne
presega. Res je, da študenti oziroma dijaki niso primerni za opravljanje vseh del, vendar
pa na primerih opravljen izračun pokaže, da je za opravljanje preprostejših del, ki so
praviloma tudi slabše plačana, študentsko delo ekonomsko nedvomno bolj primerna
izbira.
Kljub številnim ukrepom za zmanjševanje stroškov dela v javnem sektorju je pomemben
zaposlovalec preko študentskih napotnic tudi državna uprava. Po podatkih pristojnega
ministrstva je bilo v letu 2008 namreč le v ožji državni upravi, s polnim delovnim časom 40
ur na teden, povprečno zaposlenih kar 427 študentov. V letu 2009 so znašala skupna
290

Glej Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2011 (Uradni list RS,
št. 103/10).
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Ta je v letu 2011 znašala mesečno 748,10 evrov.
292
Od bruto zneska so odšteti prispevki delojemalca v znesku 165,33 evrov, upoštevana je splošna
olajšava v skupni višini 517,14 evrov, posebne olajšave niso uveljavljane, zato znaša posledično
akontacija dohodnine 10,50 evrov.
293
Strošku bruto plače so prišteti prispevki delodajalca v znesku 126,43 evrov.
294
Od česar znaša koncesijska dajatev 12 % oziroma 54,71 evrov, dodatna koncesijska dajatev 2
% oziroma 9,12 evrov, DDV od koncesijskih dajatev 12,77 evrov (le-tega lahko prejemnik računa
uveljavlja kot vstopnega, če so za to izpolnjeni zakonski pogoji) ter pavšalni prispevek za
zdravstveno zavarovanje, ki je v letu 2011 znašal 4,46 evrov. Ob tem ni upoštevan strošek
pavšalnega prispevka za poškodbe pri delu in poklicne bolezni, ki je do 31.3.2011 znašal 9,09
evra, od 1. 4. 2011 pa 9,44 evra in bremeni izdajatelja napotnice (in ne delodajalca) na letnem
nivoju.
295
Glej prvi odstavek 130. člena ZUJF.
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izplačila zgolj vladnih proračunskih uporabnikov (ministrstev, vladnih služb in upravnih
enot) 4,8 milijona evrov oziroma 0,6 % vseh izdatkov za osnovne plače in dodatke pri teh
organih296, podobno pa velja za leti 2010 in 2011, ko so omenjena izplačila znašala skupaj
10,6 milijona evrov. Zaradi sprejetih varčevalnih ukrepov in posebnih soglasij, ki so
potrebna za prevzemanje obveznosti zaradi opravljanja dela dijaka ali študenta na podlagi
ustrezne napotnice297, je pričakovati, da bodo izplačila iz tega naslova v letu 2012 precej
nižja.
Poskus sprememb na področju študentskega dela v smislu razširitve obremenitve več
oblik kratkotrajnega dela z obveznim plačevanjem višjih prispevkov izhaja tudi iz
predlaganega Zakona o malem delu298, ki pa je bil na referendumu 10. 4. 2011 zavrnjen.
Malo delo je bilo v omenjenem predlogu opredeljeno kot plačano začasno, občasno delo
ali trajnejše časovno omejeno delo študentov, dijakov in upokojenih in drugih neaktivnih
oseb, v omejenem tedenskem in letnem obsegu, plačilo za opravljanje tega dela pa v
koledarskem letu ne sme presegati višine minimalne letne plače v RS iz preteklega leta.
Poleg dejstva, da naj bi se z omenjenim zakonom299 regulirala delovna aktivnost in
pripadajoči status neprimerljivih kategorij prebivalstva, pa je bilo v predlogu od dohodka
za opravljeno malo delo predvideno tudi obračunavanje in plačevanje prispevkov za
bolezen in poškodbe izven dela po stopnji 5,96 % ter prispevka za primer starosti,
invalidnosti in smrti po stopnji 9,01 %, ki jih plačuje oseba, ki opravlja malo delo. Dodatno
je bilo predvideno, da je delodajalec zavezanec za plačilo prispevka za poškodbo pri delu
in poklicno bolezen po stopnji 0,53 %.
Pravice, ki naj bi izhajale iz omenjenih prispevkov za socialno zavarovanje, pa za osebo,
ki bi opravljala malo delo na tej podlagi, ne bi predstavljale posebnega motiva za vključitev
v zavarovanje. Dohodek za opravljeno malo delo se namreč kljub plačanim prispevkom ne
bi upošteval pri izračunu pokojninske osnove, opravljene ure malega dela naj bi se,
preračunane na polni delovni čas, štele le v zavarovalno dobo v sorazmernem delu glede
na plačane prispevke za primer starosti, invalidnosti in smrti. V luči predvidene
pokojninske reforme in popularne parole »vsako delo šteje«300 kot tudi vseh prihodnjih, ki
bodo zagotovo še sledile, je pobiranje prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, ob tem pa priznavanje zgolj zavarovalne dobe z osnovo nič, neustrezna in
do zavarovancev nepravična rešitev.
Takšno izhodišče dodatno ustvarja neenakopraven položaj zavarovancev, ki od
istovrstnega dela plačujejo enake dajatve od enakih osnov, vendar bo to plačevanje imelo
zanje povsem različne posledice. Ob upokojitvi sedanjih študentov in dijakov bodo namreč
poleg zavarovalne dobe za odmero višine njihove pokojnine zagotovo ključnega pomena
296

Informacije o realizaciji določenih izplačil, ki predstavljajo stroške dela v letu 2009. Interno
gradivo MF, 2010. 14 str.
297
Glej 184. in 186. člen ZUJF.
298
MDDSZ, 18. 3. 2010.
299
Predlog Zakona o malem delu. Gradivo MDDSZ, št. 0070-25/2009 z dne 11. 6. 2010, 71 str.
300
Obremenitev vsakega dela, zlasti s proporcionalnimi in ne pavšalnimi prispevki, bi se morala
odraziti tudi na strani iz naslova plačanih prispevkov pripadajočih pravic.
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tudi vsi zneski za pokojninsko in invalidsko zavarovanje oziroma osnove, od katerih so bili
le-ti plačani. Priznana zavarovalna doba z osnovo nič zanje ne bi imela posebne koristi.
Podobno bi verjetno veljalo tudi za tisti del nekoliko starejše populacije, ki še ni upokojena
in bi malo delo opravljala v nekem vmesnem obdobju svoje delovno aktivne dobe – korist
bi imeli le tisti, ki jim za upokojitev po sedaj veljavnih predpisih manjka le zavarovalna
doba. Povsem drugače pa sedanji upokojenci, ki bi se odločili za opravljanje malega dela,
iz naslova na novo priznane zavarovalne dobe ne bi imeli nikakršnih dodatnih ali večjih
pravic. V povezavi z veljavnim sistemom obveznega zdravstvenega zavarovanja tudi
plačevanje prispevka za zdravstvene storitve in povračilo potnih stroškov od malega dela
za osebe, ki bodo omenjeno delo opravljale, ne bi predstavljalo nikakršne koristi.
Trditev predlagatelja, da gre v tem primeru za plačevanje solidarnostnih prispevkov, ne
drži, saj bi bilo ob predlaganem konceptu ureditve predvidene dajatve bolj pravilno
kategorizirati kot davek301 in ne kot prispevke za socialno zavarovanje. V opisanem
primeru gre za polnjenje blagajn socialnega zavarovanja, ki s samim socialnim
zavarovanjem nima več veliko skupnega.
Hkrati socialno zavarovanje, ki naj bi ga vzpostavila uveljavitev zavrnjenega predloga, ni
celovito urejeno. Prav tako ni urejeno v področnih predpisih, ki sicer urejajo vsako od vrst
socialnega zavarovanja. Po drugi strani za relevantne kategorije zavarovancev ni
razveljavljena nobena od določb ZPIZ-1 in ZZVZZ, ki sicer urejajo posebne primere
zavarovanja. Posledično gre tudi v tem primeru, podobno kot v primeru že veljavnega
instituta malega dela, za poskus nesistemske in necelovite ureditve socialnega
zavarovanja, ki je ne bi bilo mogoče ustrezno izvajati.
Razmišljanje, da naj bi predlagana ureditev in višje obremenitve tovrstne delovne
aktivnosti z obveznimi dajatvami pripomogla k pravičnejši obremenitvi študentskega dela z
obveznimi dajatvami, študentom pa ob ustrezni štipendijski politiki omogočila hitrejše
dokončanje študija ter omejila delo na črno v ostalih kategorijah sedaj neaktivnega
prebivalstva, je povsem iluzorno. Mnogim predstavnikom kategorij, ki jim je zakon
namenjen, je namreč vključitev v socialno zavarovanje dejansko omogočena že na
podlagi obstoječih predpisov, vendar se, zaradi manjših obveznih dajatev, ki jih plačujejo
sedaj, formalno ne želijo vključiti ali pa jih v zavarovanje ne želijo vključiti njihovi
delodajalci.

301

Poleg tega bi jih bilo glede na raven pričakovanih pravic iz tega naslova, ki jih praktično ne bo,
kot davek tudi bistveno lažje obračunavati, evidentirati in izterjevati.
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5.4

AKTUALNI PREDLOGI
ZAVAROVANJA

5.4.1 SPREMEMBE
ZAVAROVANJA

NA
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PODROČJU

UREDITVE

POKOJNINSKEGA

IN

SOCIALNEGA

INVALIDSKEGA

Prebivalstvo RS se stara. Kot ugotavlja Sambt302, vedno manjše število zaposlenih ne bo
sposobno vzdrževati sedaj veljavnega sistema ugodnosti ob vedno večjemu številu
upokojencev, vedno višjih izdatkih za zdravstvene storitve in stroških delovanja države
nasploh. Še posebej je kritična kombinacija zniževanja rodnosti ob hkratnem
podaljševanju življenjske dobe in s tem starega prebivalstva, ki se bo v bližnji prihodnosti
hitro povečalo tudi zaradi generacij, ki so bile rojene v obdobju izbruha rodnosti po drugi
svetovni vojni in ki so na pragu upokojevanja.
Med ukrepi, ki bi pripomogli k ohranjanju dolgoročne vzdržnosti javnih financ, velja
izpostaviti nujno prilagoditev pokojninskega sistema in zniževanje javnofinančnih izdatkov,
ki naj bi vsaj nekoliko omilila opisana demografska tveganja.
Ob nadaljevanju trenutnih dogajanj se namreč lahko v določenem časovnem obdobju
rigidni sistem fiskalne in socialne politike približa ideji piramidne igre. Ocenjuje se, da se z
odlašanjem potrebnih ukrepov v prihodnost na prihodnje generacije prevaljuje vedno
večje breme, zato se postavlja vprašanje pravičnosti postavitve prihodnjih generacij v
okolje, ki jih obremeni z obveznostmi in sistemi, na katere nimajo vpliva in so v njih
vključene ne glede na to, ali bi to želele ali ne303.
Eden od najnujnejših ukrepov je tako podaljševanje obdobja vključenosti v socialno
zavarovanje. Starost ob izhodu iz trga delovne sile, ki je v Sloveniji v primerjavi z državami
EU še vedno nizka, opredeljuje odnos aktivnih prebivalcev in njihovih delodajalcev do
aktivnosti v starejših letih. Čim bolj zgodaj ljudje opuščajo aktivnost, tem večji je
kontingent tistih, ki dobivajo pokojnino. Izdatki v pokojninskem sistemu so ob danih
pravilih za izračun višine pokojnine linearno odvisni od obsega upokojenske generacije304.
V letu 2010 je tako povprečna dosežena starost pri novih starostnih upokojencih znašala
58 let in 5 mesecev za ženske ter 61 let in 10 mesecev za moške305.
Zviševanje upokojitvene starosti je pomembno ne le iz razloga uravnavanja razmerja med
številom prejemnikov pokojnin in zavarovancev obveznega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, ki plačujejo prispevke in s tem prispevajo v pokojninsko blagajno, temveč
tudi zato, ker se zaradi stalnega podaljševanja življenjske dobe podaljšuje tudi povprečna
doba prejemanja pokojnine. Na povprečno dobo prejemanja pokojnine sicer vplivajo
zakonski, ekonomski, socialni, zdravstveni in drugi pogoji, a vseeno lahko ugotovimo, da
se ta povečuje. Pri starostnih upokojencih se je povprečna doba prejemanja pokojnine v
302

Sambt, 2004, str. 1 in 2.
Prav tam.
304
Poročilo o razvoju 2008, 2008, str. 157.
305
Letno poročilo ZPIZ za leto 2010, 2011, str. 16.
303
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obdobju med letoma 2000 in 2010 pri ženskah opazno podaljševala s 17 let in 1 meseca
v letu 2000 na 21 let in 8 mesecev v letu 2010, nekoliko manj pa pri moških, in sicer s 14
let in 9 mesecev v letu 2000 na 16 let in 8 mesecev v letu 2010306.
V skladu s predlaganimi izhodišči za spremembo pokojninskega sistema307 naj bi z novo
reformo zasledovali naslednje cilje:
- zagotavljati dostojno pokojnino iz javnega pokojninskega sistema,
- zagotavljati primerne pokojnine, ki posameznikom zagotavljajo ohranjanje njihovega
družbenega položaja; vir pokojnin pa predstavljajo prejemki iz različnih stebrov
pokojninskega zavarovanja,
- omogočiti večjo preglednost in trajnejšo finančno vzdržnost sistema.
Med predlaganimi spremembami v obveznem pokojninskem in invalidskem zavarovanju,
od katerih so bile nekatere vsebovane tudi v Zakonu o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju308 (v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2), ki je bil sicer zavrnjen na referendumu,
vsebovane pa so tudi v novem predlogu Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju309, velja izpostaviti:
- zakonsko povišanje polne in minimalne starosti ter izenačitev pogojev za pridobitev
pravic moških in žensk;
- vzpostavitev spodbudnejše politike bonusov in restriktivnejše politike malusov ter
ukinitev nekaterih sedaj veljavnih časovnih bonusov, kot so zniževanje upokojitvene
starosti na račun vojaščine, skrbi za otroke in podobno;
- vzpostavitev večje fleksibilnosti in odprtosti instituta delne upokojitve na način, da bi
imeli vsi zavarovanci možnost prejemati delno pokojnino, delno pa ostati v zaposlitvi;
- podaljšanje obračunskega obdobja za odmero pokojnine na daljše obdobje (po
zavrnjenem ZPIZ-2 na 30 (izmed katerih se izločijo 3 najmanj ugodna), po zadnjem
predlogu novega zakona310 pa na 24 najugodnejših zaporednih let) in s tem omogočiti
pravičnejši način odmere pokojnine, saj prejemki, ki se vštevajo v pokojninsko
osnovo, praviloma naraščajo sorazmerno z naraščanjem let delovne dobe (že na
primer zaradi dodatka na delovno dobo);
- obremenitev vsakega dela s prispevki – gre za ukrep, imenovan »vsako delo šteje«.
Ker je zaradi nizke obremenitve z obveznimi dajatvami razširjeno opravljanje dela na
podlagi različnih odvisnih razmerij, ki niso delovna razmerja (na primer delo na
podlagi pogodb o delu, avtorskih pogodb, delo preko študentskih napotnic,
opravljanje registrirane dejavnosti v obliki »popoldanske« obrti in podobno), se
predlaga preučitev možnosti, da se za vsa dela, ne glede na pravno razmerje (bodisi
pogodba o zaposlitvi bodisi druge oblike civilnopravnih pogodb), plačujejo enaki
prispevki glede na višino dohodka311. Na ta način naj bi bila zagotovljena večja
fleksibilnost delovne sile. Slednje ne drži, saj vplivajo na fleksibilnost delovne sile ne
306

Glej Letno poročilo ZPIZ za leto 2010, 2011, str. 18.
MDDSZ, 2009, 41 str. in MDDSZ, 19. 10. 2012.
308
MDDSZ, 6. 5. 2010.
309
MDDSZ, 19. 10. 2012.
310
Prav tam.
311
Pri čemer je verjetno mišljeno, da se od vseh prejemkov plačujejo prispevki po enakih stopnjah.
307
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le obremenitev s prispevki za socialno zavarovanje, temveč tudi številni drugi
dejavniki. Formalnopravni status ponudnika delovne sile ne bi bil več pomemben z
vidika zavarovanja (pri čemer pa se pozablja, da je formalnopravni status za
delodajalca in ponudnika delovne sile pomemben tudi iz drugih razlogov). Posledično
naj bi delodajalec za opravljeno delo plačal enako ne glede na status in položaj
ponudnika dela. Navedeno prav tako ne drži povsem – v povezavi z vrsto pravnega
razmerja, v katerem je delo opravljeno, je potrebno upoštevati vsaj razliko med
opravljanjem dela na podlagi pogodbe o zaposlitvi in na podlagi drugih vrst pogodb.
Tudi v primeru enake obremenitve plač in nadomestil ter plačila za delo na podlagi
drugih vrst pogodb, je namreč treba upoštevati, da pripadajo delavcem, ki delo
opravljajo v okviru delovnega razmerja, še druge pravice (na primer povračilo
stroškov prevoza na delo in z dela, regres za letni dopust, nadomestila plače v breme
delodajalca v večini primerov bolniških odsotnosti, jubilejne nagrade, odpravnine,
odmori, dopusti,…). Dodatno naj bi se preučila tudi možnost, da se mora oseba, ki je
že obvezno zavarovana in opravlja še kakšno dodatno delo iz drugega pravnega
razmerja, obvezno zavarovati tudi za to drugo delo. S tem je verjetno mišljeno, da se
preuči možnost, da bi se moralo za osebo, ki je že vključena v obvezno zavarovanje
za polni obseg pravic, od dela iz drugih pravnih razmerjih plačevati prispevke po
enaki stopnji312;
vzpostavitev možnosti neoviranega prostovoljnega vstopa v obvezno zavarovanje za
ožji obseg pravic. Glede na to, da že sedaj obstajajo številne možnosti prostovoljnega
vstopa v obvezno zavarovanje, je morebiti nezadosten interes prej pripisati
racionalnosti potencialnih zavarovancev, ki se za vključitev ne odločijo – zakaj
plačevati prispevke za ožji obseg pravic že sedaj, ko pa sistem zagotavlja transferje,
ki zadoščajo za preživetje, brez kakršnega koli plačevanja prispevkov. Po drugi strani
pa ne obstajajo nikakršni izračuni, iz katerih bi bilo razvidno, koliko je sploh
zavarovancev, ki bi se na ta način vključili v zavarovanje, koliko prispevkov bi vplačali
in/ali v kolikšnem obsegu bi vplačani prispevki, ob upoštevanju povprečnega trajanja
tovrstnega zavarovanja posameznega zavarovanca, sicer pokrili pričakovano
pokojnino iz tega naslova,
vzpostavitev pregledne pokojninske blagajne (izločitev transferjev, ki ne izvirajo iz
pokojninskega zavarovanja in uvedba načela bruto pokojnin313).

V okviru vzpostavitve preglednega sistema je med pomembnejše cilje umeščena
vzpostavitev sistema, ki bi posameznemu zavarovancu omogočal, da je tekom celotnega
obdobja vključenosti v zavarovanje sprotno seznanjen z višino do tedaj vplačanih

312

Iz naslova opravljanja dela na drugih podlagah je namreč že sedaj vključena v obvezno
zavarovanje in se iz tega naslova tudi plačujejo pavšalni prispevki.
313
Sedanji pokojninski sistem namreč ne temelji na bruto sistemu, ker ZPIZ zanj, kot je bilo že
navedeno, ni imel ustreznih podatkov. Vzpostavitev sistema, ki bi izhajal iz podatkov o bruto plači
posameznika (torej pred obračunom prispevkov in davkov), bi končno zagotovila enako pošteno
odmero pokojnin vsem zavarovancem, neodvisno od vsakokratne davčne politike države. Ta se
sedaj odraža v tako imenovanjem »razbrutenju« zavarovalnih osnov na podlagi povprečne letne
stopnje davkov in prispevkov, saj imajo namreč zavarovanci z enako bruto osnovo zaradi
različnega uveljavljanja davčnih olajšav dejansko različne neto plače.
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sredstev314 kot tudi z višino prejemkov, ki jih lahko ob upokojitvi pričakuje iz tega naslova.
S predlogom novega Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju315 je tako
določeno, da vodi ZPIZ za vsakega zavarovanca, ki je vključen v obvezno zavarovanje,
informativni osebni račun obveznega zavarovanja. Ta vsebuje podatke o osnovah, od
katerih so bili plačani prispevki, o obračunanih in plačanih prispevkih ter o priznani
pokojninski dobi, ZPIZ pa posamezniku omogoči elektronski vpogled v podatke, ki se zanj
vodijo v osebnem informativnem osebnem računu, poleg tega pa enkrat letno, na podlagi
podatkov DURS, zavarovancem (predvideno je, da le tistim, ki so zavarovani iz delovnega
razmerja) posreduje obvestilo o obračunanih in plačanih prispevkih za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje za preteklo leto316. ZPIZ naj bi do 1. januarja 2014 pripravil ves
potreben informacijski sistem, ki bo podlaga za vpogled in posredovanje podatkov, do 1.
januarja 2015 pa naj bi začel z obveščanjem zavarovancev317. Očitno je, da je tudi v novih
predlogih rešitev ostal neupoštevan vidik problematike samega obračunavanja,
plačevanja in evidentiranja vplačanih prispevkov, saj tudi po morebitni uvedbi zgoraj
navedenih ukrepov, ne zavarovancem in ne ostalim uporabnikom informacij sistem še
vedno ne bo zagotavljal celovitih in ustrezno kvalitetnih informacij.
5.4.2 SPREMEMBE NA PODROČJU ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA
Po podatkih iz različnih gradiv Ministrstva za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ), so
poleg sprememb na področju zdravstvene dejavnosti predvidene tudi spremembe na
področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Navedeno velja tako v
delu, ki ureja zavarovanje, kot v delu, ki ureja nabor pravic iz osnovnega zavarovanja. V
zvezi s slednjim velja izpostaviti:
razširitev prispevnih osnov na vse prejemke,
ukinitev možnosti izbire zavarovalne osnove za samozaposlene,
spremembe v zvezi z vključitvijo v obvezno zavarovanje kot družinski član,
razmejitev obveznega zdravstvenega zavarovanja za primer bolezni in poškodb zunaj
dela od zavarovanja za poškodbe pri delu in poklicne bolezni,
uvedba diferenciranih prispevnih stopenj.
Sčasoma bodo zagotovo izvedeni tudi manj priljubljeni posegi v pravice iz obveznega
zavarovanja, ki so razvidni iz Informacije o pripravi Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju318, podobno pa tudi iz Informacije o bistvenih elementih
novega Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-1)319, kot
na primer:
314

Poleg doslednejšega načela odvisnosti med vplačili prispevkov in kasnejšimi izplačili v in iz
sistema pokojninskega zavarovanja naj bi bila, poleg vplačanih prispevkov iz naslova zavarovanja,
očitno še vedno možna tudi vplačila dodatnih sredstev, na primer za dokup zavarovalne dobe za
izpolnitev pogojev ali za ugodnejšo odmero pokojnine (glej 136. člen novega predloga Zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju).
315
MDDSZ, 19. 10. 2012.
316
Glej 140. člen novega predloga Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
317
Glej 412. člen novega predloga Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju.
318
MZ, 2010, 12 str.
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MZ, 2012, 22 str.
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zmanjšanje nadomestila v času trajanja bolniškega dopusta320;
nadomestilo plače za prvi dan odsotnosti zaradi nege družinskega člana ne bi bila
več pravica iz obveznega zavarovanja, temveč bi se nadomestilo prevalilo na
delodajalce oziroma bi v skrajnem primeru bremenilo delavca samega (zmotno je
namreč prepričanje, da je kateri koli dan bolniške odsotnosti zaradi nege družinskega
člana mogoče enačiti z enodnevnim dopustom v skladu z ZDR, kot to navaja pristojno
ministrstvo),
omejitev časa trajanja bolniškega dopusta na največ 12 oziroma 18 mesecev;
omejitev kritja stroškov zdravljenja in rehabilitacije iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja v primeru poškodb pri nekaterih športih (na primer planinarjenje,
alpinizem, potapljaštvo, padalstvo, jamarstvo in podobno), če je poškodovanec
starejši od 15 let in ni zavarovan kot športnik;
zniževanje pravic v zobozdravstvu;
uvedba obveznega delnega kritja ob uveljavljanju pravice do zdravil (po en evro za
vsak recept) in medicinsko tehničnih pripomočkov (po tri evre za vsako naročilnico za
medicinsko tehnične pripomočke).

Razpoložljiva izhodišča reforme zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja v
tej fazi ne vodijo v zaključek, da gre za pripravo rešitev, ki bi kakorkoli razbremenile ali bolj
pravično obremenile zavarovance. Če primerjamo osnovno vodilo, ki je razširitev
prispevnih osnov, po drugi strani pa zmanjševanje pravic iz obveznega zdravstvenega
zavarovanja, bi bilo mogoče prej trditi nasprotno. Podobno k večji učinkovitosti izvajanja
zdravstvenega varstva ne vodi niti uvedba participacij pri izdaji zdravil ali medicinsko
tehničnih pripomočkov, temveč gre za poskus zniževanja stroškov, ki pa ga pozna kar
nekaj primerljivih zdravstvenih sistemov. K večji učinkovitosti sistema zdravstvenega
varstva in zdravstvenega zavarovanja pa lahko po drugi strani pripomore uvedba
diferenciranih prispevnih stopenj, vendar morajo biti stopnje sorazmerne s tveganji za
nastanek poškodb pri delu pri posameznem delodajalcu, zlasti pa morajo biti strošek
tveganja v obliki večjega obveznega prispevka prevaljen zgolj na delodajalca, ne pa tudi
na delavca. Pri tem se vztrajno zanemarja dejstvo, da uvedba diferenciranih prispevnih
stopenj ni združljiva z obstoječim sistemom obračunavanja in pobiranja prispevkov za
socialno zavarovanje. Slednje utemeljuje dejstvo, da 56. člen veljavnega ZZVZZ že
določa diferencirane stopnje, vendar se v praksi ne izvaja.
5.4.3 ZAVAROVANJE ZA DOLGOTRAJNO NEGO IN OSKRBO
Osnovno izhodišče, ki ga Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (v nadaljnjem
besedilu: MDDSZ) predstavlja v zvezi s Predlogom Zakona o dolgotrajni oskrbi in
zavarovanju za dolgotrajno oskrbo321, je ugotovitev, da gre pri potrebi po dolgotrajni
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Po osnutku iz januarja 2010 naj bi nadomestilo za primer bolezni znašalo 85 % odstotkov od
osnove (sedaj 90 %), 75 % odstotkov od osnove v primerih poškodbe zunaj dela, nege
družinskega člana in spremstva, ki ga odredi zdravnik (sedaj 80 %), le še 65 % v času
bolnišničnega zdravljenja ali med stacionarno medicinsko rehabilitacijo v naravnem zdravilišču,
nadomestilo v času bolniškega dopusta pa naj bi znašalo najmanj toliko kot minimalna plača in
največ 1,5-kratnik povprečne plače v RS).
321
MDDSZ, 23. 2. 2010.
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oskrbi, ki jo bo potrebovalo čedalje več prebivalstva, za novo socialno tveganje, ki ga je
treba zavarovati z uvedbo novega obveznega zavarovanja, ob tem pa zagotoviti tudi
ustrezno soudeležbo oziroma aktivno vlogo potencialnih upravičencev.
Glede na demografske projekcije, na katere se sklicuje MDDSZ ob navajanju izhodišč za
pripravo zakona322, naj bi se število starejših od 65 let v RS do leta 2020 v primerjavi z
letom 2008 povečalo za 94.900 prebivalcev, skupina starejših od 80 let pa v istem
obdobju za 40.100 prebivalcev. Tako naj bi bilo v primerjavi z letom 2010, ko je v RS
živelo 338.151 starejših od 65 let oziroma 79.622 starejših od 80 let, že v letu 2020
njihovo število še bistveno višje, in sicer kar 420.217 oseb, starejših od 65 let, oziroma
111.320 oseb, starejših od 80 let.
Ocenjuje se, da naj bi redno pomoč in podporo v obsegu, ki presega štiri ure na teden, že
sedaj potrebovalo 44 tisoč oseb323, glede na starostno strukturo prebivalstva pa se bo to
število znatno povečevalo iz leta v leto. Takšnega obsega oskrbe in tuje nege potrebnega
prebivalstva ne bo mogoče reševati na sedanji način, zlasti pa ne v okviru institucionalne
oskrbe, predvsem pa naraščajočih stroškov ne bo mogoče več pokrivati z javnimi sredstvi.
Po eni strani bo tako treba v prihodnje razvijati predvsem pomoč in oskrbo v domačem
okolju, v katero bo treba v večji meri kot doslej vključevati svojce in druge neformalne
izvajalce, zlasti pa najti vir financiranja, ki bo temeljil na drugačni porazdelitvi bremena
med posameznikom, njegovimi bližnjimi, lokalno skupnostjo in državo. Za potrebe
dolgotrajne nege se v bodoče ne bi povečini koristila javna sredstva, temveč v večjem
deležu kot doslej tudi zasebna sredstva uporabnikov in njihovih svojcev, zato bi bilo, poleg
obveznega zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, verjetno smiselno uvesti tudi prostovoljno
zavarovanje.
Obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo naj bi se izvajalo kot javna služba, po vsej
verjetnosti v okviru ZZZS-ja. V obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo bi bili v skladu
s predlogom omenjenega zakona vključeni vsi, ki so na območju RS tudi obvezno
zdravstveno zavarovani. Zavarovanje bi se financiralo s prispevki, ki bi jih plačevali
delodajalci in zavarovanci sami oziroma drugi zavezanci, ki jih določa zakon. Na podlagi
obveznega zavarovanja bi bile zavarovane osebe, ki bi izpolnjevale kriterije, upravičene
do kritja stroškov storitev dolgotrajne oskrbe v obsegu in v okviru standardov v skladu z
zakonom, do denarnega nadomestila za dolgotrajno oskrbo, do kombinacije plačila
storitev. V skladu s predlogom zakona je pogoj za uveljavljanje pravic po zakonu potreba
po vsaj štirih urah pomoči tedensko, ki traja več kot tri mesece. Oseba, ki po akutni
zdravstveni obravnavi ne bo dalj časa sposobna za samostojno življenje, lahko prav tako
preide neposredno v sistem dolgotrajne oskrbe.
Dodatno naj bi se s prenosom vseh že doslej razpoložljivih sredstev iz več sedanjih virov
(na primer ZPIZ, ZZZS, proračuni) na enega nosilca obveznega zavarovanja povečala
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MDDSZ, 25. 2. 2010.
Po podatkih iz študije Komisije EU, na katero se MDDSZ sklicuje v omenjenem gradivu, pa naj
bi bilo število oseb, ki jim je potrebno zagotoviti dolgotrajno oskrbo, že sedaj približno 60 tisoč, v
letu 2050 pa naj bi se povzpelo kar na 135 tisoč.
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preglednost in učinkovitost njihove porabe. Hkrati bi se odpravile razlike v možnostih
uveljavljanja dolgotrajne oskrbe in se vsem upravičencem pod enakimi pogoji omogočila
dostopnost do dolgotrajne oskrbe. Namen predloga zakona je tudi povezati izvajalce
dolgotrajne oskrbe, ki sedaj delujejo na različnih področjih in organizacijskih oblikah
(zdravstvo, sociala), v enoten in celovit sistem, s čimer bi dosegli večjo učinkovitost in
kakovost storitev ter zadovoljstvo upravičencev.
Čeprav naj bi novo obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo povečalo in zagotovilo
stabilne vire financiranja dejavnosti dolgotrajne oskrbe, nikakor ni mogoče trditi, da bo to
zavarovanje vzpostavljeno kakorkoli drugače kot s povečanjem obremenitve delovno
aktivnega prebivalstva. Hkrati naj bi bil ob uveljavljanju pravic iz obveznega zavarovanja
upravičenec deležen le delnega kritja, saj predlog zakona predvideva tudi uvedbo doplačil
ob uveljavljanju pravic iz obveznega zavarovanja, in sicer v obliki odbitnega zneska, ki bi
znašal 230 evrov. Omenjeni znesek bi glede na plačilno sposobnost poravnal uporabnik
sam ali osebe, ki so ga dolžne preživljati.
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6 PRIMERJALNI PREGLED KLJUČNIH ZNAČILNOSTI IZVAJANJA
SOCIALNEGA
ZAVAROVANJA
(ŠVEDSKA,
NEMČIJA,
AVSTRIJA)

6.1 SOCIALNO ZAVAROVANJE NA ŠVEDSKEM
6.1.1 POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
Državno pokojninsko zavarovanje, ki je bilo obvezno za vse delovno aktivno prebivalstvo,
je bilo uvedeno že leta 1913. Sprva je bil znesek pokojnine majhen, izplačevati pa so ga
začeli z dopolnjenim 67. letom starosti. Leta 1937 je bila uvedena osnovna pokojnina, ki
pa še vedno ni zagotavljala primernega dohodka upokojencem. Leta 1959 je bilo uvedeno
dodatno pokojninsko zavarovanje, ki se je financiralo po sistemu PAYG. Tako sta
osnovna in dodatna pokojnina zagotavljali približno 65 % posameznikove plače pred
upokojitvijo.
Švedska ima visok delež starejših, še vedno delovno aktivnih ljudi, ki pogosto kljub delni
upokojitvi z zaposlitvijo in plačevanjem prispevkov nadaljujejo. Že od šestdesetih let
prejšnjega stoletja imajo ustanovljen poseben pokojninski sklad (buffer fund), ki naj bi
dolgoročno financiral pokojninski sistem ter tako blažil posledice v primeru ekonomskih in
demografskih nihanj. Čeprav projekcije kažejo, da bo rast deleža upokojencev glede na
število zaposlenih na Švedskem manjša kot v ostalih državah Evropske unije, pa je
Švedska leta 1999 pristopila k obsežni pokojninski reformi, katere cilji so bili324:
- zagotoviti večjo pravičnost pokojninskega sistema,
- zagotoviti finančno stabilnost sistema,
- spodbujati varčevanje v zasebnih finančnih institucijah,
- omogočiti razvoj in rast drugega pokojninskega stebra.
Posledica omenjene reforme je uvedba Notional defined contribution pension plan
oziroma sistema navideznih pokojninskih računov325 (v nadaljnjem besedilu: NDC)326, v
katerega zaposleni plačujejo fiksne prispevke, ki se evidentirajo na posebnem
individualnem računu posameznika. Prispevki se plačujejo do upokojitve, kar pa je hkrati
značilnost sistema PAYG.
Državni pokojninski načrt je sestavljen iz NDC pokojnine in naložbene pokojnine327.
Obvezen je za vse zaposlene in samozaposlene. Skupni prispevki, ki jih plačata
324

Povzeto po Palmer, 2000, str. 2–3.
Angl. Notional defined contribution.
326
Po Stanovniku (Stanovnik, 2009, str. 13) gre za sistem pojmovno opredeljenih prispevkov.
327
Vprašanje je, kam pravzaprav uvrstiti obvezno naložbeno pokojnino. Gre za državno
pokojninsko zavarovanje, ki je obvezno za vse zaposlene, zato ga je iz tega razloga mogoče
uvrstiti v prvi pokojninski steber. Ker pa se ta del pokojninskega zavarovanja financira po
naložbenem principu, ga na Švedskem uvrščajo v drugi pokojninski steber.
325
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delodajalec in zaposleni, znašajo 18,5 %328. Osnova za plačilo prispevkov so plače,
nadomestila plače in drugi prejemki.
Prvi del pokojninskih prispevkov, in sicer prispevki v pokojninsko zavarovanje NDC, ki se
plačujejo po stopnji 16 % od osnove329, se skozi celotno delovno dobo evidentira na
navideznem individualnem pokojninskem računu. Posameznik je letno obveščen s t.i.
»oranžno ovojnico«330 tako o znesku zbranih prispevkov, ki se usklajujejo s povprečno
rastjo plač, enako kot pokojnine, ki se izplačujejo iz sistema, kot tudi o znesku pokojnine,
ki jo lahko pričakuje iz tega naslova. Ob upokojitvi se znesek pokojnine izračuna tako, da
se vrednost zbranih sredstev na individualnem pokojninskem računu deli s koeficientom
preostale življenjske dobe posameznika331.
Poleg vplačil v državno pokojninsko zavarovanje je obvezno tudi plačilo prispevkov v
naložbeno pokojninsko zavarovanje po stopnji 2,5 % od osnove. Kot navaja Palmer 332,
zbira omenjene prispevke državni davčni urad, nato pa jih posreduje na račune institucije
PPM (Premiepensionmyndighteen). Ta je zadolžena za samo izvedbo naložbenega
pokojninskega zavarovanja in jo nadzorujeta tako posebna agencija za socialno
zavarovanje (FÖrsäkringskassan) kot tudi agencija, pristojna za finančni nadzor. Zaposleni
imajo pravico sami izbrati pokojninski sklad, ki bo upravljal z njihovimi sredstvi,
posameznik pa lahko izbere največ pet pokojninskih skladov, vendar pa zanje ni
predpisana minimalna zahtevana stopnja donosnosti.
Sistem pokojninskega zavarovanja se stalno nadgrajuje v odvisnosti od demografske
situacije prebivalstva. Tako je od 1. januarja 2007 dalje vzpostavljena nova shema
(imenovana ITP1) za pokojninsko zavarovanje zaposlenih, rojenih po letu 1979, v katero
se odvajajo prispevki po stopnji 4,5 % od siceršnje osnove za plačilo pokojninskih
prispevkov333.
Pravice iz obveznega pokojninskega zavarovanja se lahko začnejo izplačevati, ko
zavarovanec dopolni vsaj 61 let starosti, vendar se lahko upokojenci odločijo tudi za
prejemanje delne pokojnine v višini četrtine, polovice ali treh četrtin pokojnine, ki jim sicer
pripada. Po delni upokojitvi je lahko posameznik še naprej zaposlen ter plačuje
prispevke334.
Do t.i. zajamčene državne pokojnine335 imajo pravico tisti, ki so dopolnili 65 let in imajo
bodisi nizek obseg pravic iz pokojnine, vezane na dohodek, bodisi niso plačevali
prispevkov. Zajamčena pokojnina se v celoti financira iz državnega proračuna, do nje pa
328

SPP Livfoersaekring AB, 2008, str. 2.
Gre za skupno stopnjo prispevka delodajalca in dela prispevka delojemalca po stopnji 7 %, ki se
plačuje v obliki davka na dohodek oz. plačilno listo.
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Angl. orange envelope.
331
Ta je odvisen od starosti od upokojitvi in pričakovane življenjske dobe.
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Palmer, 2000, str. 37–40.
333
OECD,13. 3. 2010.
334
Social regeringen, 15. 1. 2010.
335
Gre za podoben institut kot je bila pri nas državna pokojnina, ukinjena z uveljavitvijo ZSVarPre.
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so upravičeni tisti, ki so rojeni po letu 1938. Posameznik je, ob izpolnjevanju ostalih
pogojev, upravičen do zajamčene državne pokojnine, če je na Švedskem bival vsaj 40 let.
Poleg pokojninskega zavarovanja NDC in premijskega varčevanja, ki sestavljata I. steber
švedskega pokojninskega sistema, tvorijo II. steber poklicne pokojninske sheme, III.
steber pa temelji na zasebnem pokojninskem varčevanju.
6.1.2 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Za izvajanje zdravstvenega zavarovanja je pristojna agencija za socialno zavarovanje. Za
samo organizacijo zdravstvenega varstva so odgovorne okrajne oblasti, skrb za starejše
pa je v celoti v domeni občin336.
Vsi prebivalci Švedske imajo pravico do zdravstvene oskrbe, vendar pa je za vsako
zdravstveno storitev potrebno plačati delni prispevek, zdravila pa doplačati (gre za t.i.
imenovani sistem participacije). V času odsotnosti zaradi bolezni se nadomestilo za prvi
dan odsotnosti ne izplača, za čas od drugega do štirinajstega dne pa se nadomestilo
izplača v breme delodajalca. Nadomestilo v breme delodajalca znaša 80 % plače delavca.
V kolikor traja bolniška odsotnost dlje kot 14 dni, se nadomestilo izplačuje v breme
zdravstvenega zavarovanja, vendar z delnim sofinanciranjem delodajalca v višini 15 %
nadomestila337. Tudi v tem primeru znaša nadomestilo 80 % plače delavca, vendar je
navzgor omejeno na največ 7,5-kratnik osnove338 – t.i. »price base amount« (v nadaljnjem
besedilu: PBA).
6.1.3 ZAVAROVANJE ZA STARŠEVSKO VARSTVO
Zavarovanje za starševsko varstvo je v domeni agencije za socialno zavarovanje, pri
kateri se uveljavljajo tudi vse pravice iz tega naslova. V primeru rojstva otroka znaša
starševski dopust 480 dni. Bodoča mati ima pravico, da se jo zadnjih 60 dni pred
pričakovanim datumom poroda bodisi premesti na delovno mesto z manj napornim delom
bodisi ostane doma in prejema nadomestilo v višini polnega bolniškega nadomestila.
Koriščenje starševskega dopusta si lahko starša razdelita, z izjemo 60 dni, ki pripadajo
materi (pri nas porodniški dopust), in 60 dni, ki pripadajo očetu (pri nas 15- in 75-dnevni
očetovski dopust), in jih mora vsak od staršev izkoristiti sam. Podobno kot pri nas se lahko
omenjena pravica koristi tudi kasneje – na Švedskem kadarkoli do osmega leta starosti
otroka oziroma dokler ne zaključi prvega razreda osnovne šole. Nadomestilo v času
starševskega dopusta znaša za prvih 390 dni 80 % plače, vendar je navzgor omejeno na
največ 7,5-kratnik PBA. Za preostalih 90 dni znaša nadomestilo 180 SEK (17,66 evrov) na
dan.
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Försäkringskassan, 12. 10. 2012.
SPP Livfoersaekring AB, 2008, str. 3.
338
Po podatkih švedskega statističnega urada (Statistiska centalbyran, 14. 1. 2010) se PBA
usklajuje z rastjo cen in znaša 42.800 SEK (4.175 evrov, po tečaju na dan 31. 12. 2009) za leto
2009 in 42.400 SEK (4.160 evrov, na dan 4. 1. 2010 po tečajnici Banke Slovenije (Banka Slovenije,
14. 1. 2010) za leto 2010.
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6.1.4 ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI
Za urejanje področja zavarovanja za primer brezposelnosti je pristojno Ministrstvo za
zaposlovanje (Arbetsmarknadsdepartementet). Švedski sistem socialnega zavarovanja za
primer brezposelnosti se deli na osnovno in prostovoljno zavarovanje. Izvajanje
osnovnega zavarovanja je v pristojnosti Ministrstva za zaposlovanje. Prostovoljno
zavarovanje se izvaja v obliki posebnih skladov339.
Do nadomestila za primer brezposelnosti, katerega višina je odvisna od osnove, od katere
so bili plačani prispevki, je upravičena oseba, ki je imela pred izgubo zaposlitve vsaj 6
mesecev neprekinjene delovne dobe. Pravice iz prostovoljnega zavarovanja za primer
brezposelnosti je mogoče koristiti v primeru vključenosti v zadnjih dvanajstih mesecih pred
izgubo zaposlitve, Nadomestilo znaša prvih 200 dni 80 % osnove, od katere so bili plačani
prispevki, naslednjih 100 dni pa 70 % osnove340. Do nadaljnjega 150-dnevnega
prejemanja nadomestila so upravičeni le brezposelni, ki vzdržujejo družinske člane, in
sicer v višini 65 % osnove341.
6.1.5 PRISPEVKI ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE
Prispevki za socialno zavarovanje delojemalcev se plačujejo po diferenciranih stopnjah,
in sicer v odvisnosti od tega, ali gre za višje kvalificirane in bolje plačane zaposlene (t.i.
»beli ovratniki«) ali za zaposlene z nižjo kvalifikacijo in nižjimi dohodki (t.i. »modri
ovratniki«). Približno 90 % zaposlenih z nižjimi dohodki in približno 80 % delavcev z višjimi
dohodki je vključenih v posebne sheme kolektivnih zavarovanj, ostali pa so vključeni v
zasebna zavarovanja.
Skupna obremenitev plač z davkom na plačilno listo in prispevki za obvezno socialno
zavarovanje342 delodajalcev za leto 2010 znaša 31,42 % od bruto plač in drugih
prejemkov zaposlenih343, od česar znaša poseben prispevek na plače 7,49 %, prispevek
za pokojninsko zavarovanje skupaj 10,91 %, prispevek za zdravstveno zavarovanje 7,71
%, prispevek za zavarovanje za poškodbe pri delu 0,68 %, prispevek za starševsko
varstvo 2,2 % in prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti 2,43 %.
Nekoliko nižja je osnovna obremenitev za samozaposlene, in sicer skupaj 29,71 %344. V
primerjavi z zaposlenimi sta za samozaposlene nižja prispevek za zdravstveno
zavarovanje, ki znaša 6,93 %, in prispevek za zavarovanje za primer brezposelnosti, ki
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Arbetsförmedlingen, 16. 10. 2012.
Ves čas prejemanja je lahko v letu 2010 znašalo nadomestilo največ 680 SEK na dan.
341
Povzeto po Inspektionen för arbeitslöshetsförsäkringen, 25. 3. 2011.
342
Gre za osnovne prispevke, ki so v primeru pokojninskega zavarovanja diferencirani glede na
letnico rojstva zavarovancev (tako so na primer za zaposlene, rojene v letih 1984 do 1991, višji za
5,28 %). Prišteti jim je treba še prispevke iz naslova vključitev v kolektivne sheme socialnega
zavarovanja, ki v povprečju znašajo še približno 13 % (Social security costs in Sweden, 2010).
343
Nordisketax, 18. 3. 2010.
344
Prav tam, 18. 3. 2010.
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znaša 0,5 %345. Za samozaposlene, stare od 18 do 25 let, je skupna obremenitev s
prispevki še dodatno znižana na 15,06 %346.
Prispevki za socialno zavarovanje se plačujejo od prejemkov vseh, ki opravljajo delo na
Švedskem, četudi prejemajo dohodek, izplačan s strani tujih subjektov, s sedežem izven
Švedske. Izjema so le tisti zaposleni, za katere velja drugačna ureditev po Uredbi
1408/71/EGS oziroma Uredbi 883/2004/ES.
Višina osnove za plačilo prispevkov za socialno zavarovanje delojemalca je omenjena na
največ 8,07-kratnik tako imenovane dohodkovne osnove347. Del plače, ki ga zaposleni
vplača v obliki prispevkov, je izvzet iz osnove348.
Za razliko od osnove delojemalca, najvišja osnova za plačilo prispevkov delodajalca ni
omejena. Razlika je le v tem, da se pokojninski prispevki od osnove, ki presega znesek
najvišjega letnega dohodka, ki se upošteva kot pokojninska osnova, ne vplača v
pokojninski sistem, ampak v državni proračun – dejansko gre v tem primeru za davek349.

6.2 SOCIALNO ZAVAROVANJE V NEMČIJI
Sistem državnega socialnega zavarovanja sestavljajo pokojninsko zavarovanje
(Rentenversicherung), zdravstveno zavarovanje (Krankenversicherung), zavarovanje za
primer brezposelnosti (Arbeitslosenversicherung) in zavarovanje za dolgotrajno nego350
(Pflegeversicherung)351.
Denarna nadomestila, ki jih prejemniki prejmejo v primeru brezposelnosti, bolezni in
upokojitve, so odvisna od vplačanih prispevkov. Ti se vplačujejo v posebne
zavarovalniške sheme352, delno pa se izplačila pokojnin financirajo iz proračuna. V celoti
se iz proračuna financirajo socialne pomoči, v pretežni meri pa nadomestila za primer
brezposelnosti.
Podobno kot v Sloveniji353 je pristojnost Zveznega ministrstva za zdravje
(Bundesministerium für Gesundheit, BMG), da opravlja naloge na področjih javnega
345

European Tax Handbook, 2009, str. 786.
European Tax Handbook, 2010, str. 818.
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Po podatkih švedskega statističnega urada (Statistiska centalbyran, 14. 1. 2010) znaša ta
osnova (angl. income base amount) 51.100 SEK (5.014 evrov, na dan 4. 1. 2010 po tečajnici
Banke Slovenije (Banka Slovenije, 14. 1. 2010) za leto 2010. Najvišja prispevna osnova znaša tako
412.377 SEK oziroma 40.460 evrov letno.
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European Tax Handbook 2010, 2010, str. 817
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Social regeringen,15. 1. 2005.
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Angl. long-term care insurance.
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Deutsche Sozialversicherung, 5. 1. 2010.
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samozaposlene, umetnike, novinarje.
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zdravja in zdravstvenega varstva
ter normativne ureditve sistema obveznega
zdravstvenega zavarovanja. Ministrstvo za delo in socialne zadeve (Bundesministerium
für Arbeit und Soziales, BMAS) regulira delovanje sistema socialne varnosti in predpisuje
splošne pogoje za upravičenost do pravic. Izvajanje pokojninskega zavarovanja je v
pristojnosti Zveznega zavoda za pokojninsko zavarovanje (Bundesversicherungsanstalt),
deželni uradi (Landesversicherunganstalten) pa upravljajo s pokojninskimi skladi
zaposlenih na svojem geografskem območju. Registracija brezposelnih in izplačevanje
nadomestil za primer brezposelnosti poteka preko lokalnih agencij za zaposlovanje
(Arbeitsagentur), socialne pomoči pa se, v odvisnosti od statusa upravičenca, dodeljujejo
preko področnih pisarn (Sozial Ämter) ali preko agencij za zaposlovanje354.
6.2.1 POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
Nemški pokojninski sistem je sestavljen iz treh stebrov:
- v I. steber – državno pokojninsko zavarovanje so vključeni vsi zaposleni iz zasebnega
in javnega sektorja355 ter samozaposleni,
- II. steber predstavlja dodatno pokojninsko zavarovanje, in sicer so v okviru II. stebra
oblikovani obvezni poklicni načrti za javni sektor in prostovoljni poklicni načrti za
zasebni sektor,
- III. steber sestavljajo privatni pokojninski načrti.
Država finančno podpira dodatno pokojninsko zavarovanje II. in III. stebra s
subvencioniranjem in z olajšavo v obliki znižanja davčne osnove zavarovanca.
Državno pokojninsko zavarovanje (Gesetzliche Rentenversicherung) pokriva 85 %
zaposlenih. Izvajajo ga zvezne in regionalne ustanove. Okoli 70 % državnega
pokojninskega sistema se financira po sistemu PAYG, ostalih 30 % pa se financira iz
proračuna356. Čeprav temelji na medgeneracijski solidarnosti, saj gre dejansko za PAYGsistem in se s prispevki aktivnih zavarovancev financirajo pokojnine trenutnih
upokojencev, je z vidika kasnejših pravic ob upokojitvi pomemben tako znesek kot tudi
obdobje vplačevanja prispevkov. V okviru tako imenovanega točkovnega sistema se
namreč posamezniku na osnovi vplačanih prispevkov vsako leto dodeli določeno število
točk:
- tistim, ki zaslužijo polovico letne plače (približno 16.002 evra), se dodeli pol točke,
- tistim, ki zaslužijo povprečno letno plačo (približno 32.003 evre), se dodeli ena točka,
- tistim, ki zaslužijo znesek do najvišje pokojninske osnove (v letu 2010 v zahodni
Nemčiji 66.000 evrov, v vzhodni Nemčiji 55.800 evrov), pa se dodelita dve točki357.
Do starostne pokojnine iz državnega pokojninskega zavarovanja so upravičeni vsi, ki so
dopolnili 65 let358 oziroma 67 let359 in imajo vsaj pet let zavarovalne dobe. Starostno
354

Angloinfo - Social Security benefits in Germany, 17. 1. 2010.
Pri čemer obstajajo za državne uslužbence posebni državni pokojninski načrti, ki se financirajo
neposredno iz državnega proračuna.
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Boersch-Supan, Wilke, 2003, str. 10.
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pokojnino lahko pridobijo zavarovanci, ki ne izpolnjujejo pogojev za redno starostno
pokojnino, pri starosti 63 let in dopolnjeni 35-letni zavarovalni dobi. Zavarovanec ima tudi
možnost uveljaviti pravico do delne pokojnine in na ta način še ostati zaposlen, plačevati
prispevke in si s tem zviševati kasnejšo pokojnino, zlasti pa v času, ko je še delno
zaposlen, prejemati del dohodka, ki je višji od temu sorazmernega deleža pokojnine.
Delna starostna pokojnina je lahko izplačana v višini tretjine, polovice ali dveh tretjin redne
starostne pokojnine. Poleg tega je znesek, ki ga zavarovanec lahko prejme iz naslova
delne zaposlitve, v primeru uveljavitve tretjine redne starostne pokojnine še dodatno
omejen360.
Kako pomemben dejavnik predstavlja izpolnjena obveznost plačevanja in dejansko
plačani prispevki za pokojninsko zavarovanje za vsakega posameznega upokojenca, je
razvidno iz načina izračuna višine mesečnega zneska pokojnine. Ta se izračuna z
zmnožkom:
osebnih plačilnih točk (Personenliche Entgelpunkte),
pokojninskega faktorja (Pension Faktor),
sedanje vrednosti pokojnine (Aktueller Rentenwert)361.
Prispevki za obvezno pokojninsko zavarovanje znašajo 19,9 % bruto plače zaposlenega
in so razdeljeni med delodajalca in delojemalca tako, da vsak prispeva polovico.
Prispevna stopnja in višina prejemkov, od katerih se še vplačujejo prispevki, se določata
letno v skladu s samoregulativnim mehanizmom določanja prispevne stopnje. Zgornja
meja plač (Beitragsbemessungsgrenze), do katere se v plačujejo prispevki in se letno
spreminja v odvisnosti od rasti plač, je v letu 2010 v zahodnem delu Nemčije znašala
mesečno 5.500 evrov, v vzhodnem delu Nemčije pa 4.650 evrov362. Delavci, ki delajo s
krajšim delovnim časom (manj kot 15 ur tedensko) ali opravljajo kratkotrajna dela,
prispevkov za pokojninsko zavarovanje ne plačujejo.
6.2.2 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Državno, z zakonom predpisano obvezno zdravstveno zavarovanja (Gesetzliche
Krankenversicherung), v katerega je vključenih skoraj 90 % prebivalcev, se financira s
prispevki delojemalcev in delodajalcev.
Prispevki se plačujejo od plač, nadomestil in drugih prejemkov, po stopnji 14 %, od česar
plača polovico delojemalec, polovico delodajalec. Poleg navedenega mora zavarovanec
plačati še dodaten prispevek v višini 0,9 % osnove. Višina osnove za plačilo prispevkov je
navzgor omejena, in sicer je v letu 2010 najvišja letna osnova, do katere se plačujejo
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Rojeni pred letom 1947.
Rojeni po letu 1947, vendar se starostna meja od 65 na 67 let dviguje postopoma.
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prispevki za zdravstveno zavarovanje, znašala 45.000 evrov363. Po drugi strani je omejena
tudi najnižja osnova, od katere mora delojemalec plačevati prispevke za zdravstveno
zavarovanje v primeru nekaterih drugih kategorij zavarovancev (na primer vajencev,
študentov, upokojencev).
Družinski člani, ki sami ne izpolnjujejo pogojev za vključitev v obvezno zavarovanje so,
podobno kot v Sloveniji, načeloma sozavarovani. Enako kot v Sloveniji, pravica do
zdravstvenih storitev iz obveznega zavarovanja ni odvisna od višine vplačanih prispevkov,
saj gre za sistem, ki deluje po načelu solidarnosti.
Okoli 9 % oseb je vključenih še v posebna privatna zavarovanja, kjer je višina premij
odvisna od želenega obsega zdravstvenih storitev, zdravstvenega stanja, spola in vstopne
starosti zavarovanca. Čeprav dobiva lastna udeležba pri plačilu zdravstvenih storitev v
zadnjem času, podobno kot v Sloveniji, vse večji pomen, pa lahko, za razliko od Slovenije,
v Nemčiji osebe z višjimi dohodki izstopijo iz sistema zakonskega zdravstvenega
zavarovanja in si same uredijo zdravstveno zavarovanje v okviru privatnih shem. Pri tem
pa je plačevanje prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje do najvišje osnove za
njihove delodajalce še vedno obvezno364.
Za boljšo predstavo o primerljivosti nemškega sistema zdravstvenega zavarovanja s
slovenskim velja omeniti, da se v primeru bolniške odsotnosti v breme delodajalca
delavcu izplačuje nadomestilo v višini 100 % plače, in to za čas šestih tednov. Po poteku
šestih tednov se nato v breme zdravstvene blagajne delavcu izplačuje nadomestilo v višini
70 % bruto plače, prejemanje bolniškega nadomestila za odsotnost iz istega razloga (iste
bolezni) je omejeno na največ 78 tednov v obdobju treh let. Nadomestilo za nego otroka
se izplačuje za največ 10 delovnih dni na posamezno odsotnost, vendar največ 25 dni za
zavarovano osebo v posameznem koledarskem letu ne glede na število otrok. V primeru
enostarševskih družin se trajanje pravice podvoji na 20 oziroma 50 dni365.
Čeprav je v Nemčiji stopnja rodnosti podobno nizka kot v Sloveniji, saj znaša 1,3 otroka
na žensko, za normalno reprodukcijo pa bi morala znašati 2,1 otroka na žensko, Nemčija
ne pozna posebnega zavarovanja za starševsko varstvo366. Pravice, ki pripadajo staršem
ob rojstvu otroka, zlasti nadomestilo v času trajanja materinskega (pri nas porodniškega)
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Prav tam.
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Ima pa, podobno kot Švedska, precej velikodušen sistem otroških dodatkov. Univerzalni otroški
dodatek (Kindergeld), ki se izplačuje iz državnega proračuna, znaša za leto 2010 po 164 evrov na
otroka za prva dva otroka, 170 evrov za tretjega otroka in 194 evrov za vsakega naslednjega
otroka. Prejema ga eden od staršev, ki je zavezanec za dohodnino po nemški zakonodaji, ne glede
na status (zaposlen, samozaposlen) do 18. leta otrokove starosti oziroma do 21. leta, če je
brezposeln, oziroma do 27. leta, če se še redno šola. Ne izplačuje se v primeru, če ima otrok
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dopusta, se načeloma izplačujejo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja367. Za
obdobje 6 tednov pred datumom pričakovanega poroda in 8 tednov po njem, skupaj torej
14 tednov, je mati, ki je vključena v obvezno zavarovanje iz naslova zaposlitve,
upravičena do materinskega dopusta in materinskega nadomestila (Mutterschaftsgeld),
katerega višina je odvisna od povprečnega neto dohodka v zadnjih treh mesecih.
Nadomestilo je preračunano na dneve in se izplačuje iz zdravstvene blagajne v višini 13
evrov dnevno, razliko do polnega zneska nadomestila (v kolikor je povprečni neto
dohodek v zadnjih treh mesecih, preračunan na dan, višji od 13 evrov), pa mora v obliki
posebnega nadomestila (Arbeitgeberzuschuss) izplačevati delodajalec. Matere, ki so v
zdravstveno zavarovanje vključene preko posebnih shem in niso obvezno zdravstveno
zavarovane, tiste, ki opravljajo kratkotrajna dela, za katera vključitev v obvezno
zdravstveno zavarovanje ni obvezna, kot tudi tiste, ki so v obvezno zdravstveno
zavarovanje vključene kot družinski člani, prejmejo le enkratno izplačilo v višini 210 evrov.
Po izteku materinskega dopusta pa sta mati (za obdobje 12 mesecev) in oče (za obdobje
2 mesecev) upravičena do starševskega nadomestila (Elterngeld), ki se financira iz
proračuna, ter predstavlja nadomestilo za izpad dohodka zaradi nege in vzgoje otroka. V
primeru popolne odsotnosti z dela se izplačuje v višini 67 % neto prejetih dohodkov
(oziroma v primeru oseb z nižjimi dohodki v višini 100 % neto prejetih dohodkov), vendar
največ 1.800 evrov mesečno. Pavšalna nadomestila (v višini 300 oziroma 600 evrov) se
izplačujejo staršem, ki delajo s krajšim delovnim časom od polnega ali zaradi starševstva
dosegajo nižje dohodke, ali skrbnikom v enostarševskih družinah.
6.2.3 ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI
Zavarovanje za primer brezposelnosti izvaja Zvezni urad za zaposlovanje, same pravice,
do katerih so upravičeni prejemniki nadomestil v času trajanja brezposelnosti, pa se
financirajo s prispevki delojemalcev in delodajalcev ter drugimi lokalnimi in zveznimi viri. V
obvezno zavarovanje za primer brezposelnosti niso vključeni samozaposleni in pa tisti, ki
opravljajo tako imenovana mala dela (osebe, ki zaslužijo manj kot 400 evrov mesečno). Z
vidika presoje pravičnosti sistema velja omeniti, da se prispevki za zavarovanje za primer
brezposelnosti za zaposlene v javnem sektorju in vojski ne plačujejo, saj tem, vsaj po
dosedanji ureditvi in razmerah, odpuščanja iz poslovnih oziroma operativnih razlogov naj
(še) ne bi grozila. Prav tako se prispevkov za zavarovanje za primer brezposelnosti ne
plačuje za starejše od 65 let.
Prispevki se plačujejo po stopnji 2,8 % od osnove, pri čemer polovico plača delojemalec,
polovico delodajalec. Prispevna osnova je po višini omejena in je enaka osnovi za
pokojninsko zavarovanje. Najvišja letna osnova za plačilo prispevkov za zaposlovanje je v
letu 2010 v zahodni Nemčiji znašala 66.000 evrov, v vzhodni Nemčiji 55.800 evrov368.
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Izjeme so na primer otroški dodatki (Kindergeld), ki se v obliki podobnih otroških dodatkov, kot
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V primerjavi s slovenskim sistemom je zanimivo, da se iz naslova zavarovanja za primer
brezposelnosti izplačuje nadomestilo za primer brezposelnosti (Arbeitslosengeld I),
katerega višina je odvisna od tega, ali upravičenec ima oziroma skrbi za otroka, mlajšega
od 18 let. Če upravičenec nima otrok, prejema v času brezposelnosti nadomestilo v višini
60 % svoje povprečne neto plače. Če pa ima otroka mlajšega od 18 let, znaša
nadomestilo 67 % povprečne plače. Nadomestilo se izplačuje od 90 dni do enega leta,
odvisno od časa vključenosti v zavarovanje za primer brezposelnosti in starosti369. Po
preteku pravice do omenjenega nadomestila ima brezposelna oseba, ki je registrirana kot
iskalec zaposlitve, pravico do nadomestila za dolgoročno nezaposlene (Arbeitslosengeld
II), katerega višina je odvisna od premoženjskega stanja upravičenca, v času prejemanja
pa mora obiskovati izobraževalne tečaje in biti pripravljen sprejeti primerno zaposlitev.
Družinski člani dolgotrajno brezposelnih prejemajo denarno socialno pomoč, ki znaša 60
% nadomestila za dolgoročno brezposelne za zakonca oziroma za otroka do
dopolnjenega 14. leta starosti oziroma 80 % omenjenega nadomestila za otroka po
dopolnjenem 14. letu starosti.
Kot rezultat obširne reforme politike trga dela in socialnega zavarovanja, h kateri je
Nemčija pristopila že kmalu po letu 2000, je 1. januarja 2005 začel veljati tako imenovani
Hartz IV, katerega glavna novost je bila združitev pomoči za dolgotrajno brezposelne in
denarne socialne pomoči v en sam ukrep, ki se izplačuje v zgoraj opisanih oblikah in
zneskih. Vendar pa je Prvi senat nemškega zveznega ustavnega sodišča (Das
Bundesverfassungsgericht) februarja 2010 odločil, da je tovrstna ureditev zaradi načina
izračuna višine, zlasti ker ne upošteva različnih možnih izdatkov za različne, pogosto tudi
nujne tekoče potrebe upravičencev (predvideva le enkratna izplačila v primeru izrednih
dogodkov), v nasprotju z nemško zvezno ustavo. Kot navaja omenjeno sodišče370,
izhajajo osnovni razlogi za odločitev, da gre za ureditev, ki ni v skladu z nemško ustavo, iz
dejstva, da določeni zneski socialnih pomoči ne omogočajo eksistenčnega minimuma.
Dodatno ne upošteva posebnih potreb upravičencev oziroma njihovih družinskih članov
glede na različne potrebe, ki jih imajo ti v različnih življenjskih obdobjih (na primer izdatki
za novorojenčka se razlikujejo od izdatkov za predšolskega otroka in od izdatkov za
otroka, ki se šola).
6.2.4 ZAVAROVANJE ZA DOLGOTRAJNO NEGO
Zavarovanje za dolgotrajno nego je bilo uvedeno leta 1995, pravice pa je mogoče koristiti
tako v domači kot tudi v institucionalni negi. Zavarovanje izvajajo različni izvajalci, ki
delujejo pod okriljem skladov, ki izvajajo zdravstveno zavarovanje371. Navedeno hkrati
pomeni, da je vsakdo, ki je vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje, hkrati obvezno
vključen tudi v zavarovanje za dolgotrajno nego.
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Načeloma ima pravico do nadomestila oseba, ki je bila v zavarovanje vključena vsaj dve leti, v
primeru starejših od 55 let pa zadošča vsaj enoinpolletna vključenost.
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Prispevke plačujeta tako delodajalec kot delojemalec od osnove, ki je navzgor omejena
enako kot osnova za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje372.
Stopnja, po kateri se plačujejo prispevki za zavarovanje za dolgotrajno nego, je različna v
primeru zavarovanca, ki ima enega ali več otrok (v tem primeru znaša 0,975 %) in v
primeru zavarovanca, ki nima otrok (v tem primeru znaša 1,225 %). Kot je v svoji odločitvi
utemeljilo tudi nemško ustavno sodišče, »morajo biti prispevki za obvezno zavarovanje za
dolgotrajno nego družinam prijazni«373. Svojo odločitev je obrazložilo tudi z dejstvom, da
bi bilo izrazito nepravično, da bi zavarovanci, ki imajo otroke374, nosili dvojno breme (tako
enak znesek prispevkov, kot tisti, ki otrok nimajo, hkrati pa imeli še izdatke z nego in
vzgojo otrok). S svojo odločitvijo je pobudi za presojo sledilo tudi v delu, ki se nanaša na
zatrjevanje, da imajo na eni strani zavarovanci brez otrok boljše možnosti za razvoj
kariere in s tem boljše možnosti za pridobivanje večjih dohodkov in ustvarjanje prihrankov,
po drugi strani pa je pričakovati, da bodo zavarovanci, ki imajo otroke, v starosti
pravzaprav imeli veliko večje možnosti za oskrbo prav s strani otrok in bodo s tem manj
odvisni od prejemkov iz naslova zavarovanja.
6.2.5 PRISPEVKI ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE
Obvezno socialno zavarovanje375 izvajajo različne agencije oziroma skladi, ki podobno kot
pri nas ZZZS izvedejo enotno prijavo v vse vrste socialnih zavarovanj ter zavarovancu
dodelijo registrsko številko in mu izdajo potrdilo o prijavi v zavarovanje. Pod določenimi
pogoji so novoustanovljena podjetja oproščena plačevanja prispevkov za najdlje tri leta.
Prispevki za obvezno socialno zavarovanje se v Nemčiji plačujejo po stopnjah, razvidnih
iz Tabele 11.
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374
Ob tem se s presojo morebitne nadaljnje diferenciacije stopnje v odvisnosti od števila otrok ni
ukvarjalo.
375
Poleg navedenih vrst socialnih zavarovanj je obvezno tudi nezgodno zavarovanje, v katerega
mora delodajalec prijaviti delavca. Ob nastopu zavarovanja ga prijavi pri pristojni prijavni službi
(Berufsgenossenschaft), vendar se to zavarovanje ne financira s prispevki, temveč s plačilom letnih
zavarovalnih premij.
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Tabela 11: Stopnje prispevkov za obvezno socialno zavarovanje v Nemčiji

Vrsta socialnega
Prispevek
Prispevek
zavarovanja
delodajalca delavca
Pokojninsko
9,95 %
9,95 %
zavarovanje
Zdravstveno
7,00 %
7,90 %
zavarovanje
Zavarovanje za primer
1,40 %
1,40 %
brezposelnosti
Zavarovanje za
0,975 %
0,975 %
376
dolgotrajno nego
SKUPAJ
19,325 %
20,225 %

Skupaj
19,90 %
14,90 %
2,80 %
1,95 %
39,55 %

Vir: European Tax Handbook 2010, 2010, str. 318, Deutsche Sozialversicherung, 12. 9. 2011,
Deutsche Sozialversicherung, 14. 9. 2011.

Samozaposleni se lahko vključijo v državne sheme pokojninskega in invalidskega
zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja in zavarovanja za dolgotrajno nego in oskrbo. V
tem primeru določijo prispevno stopnjo izvajalci socialnega zavarovanja. Enako določijo
prispevno stopnjo izvajalci tudi v primeru, ko se samozaposleni vključijo v privatne sheme
socialnega zavarovanja. Samozaposleni so, tako v primeru vključitve v državno shemo
socialnega zavarovanja kot tudi v primeru vključitve v privatne sheme socialnega
zavarovanja, zavezanci za plačilo prispevkov iz in od zavarovalne osnove377.

6.3 SOCIALNO ZAVAROVANJE V AVSTRIJI
Avstrijski sistem socialnega zavarovanja pokriva tri področja, in sicer pokojninsko
zavarovanje (Pensionversicherung), zdravstveno zavarovanje (Krankenversicherung) ter
nezgodno zavarovanje (Unfallversicherung). Ob prijavi v zavarovanje prejme vsak
zavarovanec evidenčno številko, ki je poleg ostalih podatkov zapisana tudi na posebni,
tako imenovani e-kartici378, s katero nato uveljavlja vse pravice iz tega naslova379.
Avstrijski sistem socialnega zavarovanja izvaja 28 različnih izvajalcev obveznega
socialnega zavarovanja. Gre za samostojne, neodvisne javne zavarovalnice, ki delujejo v
skladu z zvezno zakonodajo, vendar z lastno, od države neodvisno administracijo.
Neodvisen položaj izvajalcev socialnega zavarovanja, ki jih upravljajo skupščine,
sestavljene iz predstavnikov zavarovancev in njihovih delodajalcev, omogoča
zavarovancem velik vpliv na sodelovanje pri upravljanju in vodenju socialne politike in
določanju stopnje solidarnosti. Devetnajst od skupno 28 zavarovalnic pokriva zgolj
376

Za zavarovance brez otrok je prispevna stopnja višja za 0,25 %.
Povzeto po European Tax Handbook 2010, 2010, str. 318.
378
Zanimivo je, da je potrebno za vsako kartico plačati letno pristojbino v višini 10 evrov, ki jo je za
zaposlene delavce dolžan plačati njihov delodajalec. Plačila pristojbine so oproščeni le upokojenci
iz obveznega pokojninskega zavarovanja, upravičenci do socialnih pomoči, otroci brez lastnih
dohodkov.
379
Österreichische Sozialversicherung, 23. 3. 2011.
377
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zdravstvena tveganja (bolniške blagajne), od tega devet na lokalni ravni in deset na ravni
delovnih združenj. Devet zavarovalnic ponuja splošno shemo socialnega zavarovanja, ki
vključuje posamezne ali vse tri vrste socialnega zavarovanja. Vse zavarovalnice so
podrejene združenju nosilcev avstrijskega socialnega zavarovanja (Hauptverband der
Österreichischen Sozialversicherungsträger)380.
6.3.1 POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
V obvezno pokojninsko zavarovanje, ki je celovito urejeno s Splošnim pokojninskim
zakonom (Allgemeines Pensionsgesetz – APG), so se poleg zaposlenih in
samozaposlenih dolžne vključiti tudi osebe, ki opravljalo dela na drugih podlagah, kot je
pogodba o zaposlitvi (Arbeitsvertrag), vendar le, če mesečno zaslužijo več kot mejni
minimalni dohodek381. Ta je za leto 2010 znašal mesečno 366,33 evrov382. Obvezno
pokojninsko zavarovanje se izvaja v obliki različnih shem v odvisnosti od panoge (na
primer za javne uslužbence, rudarje, zaposlene pri državnih železnicah, zaposlene v
trgovinski dejavnosti in industriji, kmete) in regije delodajalca.
Delodajalci plačujejo prispevke po stopnji 12,55 %, zaposleni po stopnji 10,25 %. Najvišja
osnova za plačilo prispevkov za pokojninsko zavarovanje je v letu 2010 znašala mesečno
4.795 evrov383.
Pravice iz pokojninskega zavarovanja so starostna pokojnina, predčasna starostna
pokojnina, pokojnina zaradi nezmožnosti pokojnine, kot tudi rehabilitacijski ukrepi in
zdravstveno varstvo. Pravica do pokojnine je odvisna od trajanja vključitve v pokojninsko
zavarovanje in od osnove, pri starostnih pokojninah pa od starosti.
6.3.2 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
Delovanje zdravstvenega varstva kot celote je v pristojnosti zvezne vlade. Izjema je
bolnišnični sektor, kjer zvezna vlada določa le sistemsko ureditev, izvršilni predpisi in
izvajanje pa je v pristojnosti zveznih dežel.384
V obvezno zdravstveno zavarovanje je vključenih približno 7,9 milijonov oseb, bodisi kot
zavarovanci bodisi kot njihovi družinski člani, kar predstavlja 98 % prebivalstva. Izvaja ga
24 izvajalcev zdravstvenega zavarovanja, in sicer v različnih kombinacijah obsega za
različne
kategorije
zavarovancev.
Devet
območnih
bolniških
blagajn
(Gebitskrankenkasse) pokriva območja posameznih dežel. Poleg teh deluje še deset

380

Haupverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger, 25. 3. 2011.
BMSK, 2009, str. 86.
382
Igbildenkunst, 25. 2. 2010.
383
Za leto 2010 je znašala najnižja mesečna osnova 537,78 evrov (velja za vse zaposlene in
samozaposlene) oziroma 366,33 evrov za osebe, ki delajo na drugih podlagah (European Tax
Handbook 2010, 2010, str. 79). Pri tem je potrebno dodati, da velja enako tudi za 13. in 14. plačo,
ki jo v Avstriji izplačuje večina delodajalcev (Igbildenkunst, 25. 2. 2010).
384
Hofmacher in Rack, 2006, str. 31–32.
381
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obratnih bolniških blagajn (Betribskrankenkasse) ter ena zvezna bolniška blagajna za
samozaposlene, rudarje, železničarje in javne uslužbence.385
Delodajalci plačujejo prispevke po stopnji 3,83 % oziroma 3,70 %, delavci po stopnji 3,82
% oziroma 3,95 %, skupaj torej 7,65 %. Prispevki za zdravstveno zavarovanje se
plačujejo od enake osnove kot prispevki za pokojninsko zavarovanje. V primeru, da je po
zavarovancu, ki je v obvezno zdravstveno zavarovanje vključen iz naslova lastne delovne
aktivnosti, zavarovan tudi družinski član, zavarovanec plačuje dodatnih 3,4 % prispevkov,
lahko pa se družinski član odloči za samostojno zavarovanje in v tem primeru plačuje
mesečni znesek.386
Čeprav se prispevne stopnje za obvezno zdravstveno zavarovanje določajo z zakonom na
zvezni ravni, se zbrana sredstva odvajajo na račune deželnih bolniških blagajn. Slednje
samostojno upravljajo s sredstvi ter plačujejo storitve in denarne dajatve.
Obseg pravic iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja je primerljiv s slovenskim,
vendar pa je v številnih primerih predvidena finančna soudeležba zavarovanca, na primer
v obliki doplačila (participacije) ob uveljavljanju pravice do medicinsko-tehničnih
pripomočkov, zdravil, potnih stroškov, zato je poleg obveznega zdravstvenega
zavarovanja običajna tudi vključitev v dodatno prostovoljno zdravstveno zavarovanje.
Podobno je omejena tudi pravica do nadomestila za čas bolniškega dopusta v breme
obveznega zdravstvenega zavarovanja. Nadomestilo pripada zavarovancem od četrtega
delovnega dne nesposobnosti za delo, skupno trajanje nadomestila pa je omejeno na
največ 78 tednov za posamezen primer odsotnosti iz istega razloga. Omejeno ni samo
najdaljše obdobje izplačevanje nadomestila, temveč tudi najdaljše trajanje bolniške
odsotnosti v istem koledarskem letu (24 oziroma še največ 13 tednov).
6.3.3 ZAVAROVANJE ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI
Za zaposlene plačujejo delodajalci in delavci prispevke za primer brezposelnosti vsak po
stopnji 3 %, skupaj torej kar 6 %387, in sicer od enake osnove kot za pokojninsko in
zdravstveno zavarovanje.
Poleg zaposlenih se lahko v zavarovanje za primer brezposelnosti od 1. januarja 2008
dalje vključijo tudi samozaposleni, ki v odvisnosti od obsega zavarovanja plačujejo
različen znesek mesečnih prispevkov388. V letu 2010 je znašal za zavarovanje za dnevno
nadomestilo v primeru brezposelnosti v znesku 19,30 oziroma 38,89 oziroma 42,45 evrov
mesečni prispevek 71,93 oziroma 143,85 oziroma 215,78 evrov. Za osebe, ki mesečno na
drugih podlagah zaslužijo manj kot minimalni mesečni dohodek, in za javne uslužbence
vključitev v zavarovanje za primer brezposelnosti ni možna.
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Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger, 17. 1. 2010.
European Tax Handbook 2009, 2009, str. 77.
387
BMSK, 2009, str. 23.
388
EURES, 21. 2. 2010.
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Pravice iz obveznega zavarovanja za primer brezposelnosti, kot so mesečno nadomestilo,
pomoč pri iskanju nove zaposlitve in podobno, se uveljavljajo pri lokalnih izpostavah urada
za delo (Arbeitsmarktservice), vendar pod pogojem, da je zavarovanje trajalo vsaj 52
tednov v zadnjih 24 mesecih pred izgubo zaposlitve (za mlajše od 25 let najmanj 26
tednov v zadnjih 12 mesecih). Po podatkih Zveznega ministrstva za delo, socialne zadeve
in zaščito potrošnikov (Bundesministerium für Arbeit, Soziales und Konsumentenshutz; v
nadaljnjem besedilu: BMSK)389 je obdobje prejemanja nadomestila omejeno v odvisnosti
od trajanja zavarovanja v preteklih letih, na primer na največ 52 tednov za osebe, ki so
bile v zadnjih 15 letih zavarovane vsaj 9 let in so dopolnile 50 let starosti.
6.3.4 ZAVAROVANJE ZA PRIMER PLAČILNE NESPOSOBNOSTI DELODAJALCA
Vsi delodajalci so dolžni plačevati tudi 0,7-odstotni prispevek za primer plačilne
nesposobnosti, in sicer od enake osnove kot ostale prispevke za obvezno socialno
zavarovanje.
Iz naslova omenjenega zavarovanja imajo delavci pravico do plač, odpravnin, povračil in
nadomestil, ki bi se sicer izplačala v breme delodajalca, in sicer za obdobje največ šest
mesecev pred in tri mesece po nastanku plačilne nesposobnosti delodajalca390.
6.3.5 NEZGODNO ZAVAROVANJE
V nezgodno zavarovanje, ki je le delno primerljivo z zavarovanjem za primer nesreč in
poškodb pri delu, ki je v Sloveniji načeloma del obveznega zdravstvenega zavarovanja 391,
so v Avstriji poleg zaposlenih in samozaposlenih obvezno vključene tudi osebe, ki
opravljalo dela na drugih podlagah, kot je pogodba o zaposlitvi, vendar le, če mesečno
zaslužijo več kot 366,33 evrov 392.
Iz obveznega nezgodnega zavarovanja so financirani ukrepi za preprečevanje nesreč pri
delu in poklicnih bolezni, zdravljenje posledic nesreč, rehabilitacija, odškodnine zaradi
nesreč pri delu in poklicnih bolezni.
6.3.6 DOLGOTRAJNA OSKRBA
Avstrija nima uvedenega posebnega zavarovanja za dolgotrajno nego, čeprav se na
podlagi posebnega zveznega zakona o dolgotrajni oskrbi iz leta 1993 in devetih deželnih
zakonov, ki so bili večkrat spremenjeni in dopolnjeni, nazadnje septembra 2009393,

389

BMSK, 2009, str. 49.
Prav tam, str. 52.
391
Izjema je na primer dodatno obvezno nezgodno zavarovanje za pooblaščene uradne osebe,
zaposlene v davčni upravi, ki so zaradi narave dela izpostavljene povečanemu tveganju za
nastanek nesreče pri delu. Omenjene osebe mora DURS nezgodno zavarovati na podlagi 35.a
člena ZDS-1.
392
Igbildenkunst, 25. 2. 2010.
393
BMSK, 2009, str. 25.
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izplačujejo dajatve že 400.000 upravičencem. Sredstva za dolgotrajno oskrbo so tako
zagotovljena iz zveznega in deželnih proračunov394.
Na podlagi omenjenega zveznega zakona so do dolgotrajne oskrbe upravičene osebe, ki
potrebujejo stalno osebno oskrbo, pomoč in asistenco zaradi mentalne, telesne ali
senzorne prizadetosti, za katero se pričakuje, da bo daljša od 6 mesecev. Obseg
potrebne pomoči osebi mora presegati 50 ur na mesec, osebe pa morajo imeti tudi stalno
prebivališče v Avstriji. V odvisnosti od predvidenega obsega potrebne pomoči se
upravičenci delijo v sedem kategorij, pri čemer so v prvi tisti, ki potrebujejo najmanj
pomoči, v sedmi pa tisti, ki so popolnoma odvisni od tuje pomoči. Upravičencem se glede
na razvrstitev v kategorijo in premoženjsko stanje izplačujejo različno visoki denarni
zneski (Pflegengeld), s katerimi si nato sami krijejo stroške zagotavljanja oskrbe,
namenskost porabe izplačanih sredstev pa ni nadzorovana.
6.3.7 PRISPEVKI ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE
Obvezno socialno zavarovanje se financira pretežno s prispevki. Pri tem velja poudariti,
da sta omejeni tako najnižja osnova, od katere se plačujejo prispevki za socialno
zavarovanje (Geringfügigkeitsgrenze), kot tudi najvišja osnova, od katere se plačujejo
prispevki za socialno zavarovanje (Höchstbeitragsgrundlage), ter da je stopnja prispevkov
za zdravstveno zavarovanje drugačna v primeru, če sodi posamezen delavec med »bele
ovratnike« (visoko izobražen sloj prebivalstva, zaposlen zlasti v storitvenem sektorju)
oziroma če sodi delavec med »modre ovratnike« (manj izobraženi, zlasti fizični delavci).
Prispevke za socialno zavarovanje od plač plačujejo delavci in delodajalci po stopnjah, ki
so razvidne iz Tabele 12.
Tabela 12: Stopnje prispevkov za socialno zavarovanje od plač v Avstriji

Vrsta prispevka

Prispevki delavca
»beli
ovratniki«

Pokojninsko zavarovanje
Zdravstveno zavarovanje
Zavarovanje za primer
brezposelnosti
Za stanovanjski sklad
Nezgodno zavarovanje
Zavarovanje za primer plačilne
nesposobnosti delodajalca
SKUPAJ

»modri
ovratniki«

Prispevki delodajalca
»beli
ovratniki«

»modri
ovratniki«

10,25 %
3,82 %
3,00 %

10,25 %
3,95 %
3,00 %

12,55 %
3,83 %
3,00 %

12,55 %
3,70 %
3,00 %

0,50 %
/
/

0,50 %
/
/

0,50 %
1,40 %
0,70 %

0,50 %
1,40 %
0,70 %

17,57 %

17,70 %

21,98 %

21,86 %

Vir: European Tax Handbook 2010, 2010, str. 79 in Intercomp Global Services Austria, 17. 11.
2011.
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Prav tam.
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Poleg zgoraj navedenih prispevkov morajo za določeno skupino delavcev nekateri
delodajalci plačati še druge vrste prispevkov, ki jih ni mogoče uvrstiti med prispevke za
socialno zavarovanje, na primer 2-odstotni prispevek za nočno in težko delo. Oba,
delavec in delodajalec, morata načeloma plačati 0,7-odstotni prispevek za primer naravnih
nesreč, nekateri delavci pa plačujejo še 0,5-odstotni prispevek za delavsko zbornico. V
primeru, da so po zavarovancu v zdravstveno zavarovanje vključeni tudi družinski člani
(kot so zakonski ali izvenzakonski partner in drugi družinski člani, razen otrok in vnukov),
se plačuje višji prispevek395.

6.4 PRIMERJAVA VIŠINE OBREMENITVE DOHODKA IZ ZAPOSLITVE Z
OBVEZNIMI DAJATVAMI NA ŠVEDSKEM, V AVSTRIJI, NEMČIJI IN
SLOVENIJI
Predstavljene ključne značilnosti izvajanja socialnega zavarovanja na Švedskem, v
Nemčiji in v Avstriji kažejo, da gre za precej različne sisteme, čeprav se ob snovanju
reformnih ukrepov na tem področju v Sloveniji posamezni elementi izpostavljajo kot
primeri dobrih praks.
Vsem štirim sistemom je skupno, da so plače obremenjene z visokimi dajatvami, vendar
pa obstajajo pomembne razlike v višini obremenitve s prispevki za socialno zavarovanje,
kot je razvidno tudi iz Tabele 13.
Tabela 13: Primerjava obremenitve plač v Sloveniji, na Švedskem, v Avstriji in Nemčiji s
prispevki za socialno zavarovanje v letu 2010
Primerjane kategorije
Slovenija
Švedska
Avstrija
Nemčija
Stopnja
prispevkov
delojemalca
Stopnja prispevkov delodajalca
Skupaj stopnja prispevkov
Najvišja osnova za plačilo
prispevkov za pokojninsko
zav., zav. za brezposelnost in
396
starševsko varstvo
Najvišja osnova za plačilo
prispevkov za zdr. zav.
398
in zav. za dolgotrajno nego

22,10 %

7,00 %

od 17,57 do 17,70 %

20,225 %

16,10 %
38,20 %
Neomejena

od 29,71 do 36,70 %
od 36,71 do 43,70 %
397
3.372 €

od 21,86 do 21,98 %
od 39,55 do 39,56 %
4.795 €

19,325 %
39,55 %
5.500 €

neomejena

3.372 €

4.795 €

3.750 €

Vir: ZPSV, str. 112-127, Tabela 11 in Tabela 12.

Čeprav so enako kot v Sloveniji, dohodki fizičnih oseb z dohodnino obdavčeni po načelu
svetovnega dohodka in po progresivni lestvici, in čeprav znaša najvišja mejna davčna
stopnja v Nemčiji 45 %, v Avstriji 50 % (v Sloveniji 41 %), imajo Švedska, Nemčija in
395

Glej str. 125.
V Sloveniji in na Švedskem.
397
Najvišja osnova za plačilo prispevkov delodajalca ni omejena. Razlika nad navedenim zneskom
se odvede kot davek.
398
V Nemčiji.
396
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Avstrija nižjo spodnjo mejno davčno stopnjo, do katere so dohodki izvzeti iz obdavčitve.
Tako so bili v letu 2010 na Švedskem obdavčljivi dohodki do zneska 41.504 evrov letno
na državni ravni v celoti oproščeni dohodnine. Iz obdavčitve so izvzeti dohodki do višine
11.000 evrov letno v Avstriji in do 8.004 evrov letno v Nemčiji. Navedeno pomeni, da so
zavezanci, ki dosegajo nizke dohodke, v Sloveniji, poleg z najvišjimi prispevki za socialno
zavarovanje delojemalca (a z najnižjimi prispevki za socialno zavarovanje za delodajalca),
obremenjeni tudi z najvišjo dohodnino. Dodatno zavezanci, kljub višji najvišji mejni stopnji
dohodnine, dosežejo zgornjo mejo obdavčitve pri bistveno višjem letnem znesku
obdavčljivega dohodka kot v Sloveniji, kjer ta za leto 2010 znaša 15.057,96 evrov, na
Švedskem 59.417 evrov, v Avstriji 60.000 evrov in v Nemčiji 250.730 evrov, kot je
razvidno iz Tabele 14.
Tabela 14: Primerjava obremenitve plač v Sloveniji, na Švedskem, v Avstriji in Nemčiji z
dohodnino v letu 2010
399
Primerjane kategorije
Slovenija
Švedska
Avstrija
Nemčija
Splošna davčna olajšava
Ničelna davčna stopnja aplicirana na
osnovo do
Najnižja mejna stopnja aplicirana na
osnovo nad
Najvišja mejna stopnja aplicirana na
osnovo nad

3.100,17 €
/

do 3.639,00 €
41.504,00 €

11.000,00 €
11.000,00 €

8.004,00 €
8.004,00 €

7.528,99 €

41.504,00 €

11.000,00 €

8.004,00 €

15.057,96 €

59.517,00 €

60.000,00 €

250.730,00 €

Vir: Pravilnik o določitvi olajšav in lestvice za odmero dohodnine za leto 2010 (Uradni list RS, št.
104/09 in 20/10); Sweden Tax Guide, 12.9.2011; European Tax Handbook, 2010, 2010, str. 80,
317 in 817.

Že sami dohodkovni razredi v Avstriji, Nemčiji in na Švedskem so s slovenskimi načeloma
neprimerljivi zaradi višjih absolutnih zneskov skupnih povprečnih dohodkov
prebivalstva400. Glede na primerjavo povprečne neto plače, ki je po podatkih Evropskega
statističnega urada (EUROSTAT), ki jih povzema SURS 401, v letu 2008 v Nemčiji znašala
26.258 evrov, v Avstriji 24.927 evrov, na Švedskem 24.015 evrov, v Sloveniji pa le
10.738,58 evrov, znaša povprečna slovenska neto plača približno pol toliko kot v
primerjanih državah. Zaposleni s povprečno slovensko bruto plačo bi se tako v vseh treh
državah uvrščal v kategorijo z najnižjimi dohodki.

399

Navedena je le obremenitev z davkom od osebnih prejemkov na državni, ne pa tudi lokalni
ravni.
400
Medtem ko znaša v Sloveniji BDP na prebivalca v standardih kupne moči za leto 2010 86,0 %
BDP-ja (ocena) na prebivalca EU-27 v standardih kupne moči, znaša v Avstriji 122,0 %, v Nemčiji
116,0 % in na Švedskem 120,0 % BDP-ja na prebivalca v standardih kupne moči EU-27 (SURS,
2010, str. 4 in 5). Ob tem ostaja nezanemarljivo dejstvo zgodovinskega razvoja vseh treh
primerjanih držav kot tudi neprimerno številčnejšega prebivalstva, saj je Avstrijcev dobrih 8,3
milijona, Švedov 9,2 milijona, Nemcev pa kar 82,2 milijona.
401
SURS, 25. 3. 2011.
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6.5 PRIMERJAVA NAČINOV POBIRANJA PRISPEVKOV ZA SOCIALNO
ZAVAROVANJE
Poleg razlik v samem izvajanju socialnega zavarovanja po posameznih državah, obstajajo
razlike tudi v virih financiranja in obsegu pravic iz socialnega zavarovanja. Medtem, ko se
praktično povsod prispevki za obvezna socialna zavarovanja obračunavajo po predpisanih
stopnjah in plačujejo od plač in podobnih osebnih prejemkov ter drugih zavarovalnih
osnov, se načini pobiranja prispevkov razlikujejo.
V okviru prispevnih sistemov financiranja socialne varnosti obstajata po Zaglmayerju402
dva glavna načina pobiranja prispevkov. Prvi je centralizirani način, v katerem je za
pobiranje prispevkov zadolžena ena državna institucija, najpogosteje davčni organ ali
institucija, ki izvaja socialno zavarovanje. Centralizirani način se nadalje deli na:
integrirani način (davčni organ pobira davke in prispevke za socialno zavarovanje ter
druge obvezne dajatve od osebnih prejemkov hkrati v okviru enega samega
postopka). Integrirani način imamo v Sloveniji. Imajo ga tudi na Danskem, Irskem, v
Veliki Britaniji403, na Švedskem in v Latviji404;
delno integrirani način (davčni organ pobira davke in prispevke za zgolj posamezne
podsisteme socialnega zavarovanja ali za določene skupine oseb, delno pa so za
pobiranje prispevkov zadolžene različne institucije socialnega zavarovanja); imajo ga
na Norveškem in v Estoniji405;
vzporedni način (davčni organ je pristojen le za pobiranje davkov, pobiranje socialnih
prispevkov pa je v izključni pristojnosti institucij socialnega zavarovanja). Ta sistem
imajo v Avstriji, Nemčiji, Italiji, Belgiji, na Poljskem in Češkem406 ter v Franciji407.
Drugi glavni način pobiranja prispevkov je decentralizirani način, v katerem je pristojnost
za pobiranje prispevkov razpršena na več institucij. Kljub temu, da nekateri avtorji med
države z decentraliziranim načinom uvrščajo tudi Nemčijo in v primeru obveznega
dodatnega zavarovanja še Francijo408, lahko med države z decentraliziranim načinom
uvrstimo države, v katerih se prispevki vplačujejo v posebne sklade, zlasti pokojninske (na
primer Čile, Peru, Malezija, Singapur409), kot je razvidno tudi iz Tabele 15. Ob tem velja
dodati, da je decentralizirani način pobiranja prispevkov sicer povsod običajen za sheme
dodatnih (prostovoljnih) zavarovanj410.

402

Zaglmayer et al., 2005, str. 10-13.
Strban, 2007, str. 17.
404
Groduma, 2002, str. 2
405
Zaglmayer et al., 2005, str. 13.
406
Strban, 2007, str. 18 in 19; Zaglmayer et al., 2005, str. 10.; Stanovnik et al., 2004, str. 32 – 38.
407
Zaradi razdrobljenosti sistema in številnih lokalnih pisarn pristojnega organa, ki dejansko
pobirajo prispevke, bi lahko šteli, da francoski sistem meji že na decentralizirani sistem.
408
Glej na primer Strban, 2007, str. 20 in 21.
409
Barrand et al., 2004, str. 6
410
Tudi v Sloveniji izvajajo dodatna prostovoljna pokojninska zavarovanja (in pobirajo prispevkov)
izvajalci pokojninskih načrtov - to so zlasti pokojninski skladi in nekatere zavarovalnice (glej 306.
člen ZPIZ-1).
403
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Tabela 15: Pregled sistema pobiranja prispevkov po posameznih državah
Integrirani
Delno integrirani
Vzporedni

Cetralizirani način
Danska, Irska, Velika Britanija,
Švedska, Latvija, Slovenija
Norveška, Estonija

Decentralizirani način
Čile, Peru, Singapur, Malezija, Hong
Kong, El Salvador

Avstrija, Nemčija, Belgija, Italija, Češka,
Litva, Francija, Poljska, Slovaška

Vir: Strban, 2007, str. 17; Groduma, 2002, str. 2 in Zaglmayer et al., 2005, str. 13.

Ne glede na umestitev v enega od tipičnih načinov pobiranja prispevkov podrobnejše
analize sistemov pobiranja v posamezni državi pokažejo, da ne obstajata niti dve državi,
ki bi imeli povsem enak sistem411. Vsem državam, ki imajo centralizirani način pobiranja
prispevkov, pa je – ne glede na to, ali imajo integrirani, delno integrirani ali vzporedni
način, skupno to, da davčni organi in organi, ki izvajajo socialno zavarovanje, na področju
pobiranja prispevkov medsebojno sodelujejo. Obseg sodelovanja se – tudi v odvisnosti od
podvrste sistema, od države do države razlikuje; tako je, na primer, sodelovanje med
davčnim organom in organi socialnega zavarovanja v Avstriji, Nemčiji in Italiji omejeno le
na nadzor oziroma preprečevanje utaj412.
Od vseh sistemov pobiranja prispevkov socialnega zavarovanja je zaradi razdrobljenosti,
nepreglednosti in posledične manjše učinkovitosti najmanj primeren decentralizirani
sistem. V okviru centraliziranih sistemov ima vsak od podsistemov svoje prednosti in
slabosti. Največ pozitivnih lastnosti ima po številnih avtorjih (na primer Strban 413, Barrand,
Ross in Harrison414, Zaglmayer415) integrirani sistem. Zaradi enotnega zbiranja podatkov
terja najmanj administrativnih opravil, tako na strani zavezancev za plačilo, kot tudi
državnih organov, posledično najmanj stroškov, zlasti pa zagotavlja najbolj celovit in
pregleden nabor vseh relevantnih informacij.
6.5.1 POBIRANJE PRISPEVKOV ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE NA ŠVEDSKEM
Za pobiranje prispevkov je na Švedskem pristojna davčna uprava416. Ta je, podobno kot v
Sloveniji, sestavljena iz generalnega davčnega urada in osmih davčnih uradov, od katerih
je en urad pristojen le za velike davčne zavezance. Izterjava obveznih dajatev je od
sredine leta 2006 pristojnost samostojnega urada, ki je bil prej del davčne uprave.417
Švedska ima podobno kot Slovenija integrirani način pobiranja prispevkov, vendar je
način financiranja socialnega zavarovanja precej drugačen od slovenskega. Veliko večji
411

Tako tudi Barrand et al., 2004, str. 6.
Zaglmayer, 2005, str. 13.
413
Strban, 2007, str. 15–19.
414
Barrand et al., 2004, str. 13–16.
415
Zaglmayer, 2005, str. 9–11, značilnosti le izpostavlja, jih pa vrednostno ne ocenjuje.
416
Kot navaja Jang (Jang, 2007, str. 51), je bil predpogoj za integracijo pobiranja davkov in
prispevkov, do katerega je prišlo v 80. letih prejšnjega stoletja, izenačitev osnove za obračun
dohodnine in prispevkov in poenostavitev načina obračuna.
417
Taxes in Sweden, 2011, str. 39.
412
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delež bremena odgovornosti za varno starost je z diverzifikacijo samega sistema
socialnega zavarovanja (zlasti pokojninskega) prevaljen na samega zavarovanca, vendar
na način, da je ta prost v sami izbiri sheme in izvajalca zavarovanja, ne pa tudi v osnovni
višini obremenitve s prispevki.
Podobno kot v Sloveniji, se prispevki obračunajo hkrati z dohodnino. Za zaposlenega
dohodnino in prispevke za socialno zavarovanje izračuna, odtegne in plača njegov
delodajalec, v primeru samozaposlenih pa so zavezanci oni sami418. Podobno kot v
Sloveniji, mora zavezanec obračun davčnega odtegljaja predložiti davčnemu organu na
dan izplačila prejemkov. Obračun davčnega odtegljaja vsebuje individualizirane podatke
po posameznem zavarovancu, za katerega se obračunavajo in plačujejo prispevki (zlasti
registrsko številko, ime in priimek), podatek o osnovi za obračun davkov in prispevkov,
znesek obračunanih davkov in prispevkov. Ustrezen obračun posreduje zavezanec za
plačilo prispevkov tudi posameznim izvajalcem pokojninskega zavarovanja, agenciji za
socialno zavarovanje in izvajalcem zavarovanja za primer brezposelnosti. V primerjavi s
slovenskim sistemom obračunavanja in posredovanja podatkov o obračunanih prispevkih,
lahko ugotovimo, da gre za bolj kompleksen postopek in večkratno posredovanje
podatkov različnim uporabnikom (v Sloveniji zavezanci za plačilo prispevkov obračun
posredujejo le davčnemu organu, o obračunanih in plačanih prispevkih za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje pa ZPIZ-u poročajo le enkrat letno419).
Enako kot v Sloveniji, morajo na Švedskem akontacijo dohodnine in prispevke za socialno
zavarovanje zavezanci plačati na dan izplačila prejemkov420. Davčni organ prejeti zbirni
znesek v skladu s prejetim obračunom sredstva nakaže izvajalcem posameznih vrst
zavarovanj, kot je razvidno s Slike 2.
Slika 2: Prikaz postopka obračuna in plačila prispevkov na Švedskem
Legenda:
podatkovni tok
denarni tok
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Vir: Försäkringskassan, 12. 10. 2012 in Skatteverket, 10. 10. 2012.
418

Prav tam, str. 12.
Glej str. 74–78.
420
Taxes in Sweden, str. 11–12.
419
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Ne glede na med letom prejete obračune osebnih prejemkov, pa so plačniki davka
davčnemu organu dolžni v začetku koledarskega leta posredovati podatke o izplačanih
dohodkih posameznikom v preteklem letu. Davčni organ prejete podatke primerja z med
letom prejetimi podatki in aprila vsakemu posameznemu zavezancu dostavi poročilo o
izplačanih dohodkih in obveznih dajatvah v preteklem letu. Posameznik podatke preveri in
se na prejeto poročilo bodisi pritoži bodisi poročilo potrdi in ga do 2. maja podpisanega po
pošti ali elektronsko vrne davčnemu organu421.
Dodatno je posameznik, vključen v sistem obveznega pokojninskega zavarovanja, vsako
leto s t.i. »oranžno ovojnico« obveščen tudi o znesku zbranih prispevkov v osnovno
obvezno pokojninsko zavarovanje422, podobno pa o zneskih zbranih prispevkov
zavarovance obveščajo tudi upravljavci prostovoljnih zavarovanj.
Na Švedskem vidijo največji razlog za izpad obveznih dajatev iz naslova osebnih
prejemkov v utajah zaradi dela na črno in neprijavljanju dohodkov in ne v neplačevanju
obračunanih dajatev423. Podobno naj ne bi bili uvedeni nikakršni postopki zaradi kršenja
prava EU v delu, ki se kakorkoli nanaša na socialno zavarovanje424, z izjemo postopkov
zaradi kršitev direktive, ki določa minimalne standarde glede sankcij in ukrepov zoper
delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav425.
6.5.2 POBIRANJE PRISPEVKOV ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE V NEMČIJI
Enako kot v Sloveniji in drugod je tudi v Nemčiji davčna služba del državne uprave in je
pristojna za odmero in pobiranje davkov. Pristojnost za odmero in pobiranje obveznih
dajatev je glede na upravno organiziranost razdeljena med zvezno oblast in zvezne
dežele. V zvezni davčni oblasti je najvišji organ Zvezno ministrstvo za finance. Podrejene
so mu višje davčne oblasti, ki opravljajo specialne naloge, za katere je pristojna zvezna
oblast426. Najvišje deželne finančne oblasti so deželna ministrstva za finance, katerim so
podrejene višje finančne direkcije, ki pod sabo združujejo krajevne finančne urade. Ti so
zadolženi za konkretno izvajanje davčnih in carinskih predpisov.427
Med slovenskim in nemškim davčnim sistemom velja, kljub različnemu načinu pobiranja
prispevkov, izpostaviti podobnosti, ki smo jih v slovenski ureditvi davčnega postopka
povzeli po nemškem vzoru (na primer institut solidarnih davčnih zavezancev, delno načelo
materialne resnice, davčne tajnosti, delno oceno davčne osnove, podobni pa so tudi roki

421

Skatteverket, 10. 10. 2012.
Glej str. 113.
423
Taxes in Sweden, 2011, str. 39.
424
Samostojno pridobljen podatek pri Evropski komisiji, dne 20. 4. 2012.
425
Glej str. 238.
426
Kot so Zvezni finančni urad, Zvezni urad za urejanje premoženjskih vprašanj, Zvezni zavod za
finančni inšpekcijski nadzor, Zvezni monopolni urad za žganje, Zvezni urad za vrednostne papirje,
Zvezni carinski urad in Urad za carinski kriminal (Zaglmayer, 2005, str. 35).
427
Predlog Zakona o davčni službi (Poročevalec Državnega zbora Republike Slovenije št. 57/04,
Ljubljana, 5. maj 2004, str. 3–20).
422
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za obračun davčnih obveznosti428). Tako smo po nemškem vzoru v slovenski sistem
prevzeli tudi institut odloga plačila davka. V Nemčiji lahko davčni organ na podlagi vloge
davčnega zavezanca, ki bi mu plačilo davčne obveznosti povzročilo hujšo gospodarsko
škodo ali pa bi ogrozilo njegovo sposobnost preživljanja, odobri odlog plačila davka. Pri
tem je potrebno opozoriti na dvoje, in sicer, da se lahko odlog plačila davka odobri za čas
od treh do šestih mesecev429, kumulacija odlogov (za razliko od slovenske prakse) ni
dopustna, zlasti pa odlog ni možen za plačilo prispevkov za socialno zavarovanje430.
Slednje je posledica dejstva, da so za pobiranje vseh obveznih prispevkov v Nemčiji
pristojni skladi obveznega zdravstvenega zavarovanja (Krankenkassen). Ti odločajo tudi o
naboru pravic iz obveznega zavarovanja, pomembno vlogo pa imajo tudi pri predlogih
normativnega urejanja obveznosti plačevanja prispevkov. Za razliko od ureditve, ki je
veljala do leta 2009, pa je njihova vloga v primerjavi s preteklo precej zmanjšana - delujejo
le kot neke vrste posrednik, saj morajo, enako kot ostale prispevke, odslej tudi zbrane
prispevke za zdravstveno zavarovanje nakazati posebnim skladom (Gesundheitsfonds),
bolje rečeno zdravstvenim blagajnam, ki so pristojne za zagotavljanje zdravstvenega
varstva vseh prebivalcev in ne samo vključenih v sistem zdravstvenega zavarovanja. Te
nato skladom obveznega zavarovanja, v odvisnosti od zneska zbranih prispevkov in
potrebne starostne izravnave ter izravnave tveganj, nakažejo ustrezen pavšalni znesek431.
Za razliko od integriranega načina, ki ga imamo v Sloveniji, gre za vzporeden oziroma po
nekaterih avtorjih celo decentralizirani način432 pobiranja prispevkov za obvezno socialno
zavarovanje. Skladi obveznega zavarovanja so namreč organizirani kot centrale na zvezni
ravni, s podrejenimi enotami na ravni dežel433. Prav zaradi tako razdrobljenega sistema,
za katerega je značilno tudi povsem ločeno upravljanje sredstev in izvajanje posamezne
vrste socialnega zavarovanja, se v zvezi z opisanim sistemom v zadnjem času pojavlja
precej kritik zaradi različne časovne komponente, relevantne za koriščenje pravic v
odvisnosti od vplačanih prispevkov, ki je načeloma v primeru pokojninskega zavarovanja
precej drugačna kot v primeru zdravstvenega zavarovanja in zavarovanja za primer
brezposelnosti434.
Ob izplačilu plač oziroma ob obračunu od zavarovalne osnove se prispevki za obvezno
socialno zavarovanje pristojnemu skladu nakažejo v skupnem znesku (torej seštevek
vseh vrst obveznih prispevkov za socialno zavarovanje435), prejemnik pa jih nato, glede na
428

Prav tam.
V času odloga, ki je bistveno krajši kot v Sloveniji, sicer tečejo obresti po obrestni meri, ki
ohranja realno vrednost davčnega dolga.
430
Poznajo pa odlog plačila prispevkov za socialno zavarovanje na primer v Franciji, zlasti pa v
republikah bivše Jugoslavije (več o tem Strban, 2007, str. 44). Pri tem velja pripomniti, da je, kot
navaja Barrand (Barrand et al., 2004, str. 6), v Franciji pobiranje prispevkov, podobno kot v Avstriji
in Nemčiji, v pristojnosti institucij, ki izvajajo obvezno socialno zavarovanje.
431
Gesetz zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung, 30. 9. 2012.
432
Glej npr. Strban, 2007, str. 20.
433
Tako tudi Zaglmayer, 2005, str. 35.
434
Glej tudi Strban, 2007, str. 20.
435
Izjema so prispevki za nezgodno zavarovanje, ki se zbirajo pri izvajalcu le-tega.
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zakonsko predpisane stopnje za posamezno vrsto prispevka, prenakaže pristojnemu
izvajalcu pokojninskega zavarovanja, posebnemu zdravstvenemu skladu oziroma
blagajni, izvajalcu zavarovanja za primer brezposelnosti in za dolgotrajno nego, kot je
razvidno s Slike 3.
Slika 3: Prikaz postopka obračuna in plačila prispevkov v Nemčiji
Legenda:
podatkovni tok
denarni tok
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Vir: Zaglmayer, 2005, str. 10 in Deutsche Sozialversicherung, 10. 10. 2012.

Davčna uprava, podobno kot v Sloveniji, enkrat letno zavezancu pošlje poročilo o
izplačanih dohodkih in obveznih dajatvah iz tega naslova, davčni zavezanec pa ga mora
potrditi436 in ga vrniti davčni upravi.
Slabost opisanega sistema je dvakratno poročanje o izplačanih prejemkih – pristojnemu
skladu obveznega zdravstvenega zavarovanja in davčnemu organu za davčne namene437.
Pozitivna in z vidika stroškovne učinkovitosti postopka najprimernejša rešitev pa je zbirno
plačilo vseh obveznih prispevkov za socialno zavarovanje, ki jih nato prejemnik prenakaže
posameznim izvajalcem zavarovanj.
Na učinkovitost samega sistema438 vpliva tudi dejstvo, da je sistem dodatno razdrobljen
tudi, ker je višina obremenitve z obveznimi dajatvami po posameznih deželah različna,
436

Glej European Tax Handbook 2010, 2010, str. 80.
Davek od osebnih prejemkov plačujejo delodajalci za delojemalce mesečno ali četrtletno (10.
marca, 10. junija, 10. septembra in 10. decembra) ali enkrat letno. Vsi podatki o plačanih davkih in
prispevkih za socialno zavarovanje morajo biti vsebovani v osebni davčni kartici (Lohnsteuerkarte),
iz katere je v odvisnosti od statusa in davčne osnove razvidna tudi uvrstitev v davčni razred
(podrobneje glej European Tax Handbook 2010, 2010, str. 80 in Bundesministerium für Finanzen,
2009, str. 11–12).
438
Uradnih podatkov o merjenju in rezultatih ni na voljo.
437
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dodatno pa se razlike pojavljajo tudi glede na poklic oziroma delo, ki ga opravlja
zavarovanec.
6.5.3 POBIRANJE PRISPEVKOV ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE V AVSTRIJI
V Republiki Avstriji, kjer za pobiranje davkov skrbi 40 davčnih uradov, ki delujejo na 81
lokacijah po vsej državi, poleg tega pa še 14 carinskih uradov in osem uradov za nadzor
velikih podjetij439, ureja davčni postopek Zvezni dajatveni red (Bundesabgabenordnung).
Po slednjem smo v Sloveniji prevzeli številne institute, ki so bili uzakonjeni z ZDavP-1440
oziroma ZDavP-2, kot so na primer samoprijava, davčna tajnost, zavezujoča informacija,
dolžnost razkritja vseh podatkov.
Enako kot v Nemčiji je tudi v Avstriji sistem obračuna prispevkov in posledično pobiranje
le-teh precej razdrobljen že zaradi različne višine obremenitev z obveznimi dajatvami po
posameznih regijah, dodatno tudi v odvisnost od poklica oziroma dela, ki ga zavarovanec
opravlja.
Podobno kot Nemčija ima tudi Avstrija vzporedni sistem pobiranja obveznih prispevkov za
socialno zavarovanje441. Za razliko od nemškega sistema pa vsak od nosilcev
zavarovanja pobira prispevke iz svoje pristojnosti442. Navedeno pomeni, da mora
zavezanec za plačilo prispevkov le te nakazati vsakemu od izvajalcev posebej in mu tudi
posredovati vse potrebne podatke, kot je prikazano na Sliki 4.
Slika 4: Prikaz postopka obračuna in plačila prispevkov v Avstriji
Legenda:
podatkovni tok
denarni tok
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Vir: Hauptverband der Österreichischen Sozialversicherungsträger, 9. 10. 2012.
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The Austrian Finance Administation, 2009, 52 str.
MF, 13. 9. 2006.
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Več o tem glej Tomandl, 2002, str. 65.
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Österreichische Sozialversicherung, 30. 9. 2012.
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Sodelovanje med davčno upravo in izvajalci socialnega zavarovanja je omejeno na
posredovanje podatkov, ki vplivajo na pravilnost obračuna prispevkov (na primer o vrsti in
višini dohodkov) in preprečevanje davčnih utaj443.
V primerjavi z nemškim sistemom je avstrijski z vidika zavezanca za plačilo prispevkov
dražji že iz razloga stroškov plačilnega prometa – medtem, ko v Nemčiji zavezanec
prispevke poravna z enim plačilnim nalogom444, je v Avstriji potrebnih toliko nalogov,
kolikor je izvajalcev socialnega zavarovanja, ki so prejemniki prispevkov.
Podobno kot na Švedskem in v Nemčiji, naj se tudi v Avstriji ne bi srečevali s problemom
neplačevanja obračunanih prispevkov. Prav tako naj ne bi bili uvedeni nikakršni postopki
zaradi kršenja prava EU v delu, ki se nanaša na izvajanje socialnega zavarovanja445, z
izjemo postopkov zaradi kršitev direktive, ki določa minimalne standarde glede sankcij in
ukrepov zoper delodajalce nezakonito prebivajočih državljanov tretjih držav446.
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Zaglmayer, 2005, str. 31.
V Nemčiji se za prenakazila prispevkov s strani sklada obveznega zdravstvenega zavarovanja
izvajalcem obveznih zavarovanj priznajo stroški pobiranja prispevkov za obvezno pokojninsko
zavarovanje (Zaglmayer, 2005, str. 10) in so načeloma strošek pokojninskega sklada in ne
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7

ANALIZA UČINKOVITOSTI SOCIALNEGA ZAVAROVANJA S
POUDARKOM NA POBIRANJU PRISPEVKOV

7.1 PREGLED DOSEDANJIH RAZISKOVANJ
Kljub obstoju raziskav o merjenju učinkovitosti javnega sektorja, zlasti segmentiranih – o
merjenju učinkovitosti posameznih organov v Sloveniji447,
podrobnejše analize o
delovanju sistema socialnega zavarovanja kot celote ne obstajajo. Po drugi strani je
mogoče zaslediti dela, ki se ukvarjajo s prav tako pomembnim delom sistema socialne
zaščite, in sicer sistemom socialnega varstva in drugih socialnih ugodnosti. Tako obstaja
kar nekaj raziskav glede ciljne usmerjenosti socialnih transferjev448, torej dajatev, ki
načeloma niso financirane iz prispevkov.
Podobno velja tudi v mednarodnem merilu. Ena redkih primerjalnih analiz sistemov
pobiranja prispevkov za socialno zavarovanje in možnih ukrepov za povečanje njihove
učinkovitosti je bila opravljena v okviru posebnega programa EUCARDS – Social
Institution Support Programme (SISP). Avtor Strban449 se v raziskavi osredotoča na
sisteme Bosne in Hercegovine, Srbije, Makedonije, Albanije in Kosova, in sicer predvsem
narativno povzema pravno ureditev sistemov pobiranja prispevkov. Iz omenjene raziskave
velja izpostaviti koncizen opis delitve različnih načinov pobiranja prispevkov (centralizirani:
integrirani, vzporedni ter decentralizirani sistem), poskus identifikacije vzrokov za
neplačevanje prispevkov, ki jih deli na institucionalne vzroke, vzroke na strani delodajalca,
vzroke na strani delojemalca in vzroke v zakonskih ureditvah.
Prav tako so bile v zvezi s pobiranjem prispevkov v posameznih državah opravljene
raziskave v okviru MOD-a. V obširni monografiji, osredotočeni na pobiranje pokojninskih
prispevkov, Stanovnik in Fultzeva450 strnjeno prikažeta izsledke primerjalne analize
pobiranja na Hrvaškem, Madžarskem, Poljskem, v Romuniji in Sloveniji. V okviru prikaza
pobiranja pokojninskih prispevkov v Sloveniji sva avtorja, Vezjakova in Stanovnik451,
izpostavila tudi problem nevključenosti v sistem pokojninskega in invalidskega
zavarovanja ter neplačevanja prispevkov. Učinkovitost pobiranja pokojninskih prispevkov
sva ovrednotila enim od kazalnikov za vrednotenje pobiranja socialnih prispevkov, in sicer
z izračunanim deležem s prispevki pokritih bruto plač v BDP. Kot navaja Stanovnik 452, so
»prispevne bruto plače kazalnik, ki odgovarja na vprašanje, kolikšna je »izračunana«
masa bruto plač, ki ob dani prispevni stopnji daje dejanske prihodke od prispevkov
delavcev«.
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Problem neučinkovitega pobiranja in utajevanja prispevkov sta preučevana tudi s strani
Mednarodnega denarnega sklada453. Barrand, Ross in Harrison454 se v svoji študiji
osredotočajo na prednosti enotnega pobiranja davkov in prispevkov ter v sklepnem delu
opisujejo praktične izkušnje držav centralne in vzhodne Evrope. Sklepno analizirajo
modernizacijo sistema pobiranja prispevkov v Albaniji, Bolgariji in Romuniji.
Primerjalni analizi pobiranja prispevkov za pokojninsko zavarovanje na Poljskem,
Hrvaškem in v Sloveniji je posvečen novejši prispevek Stanovnika, Bejakovića in ChlonDominczakove455. Uvodoma ugotavljajo, da je bila ena od skupnih značilnosti reformiranja
pokojninskih sistemov številnih srednje- in vzhodnoevropskih držav to, da se načrtovanju
nekaterih infrastrukturnih elementov, med katerimi je posebnega pomena postopek
pobiranja prispevkov za pokojninsko zavarovanje, ni posvečala zadostna pozornost.
Tako na primer težave zaradi prehoda na nov sistem pobiranja prispevkov v primeru
Poljske opisuje Chlon-Dominczakova456. Na Poljskem se je uvedba individualnih računov
po zavarovancih in pobiranje prispevkov s strani nosilca socialnega zavarovanja in ne s
strani davčnega organa izkazala za ne najbolj ustrezno rešitev. Hkratna sprememba
prispevne osnove in sprememba načina poročanja o obračunanih prispevkih sta namreč
zaradi prekratkega uvajalnega obdobja in posledičnih napak pri poročanju povzročila
zamik ustreznega in ažurnega evidentiranja prispevkov za skoraj dve leti. Podobno v
primeru Poljske opisuje tudi Wiktorowa457, pri čemer se njena raziskava o učinkovitosti
pobiranja prispevkov za socialno zavarovanje osredotoča predvsem na opis načina
financiranja socialnega zavarovanja na Poljskem in pristojnosti institucije, pristojne za
pobiranje prispevkov.
Iz opisov reformiranja sistemov pobiranja, zlasti tistih, ki se osredotočajo na prednosti
integriranega načina pobiranja prispevkov458, je razbrati nabor osnovnih pogojev, ki
pomembno pripomorejo tudi k večji preglednosti sistema in njegovi večji stroškovni
učinkovitosti. To so zlasti poenotenje kategorij zavezancev za obe vrsti obveznih dajatev
(davkov in prispevkov), poenotenje osnov, enoten obračun in enak rok za plačilo. Tudi
članek o pobiranju prispevkov v Latviji459 utemeljuje, da je lahko poročanje o obračunanih
prispevkih bistveno manj zapleteno, če se podatki o obračunanih prispevkih sporočajo na
določen dan (neodvisno od dejanskega izplačila plač in drugih prejemkov). Četudi so
podatki individualizirani, so bistveno manj podrobni kot v Sloveniji, vendar v Latviji
prispevke za obvezno zavarovanje pobira davčna uprava, ki hkrati tudi evidentira prijave v
zavarovanje za zaposlene osebe. Po drugi strani pa v Latviji ne poznajo posebnih
primerov zavarovanja za čas opravljanja občasnih in začasnih del. Kot navaja
Prunkova460, se tako tudi v primeru, če delo opravlja študent, sklene pogodba o zaposlitvi,
453
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prav tako pa se pogodbo o zaposlitvi za opravljanje dela sklene z osebo, ki je že izpolnila
pogoje za upokojitev, pri čemer se zanjo ne plačuje prispevek za primer brezposelnosti.

7.2 PREDMET IN NAMEN ANALIZE
Čeprav je učinkovitost delovanja sistema socialnega zavarovanja pomembna ne le z
vidika zavarovancev in zavezancev, temveč tudi zaradi javnofinančnih prihodkov iz
naslova dajatev, ki so poglaviten vir financiranja javne porabe vseh prebivalcev, med
obstoječimi viri ni bilo mogoče najti raziskave, ki bi preučevala učinkovitost delovanja
sistema socialnega zavarovanja kot celote, kot tudi ne analize o učinkovitosti delovanja
sistema pobiranja vseh obveznih prispevkov za socialno zavarovanje. Poleg tega, z
izjemo raziskav o pobiranju prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
omenjene raziskave niso v ničemer podprte s kakršnimi koli številčnimi podatki, čeprav sta
za nemoteno zagotavljanje pravic iz socialnega zavarovanja ustrezno delovanje
mehanizmov za pobiranje prispevkov in njihova evalvacija ključnega pomena. Navedeno
še posebej velja v kontributivnem – prispevnem sistemu, kamor se načeloma uvršča tudi
slovenski model socialnega zavarovanja. Medtem ko so bolj ali manj uspešni poskusi
reformiranja socialnega zavarovanja (predvsem z vidika reguliranja višine prispevkov in
obsega pravic) povsod stalnica, pa po drugi strani vztrajno izostaja analiza delovanja
samega sistema, zlasti njegovo stalno izboljševanje ter ocena obstoja in obsega izpada
javnofinančnih prihodkov zaradi njegove neučinkovitosti.
Prav zato je predmet osrednjega dela pričujoče raziskave analiza dejavnikov, ki vplivajo
na učinkovitost slovenskega socialnega zavarovanja, s poudarkom na pobiranju
prispevkov. Pri ovrednotenju javnofinančnih izgub zaradi neučinkovitega delovanja
socialnega zavarovanja so upoštevane veljavne podlage za vključitev v sistem socialnega
zavarovanja po posameznih zavarovancih. Analizirani so obstoječi poslovni procesi na
področju pobiranja prispevkov, z identifikacijo pomanjkljivosti in poudarkom na potrebnem
reinženiringu.
V teoriji so reinženiring poslovnih procesov obravnavali različni avtorji461. Gre za analizo in
preoblikovanje poslovnih procesov462, z namenom izločanja tistih procesov, ki so
nepotrebni ali se ponavljajo. Ob analizi posameznih razčlenjenih faz poslovnih procesov je
v nadaljevanju dodatno utemeljeno, zakaj in kako jih je potrebno urediti drugače. Zaradi
raznolikosti delovanja davčnega organa in obeh zavodov ne gre za poskus preurejanja
poslovanja463, kot ga definirata Hammer in Champy464, saj bi to pomenilo sugestije za
njihovo preoblikovanje. Tako predmet raziskave ni reorganizacija DURS-a oziroma obeh
zavodov465, saj se raziskava v relevantnem delu osredotoča zgolj na preoblikovanje dela
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njihovega delovanja – poslovnih procesov na področju nadzora nad obračunavanjem in
plačevanjem prispevkov za socialno zavarovanje.
Cilj na podlagi analize predlaganih sprememb na področju pobiranja prispevkov je
odpraviti ključne anomalije v delovanju sistema, vzpostaviti izhodišča za bolj kakovostno
zajemanje potrebnih podatkov in zagotoviti njihovo povezljivost za potrebe vseh
postopkov uveljavljanja pravic iz naslova socialnega zavarovanja ter skrajšanje trajanja
procesov z odpravo nepotrebnega dela in aktivnosti, ki se izvajajo večkrat. Pri oblikovanju
predlogov izboljšav so upoštevane tudi pozitivne izkušnje predhodno primerjanih držav.
Na podlagi ugotovljenih pomanjkljivosti so predstavljeni modeli prenovljenih procesov.

7.3 NAČINI MERJENJA UČINKOVITOSTI POBIRANJA PRISPEVKOV
Obstajajo različni kazalniki za vrednotenje kakovosti pobiranja prispevkov za socialno
zavarovanje, ki jih podrobneje opisujeta tudi Stanovnik in Fultzeva466. Izpostavljata CWB,
ki predstavlja izračunani delež s prispevki pokritih bruto plač v BDP-ju. Omenjeni kazalnik
odgovarja na vprašanje, kakšna je »izračunana« masa bruto plač, ki ob dani prispevni
stopnji daje dejanske prihodke od prispevkov delavcev.
Naslednji od kazalnikov, ki ga opisujeta, je dolg iz naslova neplačanih prispevkov.
Ocenjujeta, da je ta kazalnik, primerjalno gledano, najmanj primeren za merjenje
učinkovitosti pobiranja prispevkov, in sicer zaradi različnih dejavnikov (na primer visokih
zamudnih obresti, ki jih lahko vključuje znesek dolga, možnosti odpisov prispevkov v
posameznih državah, možnosti konverzij dolga v kapitalske naložbe), ki v vsaki od držav
vplivajo na dejansko višino dolga467.
Na neprimernost ocenjevanja učinkovitosti z zneskom neplačanih prispevkov in
nezmožnost njihove primerjave po državah vpliva tudi struktura samega dolga. Različne
obveznosti posameznih kategorij zavarovancev in/ali zavezancev se odražajo tudi v višini
neplačanih prispevkov. Kot je bilo že izpostavljeno, je pri nas za plačilo prispevkov
samozaposlenih zakonsko določen datum, plačilo prispevkov za zaposlene pa je obvezno
le v primeru, če so jim plače dejansko izplačane. Ker so nadalje za neplačevanje
prispevkov predpisane sankcije različne ne le po posameznih kategorijah zavarovancev,
temveč tudi po posameznih vrstah prispevkov, velja pozorneje analizirati tudi ta vidik.
Medtem, ko v nekaterih državah odpis, obročno plačilo in odlog plačila prispevkov za
socialno zavarovanje niso dovoljeni468, pa drugod so, in sicer pod različnimi, načeloma
strogimi pogoji za posamezne vrste prispevkov469. Z vidika ocene učinkovitosti delovanja
sistema socialnega zavarovanja velja pozorno preučiti načine in pogoje odpisa, zlasti pa
organ pristojen ne le za pobiranje davkov, temveč tudi prispevkov za obvezno socialno
zavarovanje, najbolj primerna.
466
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ugotoviti, kolikšen je znesek odpisanih prispevkov in ali pomembneje vpliva na
javnofinančne prihodke.
Nadalje velja z vidika učinkovitosti samega sistema preveriti tudi, ali in kako lahko
neplačani prispevki vplivajo na upravičenja zavarovancev, za katere bi morali biti plačani.
Čeprav so si v teoriji strokovnjaki enotni v stališču, da delavec ne sme trpeti posledic
delodajalčevega neplačevanja prispevkov470, vsaj na področju pokojninskega in
invalidskega zavarovanja v Sloveniji, kot bo opisano v nadaljevanju, navedeno ne velja
povsem.
Na učinkovitost sistema socialnega zavarovanja vplivajo ne le dejavniki, povezani s
samim sistemom, temveč tudi stopnja gospodarskega in socialnega razvoja ter stabilnost
gospodarstva. Pomemben vpliv ima tudi samo delovanje vseh udeležencev. Vprašanji, na
kateri bi veljalo odgovoriti s tem v zvezi sta, ali ima izpopolnjevanje samega sistema
dejansko vedno pričakovan pozitivni učinek, in to v takšnem obsegu, kot je bil predviden,
ali pa ima prav sama dinamika spreminjanja in generiranje stalnih sprememb celo
negativne učinke.

7.4 OCENA UČINKOVITOSTI POBIRANJA PRISPEVKOV S KAZALNIKOM
IZRAČUNANEGA DELEŽA S PRISPEVKI POKRITIH BRUTO PLAČ V BDP
7.4.1 Izračunani delež s prispevki za obvezno PIZ pokritih bruto plač v BDP
(CWBPIZ)
Medtem ko so v Sloveniji prispevne bruto plače, izračunane na podlagi podatkov o
pobranih prispevkih za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih (v
nadaljnjem besedilu: CWBPIZ), leta 1992 znašale 41,4 % BDP-ja in v letih 1995 do 1998
približno 39 % BDP-ja, so začele od leta 1999 dalje intenzivneje padati471.
Načeloma lahko, kot navaja Stanovnik472, »nizke vrednosti prispevnih bruto plač v % BDPju pomenijo, da bruto plače dejansko predstavljajo nizek delež BDP-ja in so zato tudi
prispevne bruto plače nizke«. Navedeno je mogoče zaradi visokega deleža neformalnega
sektorja in samozaposlenih. Pomemben pa je trend - trendno zmanjševanje tega
kazalnika dejansko pomeni slabitev formalnega sektorja in/ali večje utajevanje prispevkov.
Obratno rastoči trend načeloma pomeni krepitev formalnega sektorja in/ali manjše
utajevanje prispevkov473.
Kot je razvidno iz Tabele 16, so s prispevki pokrite bruto plače leta 2005 presegle 34 %
BDP-ja, v letu 2007 pa upadle celo pod 33 % BDP-ja, v letih 2009 in 2010 pa se znova
povzpele nad 35 % BDP-ja.
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Tabela 16: Prispevne bruto plače (kot odstotek BDP), izračunane glede na prispevke za
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih, v letih od 2001 do
2010
Leto

1

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

BDP v
tekočih
cenah v
mio EUR

Prispevki za
PIZ
zaposlenih in
delodajalcev
v % BDP-ja

2

3

20.654
23.128
25.114
27.073
28.750
31.050
34.568
37.305
35.384
35.416

Dejansko
pobrani
prispevki v
1000 EUR
(2 x 3)

4

8,4
8,3
8,3
8,3
8,3
8,1
7,9
8,1
8,6
8,6

1.734.936
1.919.624
2.084.462
2.247.059
2.386.250
2.515.050
2.730.872
3.021.705
3.043.024
3.045.776

Skupna
stopnja PIZ
prispevka
zaposlenih in
delodajalcev

5

24,35 %
24,35 %
24,35 %
24,35 %
24,35 %
24,35 %
24,35 %
24,35 %
24,35 %
24,35 %

Hipotetičen
znesek plač v
1000 EUR glede
na dejansko
pobrane
prispevke in
stopnje
(4 x 100 : 5)

Bruto
plače in
prejemki
v%
BDP-ja

6

7

7.124.934
7.883.466
8.560.419
9.228.168
9.799.795
10.328.747
11.215.080
12.409.466
12.497.018
12.508.320

Bruto plače
in prejemki
v 1000
EUR
(2
x 7)

8

45,3
44,3
43,9
43,9
43,7
43,3
42,8
43,7
45,6
46,0

9.352.185
10.245.704
11.025.046
11.885.047
12.563.750
13.444.650
14.795.104
16.302.285
16.135.104
16.291.360

CWBPIZ
(Izračunani
hipotetični
delež bruto
plač v
BDP-ju)
((6 : 2) : 1000
x 100)
9

34,50 %
34,09 %
34,09 %
34,09 %
34,09 %
33,26 %
32,44 %
33,26 %
35,32 %
35,32 %

Vir: Lasten izračun na podlagi Letnega poročila ZPIZ za leto 2008, 2009, str. 48; Statističnih
informacij, št. 38/2009, 2009, str. 8; Statističnega letopisa 2008, 2008, str. 441 in 450; SURS,
16.8.2009; Letnega poročila ZPIZ za leto 2010, 2011, str. 15; Biltena javnih financ 6/2009, 2009,
str. 53; Biltena javnih financ 4/2010, 2010, str. 51, Biltena javnih financ 6/2011, 2011, str. 53 in
SURS, 17.5.2012.

Nihanja kazalnika je mogoče v manjši meri pripisati tudi vrednosti in strukturi BDP-ja po
posameznih letih in rasti samih plač, nekaj tudi spremembam deleža prispevkov v BDP-ju.
Tako so višje prispevne bruto plače v letih 2009 in 2010 zagotovo posledica ne le boljše
izterjave prispevkov, temveč tudi nižjega BDP-ja in višjega deleža prispevkov v BDP-ju v
primerjavi s preteklimi leti, preveriti pa velja tudi morebiten vpliv drugih oblik formalnega
zaposlovanja, od katerih se plačujejo pavšalni prispevki, in gibanje števila delovno aktivnih
zavarovancev socialnega zavarovanja.
7.4.2 Izračunani delež s prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje pokritih
bruto plač v BDP (CWBZZ)
Z vidika presoje učinkovitosti sistema pobiranja prispevkov za obvezno socialno
zavarovanje je primerno preveriti, ali je izračunani delež s prispevki pokritih bruto plač v
BDP-ju, izračunan na podlagi ene vrste prispevkov, primerljiv tudi z deležem, izračunanim
na podlagi drugih vrst prispevkov. Na podlagi podatkov o zbranih prispevkih za obvezno
zdravstveno zavarovanje zaposlenih lahko izračunamo prispevne bruto plače glede na
prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje zaposlenih (v nadaljnjem besedilu:
CWBZZ), ter jih primerjamo s prispevnimi bruto plačami, izračunanimi glede na prispevke
za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kot je razvidno iz Tabele 17.
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Tabela 17: Prispevne bruto plače (kot odstotek BDP), izračunane glede na prispevke za
obvezno zdravstveno zavarovanje zaposlenih, in primerjava s prispevnimi bruto plačami
(kot odstotek BDP), izračunanimi glede na prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje zaposlenih, v letih od 2003 do 2010
Leto

1

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

BDP v
tekočih
cenah v
mio EUR

Prispevki za
ZZ
zaposlenih in
delodajalcev
v % BDP-ja

2

3

25.114
27.073
28.750
31.050
34.568
37.305
35.384
35.416

Dejansko
pobrani
prispevki v
1000 EUR
(2 x 3)

4

4,5
4,5
4,5
4,5
4,4
4,5
4,7
4,7

1.130.130
1.218.285
1.293.750
1.397.250
1.520.992
1.678.725
1.663.048
1.664.552

Skupna
stopnja
prispevkov
ZZ
zaposlenih in
delodajalcev

5

13,45 %
13,45 %
13,45 %
13,45 %
13,45 %
13,45 %
13,45 %
13,45 %

Hipotetičen
znesek plač v
1000 EUR glede
na dejansko
pobrane
prispevke in
stopnje
(4 x 100 : 5)

CWBZZ
(prispevne
bruto plače
na podlagi
prispevkov
ZZ) ((6 : 2)
:1000 x
100)

CWBPIZ
(prispevne
bruto plače
na podlagi
prispevkov
PIZ)

Razlika
CWBPIZ –
CWBZZ
(8 – 7) v
odstotnih
točkah

6

7

8

9

8.462.454
9.057.881
9.618.959
10.388.476
11.308.491
12.481.227
12.364.669
12.375.851

33,46
33,46
33,46
33,46
32,71
33,46
34,94
34,94

34,09
34,09
34,09
33,26
32,44
33,26
35,32
35,32

+ 0,63
+ 0,63
+ 0,63
- 0,20
- 0,27
- 0,20
+ 0,38
+ 0,38

Vir: Lasten izračun na podlagi podatkov iz Tabele 16 in Biltena javnih financ, št. 6/2011, 2011, str.
65.

Primerjava obeh vrst prispevnih bruto plač pokaže, da razlike obstajajo, a niso bistvene,
saj ne presežejo niti ene odstotne točke. Po drugi strani je sam obstoj razlik logična
posledica različnih najnižjih predpisanih osnov za obračun in plačilo prispevkov
zaposlenih – medtem, ko se prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
plačujejo najmanj od minimalne plače, najnižja osnova za plačilo prispevkov za obvezno
zdravstveno zavarovanje ni predpisana, kar pomeni, da se lahko prispevki v primeru, ko
plača ne dosega minimalne plače, obračunajo in plačajo od dejansko izplačane plače474.
Dodatno je lahko razlog za razliko med obema vrstama prispevnih bruto plač v
opazovanem obdobju tudi različna ureditev, zlasti pa možnost odloga plačila, obročnega
plačila in odpisa prispevkov475.
Morebitni razlog večjega interesa za plačilo ene vrste prispevkov v kategoriji zaposlenih ni
relevanten; po eni strani je s predpisanim načinom poravnavanja dajatev skorajda
onemogočen, po drugi strani je z vidika interesa zavarovancev zanemarljiv. Zaposleni in
njihovi družinski člani imajo enake pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ne
glede na (ne)plačilo prispevkov; ali so njihovi prispevki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje plačani ali ne, pa jih praviloma do upokojitve niti ne zanima.

474
475

Glej str. 73–75.
Glej str. 178–184.
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7.4.3 Primerjava kazalnikov CWBPIZ in CWBZZ z dejanskimi vrednostmi bruto plač
(v razmerju do BDP)
S primerjavo prispevnih bruto plač z dejanskimi vrednostmi bruto plač (v razmerju do
BDP) lahko ocenimo, kolikšen delež bruto plač je obdavčen s prispevki za obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje476 oziroma zdravstveno zavarovanje, kot je
prikazano v Tabeli 18.
Tabela 18: Primerjava prispevnih bruto plač glede na zdravstvene in pokojninske prispevke
z dejanskimi bruto plačami (vse kot odstotek BDP) v letih 2003 do 2010
Leto

CWBZZ

CWBPIZ

Dejanske
bruto plače
(DBP)

Razmerje
CWBZZ:
DBP

Razmerje
CWBPIZ :
DBP

4

2:4

3:4

1

2

3

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

33,5
33,5
33,5
33,5
32,7
33,5
35,0
35,0

34,1
34,1
34,1
33,3
32,4
33,3
35,3
35,3

43,9
43,9
43,7
43,3
42,8
43,7
45,6
46,0

0,76
0,76
0,77
0,77
0,76
0,77
0,77
0,76

0,78
0,78
0,78
0,77
0,76
0,76
0,77
0,77

Vir: Tabela 16 in Tabela 17.

Iz zgornje primerjave izhaja, da pri nas s prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje ni
obremenjenih med 23 in 24 % oziroma s prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje ni obremenjenih med 22 in 24 % izplačanih plač in podobnih dohodkov od
dela. Navedeno zaradi različnih izplačil dohodkov od dela, ki niso obremenjeni s prispevki
(kot so na primer povračila stroškov prehrane, prevoza na in z dela, regres za letni
dopust)477, ne pomeni, da gre za tako velik obseg davčnega oziroma prispevnega
izogibanja.
Ker iz primerjave ni mogoče razbrati trenda izboljševanja ali slabšanja razmerja med
maso prispevnih bruto plač in maso dejanskih bruto plač, ni mogoče trditi, da se je
kakovost pobiranja prispevkov v opazovanem obdobju izboljševala ali poslabševala 478.
Poleg tega lahko ta kazalnik uporabimo le za analiziranje pobiranja prispevkov od plač in
podobnih prejemkov iz zaposlitve, torej le za eno kategorijo zavarovancev obveznega
socialnega zavarovanja, pa še to le iz naslova formalno izplačanih prejemkov. Iz tega
razloga je smiselno podrobneje analizirati različne dejavnike, ki – tudi v odvisnosti
kategorije zavarovancev, lahko vplivajo na učinkovitost pobiranja prispevkov.

476

Prirejeno po Stanovnik et al., 2011, str. 11.
Glej Tabelo 9.
478
Tako za prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje tudi Stanovnik et al., 2011,
str. 11.
477
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7.5

IZHODIŠČA ANALIZE IN IDENTIFIKACIJA KLJUČNIH DEJAVNIKOV, KI
VPLIVAJO NA UČINKOVITOST POBIRANJA PRISPEVKOV

Za potrebe nazornega prikaza slabosti obstoječega sistema in v nadaljevanju oblikovanih
predlogov izboljšav, ki so dejansko izvedljive, njihov pozitivni finančni učinek pa konkretno
ovrednoten, so ključna naslednja izhodišča:
- pri analizi posameznih kategorij zavarovancev in njihovih obveznosti iz naslova
prispevkov za socialno zavarovanje uporabiti enoten pristop,
- preučiti obstoječe procese na področju enotne matične evidence zavarovancev,
vključenih v
socialno zavarovanje in plačevanja ter evidentiranja plačevanja
prispevkov, vključno z nadzorom,
- ugotoviti, kateri podatki se zbirajo večkrat pri različnih organih in kateri del poslovnih
procesov se ponavlja, ter navedeno upoštevati ob reinženiringu poslovnih procesov ter
posledičnem pozitivnem finančnem učinku prenovljenih poslovnih procesov,
- nabor podatkov in preoblikovanje poslovnih procesov formulirati tako, da bo
zagotovljeno zbiranje podatkov o vseh obračunanih in plačanih prispevkih za socialno
zavarovanje po posameznem zavarovancu,
- poleg racionalizacije v delovanju državnih organov, ki so pristojni za spremljanje
obračuna in plačevanja prispevkov za socialno zavarovanje ter odmero pravic iz tega
naslova, zagotoviti tudi avtomatski prenos podatkov drugim organom, z ustreznimi
logičnimi kontrolami, ki se morajo izvajati sproti.
Za potrebe izboljšanja učinkovitosti pobiranja prispevkov velja preučiti vpliv zlasti
naslednjih dejavnikov:
- možnost optimiranja obveznih dajatev in drugih obveznosti v odvisnosti od podlage za
vključitev v socialno zavarovanje,
- različne ravni in nabor pravic, ki jih iz naslova vključitve v obvezno socialno
zavarovanje uveljavljajo zavarovanci,
- zapletenost in obsežnost nadzor v razmerju do rezultatov,
- rast zneskov neplačanih prispevkov za socialno zavarovanje,
- možnost koriščenja pravic iz naslova socialnega zavarovanja kljub neplačanim
prispevkom,
- sankcioniranje kršitev,
- ustreznost evidenc o neplačanih prispevkih za socialno zavarovanje.
7.5.1

MOŽNOST OPTIMIRANJA OBVEZNIH DAJATEV IN DRUGIH OBVEZNOSTI V
ODVISNOSTI OD PODLAGE ZA VKLJUČITEV V SOCIALNO ZAVAROVANJE

Za različne kategorije zavarovancev, četudi z enako visokimi dohodki, obstajajo različne
osnove in prispevne stopnje za plačilo prispevkov za socialno zavarovanje, kar lahko
vpliva na samo odločitev o podlagi za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, s tem pa
tudi na višino obveznosti iz tega naslova. Najbolj očitne razlike so:
- razlika v obveznosti obračuna in plačila prispevkov v odvisnosti od vrste zavarovalne
podlage,
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-

omejena najvišja osnova za plačilo prispevkov samozaposlenih in neomejena za
zaposlene,
razlika v obveznostih delodajalcev v odvisnosti od statusa osebe, ki delo opravlja.

7.5.1.1

Razlike v obveznosti obračuna in plačila prispevkov v odvisnosti od vrste
zavarovalne podlage

Za samozaposlene je zakonsko predpisan rok za obračun in plačilo prispevkov do 15. v
mesecu za pretekli mesec, kar omogoča njihovo evidentiranje in izterjavo. Za zaposlene
tečejo vsi roki za obračun in plačilo prispevkov šele od izplačila osebnih prejemkov dalje.
Navedeno pomeni, da če uradno do izplačila prejemka ne pride, delodajalec prispevkov ni
dolžan obračunati, posledično pa tudi ne plačati.
Za osebe, ki so v socialno zavarovanje vključene na podlagi pogodbe o zaposlitvi, ZDR
sicer neodvisno od vrste pogodbe o zaposlitvi določa, da se plača delavcu izplača do 18.
mesecu za pretekli mesec. Kljub temu veljavna zakonska ureditev delovnih razmerij v
povezavi s predpisi s področja plačevanja prispevkov za socialno zavarovanje še vedno
ne ureja obveznosti predložitve obračuna plač in prispevkov tudi v primeru, če delodajalec
iz razloga insolventnosti plače ne more izplačati v zakonskem roku. ZDR sicer določa, da
se delavcu plača izplača do 18. v mesecu za pretekli mesec, da je delodajalec delavcu
dolžan izročiti ustrezen obračun plače, in podobno. Prav tako ZDR določa globe za
primer, če delodajalec pri določitvi plače ne upošteva minimuma, določenega s posebnim
zakonom ali kolektivno pogodbo, ki neposredno zavezuje delodajalca, res pa je, da sama
določitev plače ne pomeni, da bo ta tudi izplačana. Četudi ZDR določa globe tudi za
primer, če delodajalec delavcu ne izplača plače, izrek globe delavcu izplačila plače ne
zagotavlja – svojo terjatev do delodajalca mora namreč sodno izterjati.
Številne določbe Kazenskega zakonika479 (v nadaljnjem besedilu: KZ-1) ravnanje v
nasprotju s predpisi o plači in drugih prejemkih iz delovnega razmerja ali plačilu
predpisanih prispevkov, ki ima za posledico prikrajšanje ali omejitev pravice delavca,
neupravičeno izplačilo treh zaporednih plač ali izgubo pravice, ki izvira iz neplačanih
prispevkov, ravnanje v nasprotju s predpisi s področja socialnega zavarovanja, ki ima za
posledico prikrajšanje delavca, zatajitev plačila prispevkov in ostalih obveznih dajatev iz
naslova plač, opredeljujejo kot kazniva dejanja, za storitev katerih se storilec kaznuje z
denarno kaznijo ali zaporom480.
Žal se v praksi represivni ukrepi ne izvajajo, saj naj bi samo neplačevanje prispevkov
lahko šteli za prikrajšanje delavca le v primeru, če bi lahko ta že ob začetku kazenskega
postopka dokazal, da je neplačevanje vplivalo na njegovo pravico iz naslova socialnega
zavarovanja (na primer zmanjšanje pokojnine, ki pa ga je mogoče ugotoviti le v primeru
opravljenega odmernega postopka ob upokojitvi, in še to v primeru, da se leto, v katerem
prispevki niso bili plačani, šteje v odmerno osnovo). Tovrstno tolmačenje organov pregona
in slovenskih sodišč, o čemur priča v letu 2010 kar 411 vloženih kazenskih ovadb, ki jim je
479
480

Uradni list RS, št. 55/08, 66/08 – popr., 39/09 in 91/11.
Glej 196., 202., 239. člen KZ-1.
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sledilo 60 vloženih obtožnic, obsojenih pa je bilo (le) 29 fizičnih in pravnih oseb481,
zagotovo še dodatno spodbuja nekaznovano neizplačevanje plač in prispevkov v primeru
zaposlenih delavcev. Za razliko od navedenega pa v primeru samozaposlenih DURS
tekoče in brez izjem evidentira in obračunava prispevke in v primeru neplačil prične takoj s
postopkom izterjave, kar ima zagotovo boljši učinek kot kakršnekoli kazenske določbe.
Za zaposlene je najnižja spodnja meja za plačilo prispevkov minimalna plača, razen v
primeru prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje, kateri se obračuna in plača od
dejansko izplačane plače, ki je lahko celo nižja od minimalne plače, vendar nastane
obveznost obračuna in plačila prispevkov šele z dejanskim izplačilom plače. Dodatno je
najnižja spodnja meja za plačilo prispevkov zaposlenih enaka za vse zaposlene, ne glede
na izobrazbo, delo, ki ga opravljajo in druge dejavnike. Za samozaposlene pa je
zavarovalna osnova odvisna predvsem od dobička, ki so ga ustvarili v preteklem letu,
spodnja meja za plačilo prispevkov je predpisana in znaša najmanj toliko kot minimalna
plača482, obveznost obračuna in plačila prispevkov od zavarovalne osnove pa je vsakega
15. v mesecu za pretekli mesec.
Čeprav delavci z uradnim neizplačevanjem ali izplačevanjem minimalnih plač, ki jih
delodajalec uradno prikaže in od njih obračuna obvezne dajatve, razliko pa izplača v
gotovini, večkrat soglašajo, bi bilo verjetno smiselno, da država tudi za delavce v
delovnem razmerju (podobno kot je to storila za kategorijo samozaposlenih) predpiše
nekakšno okvirno lestvico najnižje in najvišje plače, saj tarifni del kolektivnih pogodb ne
predstavlja povezovalnega elementa s prav tako pomembno pravico delavca, kot je
pravica do plače – torej obveznostjo za plačilo prispevkov od dejanskega izplačila.
Prispevki za socialno zavarovanje so prispevki v blagajno obeh zavodov oziroma v
državni proračun v zameno za bodoče koriščenje pravic iz tega naslova, zato bi morali
temeljiti na realni osnovi.
7.5.1.2

Omejena najvišja osnova za plačilo prispevkov za samozaposlene in
neomejena za zaposlene

Samozaposleni plačujejo prispevke za socialno zavarovanje od zavarovalne osnove, ki se
določi kot doseženi dobiček zavarovanca, v katerem niso upoštevani prispevki za
obvezno zavarovanje ter znižanje in povečanje davčne osnove, razen razlike v obrestih,
skladno z ZDoh-2. Če tako dosežena davčna osnova ne preseže minimalne letne plače
zaposlenih v RS, se prispevki plačujejo od osnove, ki znaša najmanj toliko kot minimalna
plača. Če dosežena davčna osnova znaša več kot triinpolkratnik povprečne letne plače
zaposlenih v RS, znaša zavarovalna osnova 2,4 povprečne plače za predzadnji mesec
pred mesecem, v katerem se določa zavarovalna osnova. Samozaposlenemu je
omogočeno plačevati prispevke od višje zavarovalne osnove, v katero bi se sicer uvrstil,
kot tudi znižanje zavarovalne osnove, v katero se je sicer uvrstil, če slednja ne ustreza
481

Podatek Vrhovnega državnega tožilstva, pridobljen dne 18. 9. 2012; o tem, koliko od teh sodb je
pravnomočnih, podatka ni na voljo.
482
Oziroma v primeru lastnikov zasebnih podjetij in zavodov, zavarovanih po drugem odstavku 15.
člena ZPIZ-1, najmanj znesek najnižje pokojninske osnove.
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pričakovanemu poslovnemu izidu v tekočem letu in bi plačevanje prispevkov ogrozilo
njegovo nadaljnje poslovanje.
Po drugi strani pa ni omejena najvišja osnova, od katere se plačujejo prispevki
zaposlenih. Ta je v primeru zaposlenih celotna plača oziroma nadomestilo plače kot tudi
številni drugi prejemki iz delovnega razmerja.
Dodatno je potrebno upoštevati, da lahko veliko samozaposlenih s prirejanjem formalnih
dohodkov dejansko vpliva na dobiček in posledično na zavarovalno osnovo. Navedeno
utemeljuje primerjava izračunanega povprečnega zneska mesečno plačanega prispevka
na zaposlenega483 s tistim na samozaposlenega484. Kot je razvidno tudi iz Tabele 19,
plačujejo samozaposleni povprečno precej manj prispevkov kot zaposleni, razmerje med
povprečnim zneskom plačanega mesečnega prispevka na zaposlenega in povprečnim
zneskom plačanega mesečnega prispevka na samozaposlenega pa se še poslabšuje.
Tabela 19: Primerjava zneskov povprečnih mesečnih plačanih prispevkov za pokojninsko in
485
invalidsko zavarovanje zaposlenih in samozaposlenih v letih 2007–2010
Povprečni mesečni plačani prispevek PIZ
Kategorija
leto 2007
leto 2008
leto 2009
leto 2010
Zaposleni
291,41 €
317,26 €
334,50 €
348,20 €
Samozaposleni
202,30 €
214,88 €
218,88 €
219,46 €
Razmerje
plačanih
prispevkov
1,44
1,48
1,53
1,59
zaposleni/samozaposleni
Vir: Lasten izračun na podlagi podatkov o sestavi prihodkov ZPIZ iz Letnih poročil ZPIZ za leto
2007, 2008, 2009 in 2010 ter Tabele 5.

7.5.1.3 Razlika v obveznostih delodajalcev v odvisnosti od statusa osebe, ki delo
opravlja
Primerjava podatkov o številu zasebnikov, ki opravljajo dejavnost, in številu zasebnikov, ki
so iz naslova opravljanja dejavnosti vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, razvidna iz Tabele 20, kaže, da rasti števila samozaposlenih ne sledi rast
števila tistih, ki so iz naslova opravljanja dejavnosti tudi vključeni v socialno zavarovanje.

483

Letni znesek plačanih prispevkov za obvezno PIZ-zavarovanje zaposlenih, deljen s številom
mesecev in s številom obvezno zavarovanih zaposlenih.
484
Letni znesek plačanih prispevkov za obvezno PIZ-zavarovanje samozaposlenih, deljen s
številom mesecev in s številom obvezno zavarovanih samozaposlenih.
485
Primerjani so zneski plačanih prispevkov zaposlenih in samozaposlenih (brez lastnikov
kmetijskih zemljišč). Zaradi neznanega podatka o tem, kolikšen je delež prispevkov zaposlenih in
kolikšen je delež prispevkov samozaposlenih v prispevkih od starševskih nadomestil, bolniških
nadomestil, ki jih ZZZS neposredno izplačuje upravičencem, znesek teh prispevkov ni upoštevan.
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Tabela 20:

Leto

2000
2007
2008
2009
2010

Primerjava števila vseh zasebnikov s številom zasebnikov, ki so iz naslova
opravljanja dejavnosti vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje

Število delovno
aktivnih
zavarovancev
PIZ486

769.585
820.419
845.983
826.226
807.147

Število vseh
zasebnikov487

n.p.
78.278
82.671
85.203
86.431

Število zavarovancev
PIZ iz samozaposlitve

52.118
53.303
55.442
58.504
59.825

Delež v PIZ
vključenih
zasebnikov / vsi
zasebniki

n.p.
68,1 %
69,7 %
68,7 %
69,2 %

Delež
v PIZ vključenih
zasebnikov / vsi
delovno aktivni
zavarovanci PIZ

6,6 %
6,5 %
6,6 %
7,0 %
7,4 %

Indeks rasti
števila
zasebnikov
leto /leto-1

Indeks rasti
deleža vključenih
zasebnikov /vsi
zasebniki
leto/leto-1

…
…
105,6
103,1
101,4

…
…
102,3
98,6
101,4

Vir: Lasten izračun na podlagi podatkov iz Poslovnega registra na dan 31.12.2007, 31.12.2008,
488
31.12.2009 in 31.12.2010 in Tabele 5.

Spodbujanje formaliziranja opravljanja podjetniške aktivnosti se samo po sebi ne odrazi v
občutnejši rasti samozaposlovanja iz tega naslova, saj sta na samozaposlovanje v zadnjih
letih pomembno vplivala predvsem dva dejavnika. Prvi je neznano število tistih redno
zaposlenih, ki so se na podlagi zahtev delodajalcev prisiljeni priglasiti kot samostojni
podjetniki posamezniki, pogodba o zaposlitvi se prekine, odgovornost za plačevanje
prispevkov in socialno zavarovanje pa se prevali nanje. Tudi sicer iz naslova sklenjene
pogodbe o sodelovanju s svojim bivšim delodajalcem nimajo zagotovljenih nobenih pravic,
ki so jih imeli prej kot zaposleni (na primer letni dopust, regres, nadomestila za primer
odsotnosti z dela in podobno). Rast tovrstnih primerov je razbrati tudi iz poročil o delu
Inšpektorata za delo489. Delovni inšpektorji ugotavljajo, da je tak način »zaposlovanja« v
porastu, najbolj pogost pa je pri trgovskih potnikih, zavarovalnih agentih, krupjejih,
hostesah, v zadnjem času pa se pojavlja tudi pri novinarjih in urednikih. V nekaterih
panogah naj bi bil po poročanju inšpektorjev to že celo prevladujoči način dela. Drugi
dejavnik je možnost subvencioniranja samozaposlitve. Gre za ukrep, ki se po podatkih
ZRSZ izvaja že od leta 2005, vendar se je zanimanje zanj izrazito povečalo leta 2009, ko
so se začele kazati posledice gospodarske krize. V letu 2009 se je kar 4.100 brezposelnih
odločilo za samozaposlitev in iz tega naslova prejelo subvencijo v višini 4.500 evrov490.
Prejemniki subvencij tako predstavljajo celo 80 % vseh na novo samozaposlenih v letu
2009. V letu 2010 je bilo dodeljenih 5.148 subvencij, že v prvih treh mesecih leta 2011 pa

486

Brez prostovoljno vključenih v obvezno PIZ in kmetov.
Brez kmetov.
488
AJPES, 9. 6. 2011.
489
Glej na primer Poročilo o delu Inšpektorata za delo za leto 2007, 2008, str. 110.
490
Pogoji za dodelitev subvencije so naslednji:
- prejemnik mora biti prijavljen kot brezposelna oseba na Zavodu RS za zaposlovanje,
- prejemnik v zadnjem letu ni bil samozaposlen in v zadnjih petih letih še ni prejel tovrstne
pomoči,
- samozaposlitev mora biti v RS in za polni delovni čas (zaradi pravil, ki urejajo dodeljevanje
državnih pomoči, se tovrstna subvencija ne dodeljuje za samozaposlitev v kmetijstvu, ribištvu,
ribogojstvu in premogovništvu),
- samozaposlitev mora trajati vsaj dve leti, v nasprotnem primeru je potrebno vrniti sorazmerni del
subvencije,
- prejemnik subvencije se mora udeležiti delavnice usposabljanja za podjetništvo.
487
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je bilo v ta ukrep na novo vključenih 3.528 oseb491. Povečini delujejo kot samostojni
podjetniki posamezniki. Ob odločitvi za začetek opravljanja dejavnosti v statusni obliki
podjetnik ali gospodarska družba – najpogosteje služi za primerjavo družba z omejeno
odgovornostjo, pa vsaj v primeru mikro družb492 oziroma podjetij, odloča tudi
razpoložljivost osnovnega kapitala, ki za registracijo podjetnika ni potreben, za
ustanovitev družbe z omejeno odgovornostjo pa je potrebnih vsaj 7.500 evrov. Podatki
ZRSZ-ja493 sicer kažejo na to, da je ukrep dolgoročno le delno uspešen, saj po štirih letih
od prejema subvencije kot poslovni subjekt deluje le še dobra polovica prejemnikov.
V manjšem obsegu se po drugi strani dogajajo tudi preoblikovanja samostojnih
podjetnikov v gospodarske družbe. Podjetnikom z večjim obsegom poslovanja in večjim
številom zaposlenih, ki so temu primerno bolje poučeni, kot tisti, ki si s tovrstnim statusom
zgolj zagotavljajo formalizacijo statusa za opravljanje dela, je namreč z ZGD-1
omogočeno delno preoblikovanje v kapitalsko družbo, kar je smiselno predvsem z vidika
davčne optimizacije494. Dodaten razlog za preoblikovanje v gospodarsko družbo je
pogosto tudi dejstvo, da podjetnik odgovarja za obveznosti z vsem svojim premoženjem,
medtem ko družbeniki gospodarskih družb za obveznost gospodarskih družb načeloma
ne odgovarjajo s svojim premoženjem495.
Iz analize stopnje rasti zaposlovanja pri pravnih osebah in stopnje rasti zaposlovanja pri
zasebnikih po posameznih letih izhaja, da sta stopnji v obdobju od leta 2003 dalje precej
podobni496. V primerjavi z letom 2000 je bilo število zaposlenih leta 2010 sicer višje za
14,5 %, pri zasebnikih pa nižje za 8,4 %497, vendar razlog za odstopanje ne izvira iz
morebitnih ugodnosti delodajalca glede na njegovo statusno obliko, saj imata pravna
oseba in zasebnik kot delodajalca povsem enake obveznosti obračuna in plačila
prispevkov za socialno zavarovanje zaposlenih. Razlog za občutno nižjo stopnjo rasti
zaposlovanja pri samozaposlenih v primerjavi s stopnjo rasti zaposlovanja pri pravnih
osebah kaže iskati v dejstvu, da vodijo številne spodbude in odprava administrativnih ovir
491

ZRSZ, 9. 6. 2011.
V skladu z drugim odstavkom 55. člena ZGD-1 je mikro družba družba, ki izpolnjuje vsaj dve od
naslednjih meril:
- povprečno število delavcev v poslovnem letu ni več kot deset,
- čisti prihodki od prodaje ne presegajo 2 milijonov evrov,
- vrednost aktive ne presega 2 milijonov evrov.
493
Povzeto po SIOL.net, 9. 6. 2011.
494
Zlasti pri nepremičninah – podjetnik lahko v okviru statusnega preoblikovanja dejavnost delno
prenese na novo ali že obstoječo kapitalsko družbo (najpogosteje kapitalsko enoosebno družbo z
omejeno odgovornostjo – d.o.o.), kot podjetnik pa obdrži prej pridobljene nepremičnine. Če se
kasneje odloči za prenehanje opravljanja dejavnosti, se prenos omenjenih nepremičnin v zasebno
sfero ne obravnava kot odtujitev sredstev, kjer se razlika med tržno in knjigovodsko vrednostjo
nepremičnine obdavči z davkom od odhodka iz dejavnosti, temveč je prenos davčno nevtralen.
495
Zakon sicer določa izjeme, ko poleg družbe odgovarjajo tudi družbeniki – glej na primer 8. člen
ZGD-1, ki ureja tako imenovani spregled pravne osebnosti, prvi odstavek 76. člena ZGD-1, ki
definira pojem družbe z neomejeno odgovornostjo, prvi odstavek 135. člena ZGD-1, ki definira
pojem komanditne družbe, odgovornost tihega družbenika v primeru kršitve 163. člena ZGD-1…
496
Glej Tabelo 5.
497
Prav tam.
492
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na področju pridobitve statusa zasebnika k ustanavljanju zasebnih obratov, a takšnih, ki
poleg zaposlitve nosilcu dejavnosti (pa še to ne nujno) ne nudijo novih zaposlitev. Od
71.242 podjetnikov498, ki so AJPES-u predložili letna poročila za leto 2010499, jih namreč
61.919, kar je 86,2 % vseh podjetnikov, zaposluje od 0 do 1 zaposlenega, kar je bistveno
več kot v preteklih letih. Po drugi strani upada število podjetnikov, ki zaposlujejo večje
število delavcev, tudi iz razloga preoblikovanja v gospodarsko družbo. Navedeno je
razvidno tudi iz primerjave števila mikro in malih podjetnikov po številu zaposlenih iz
Tabele 21.
Tabela 21: Primerjava števila mikro in malih podjetnikov po številu zaposlenih v letih 2008 –
2010
Število
Leto 2008
Leto 2009
Leto 2010
zaposlenih
Podjetniki
Zaposleni
Podjetniki Zaposleni Podjetniki Zaposleni
Od 0 do 1
56.376
9.637
59.614
9.274
61.919
8.914
Od 2 do 9
9.785
33.905
9.440
32.671
8.553
29.242
Od 10 do 49
1.021
16.650
912
14.378
748
11.451
Od 50 do 250
28
2.193
16
1.181
11
729
SKUPAJ
67.210
62.385
69.982
57.504
71.231
50.336
Vir: Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v RS v letu 2008, 2009, str.
10; Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v RS v letu 2009, 2010, str. 9;
Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v letu 2010, 2011, str. 9.

Za razliko od prej omenjenih primerov, ko je odločitev za registracijo samostojnega
podjetnika nujna zaradi ureditve statusa, ki zagotavlja osnovni vir preživetja, in ne toliko
osebna želja, pa je obratno pri drugi veliki skupini relativno nedavno registriranih
zasebnikov, in sicer zdravnikov. Kot zasebniki naj bi delovali predvsem tisti, ki so hkrati
zaposleni v javnem zavodu in na ta način dosegajo dodaten zaslužek, bodisi v javnem
zavodu, kjer so sicer zaposleni, ali pa v drugih javnih zavodih. Ne glede na to, da se
zastavlja vprašanje, kako lahko zdravnik poleg rednega dela (na primer 174 ur mesečno)
in pogostega dežurstva500 dovolj kakovostno opravlja še dodatno delo kot zasebnik, je
razlogov za tako obliko poslovanja več. Na strani javnih zdravstvenih zavodov, ki sklenejo
pogodbo z zasebnikom, ki je gospodarska in ne več delovnopravna, je razlog v nižjih
stroških in odgovornosti do tako zaposlenega zdravnika. Za zdravnika, ki deluje kot
zasebnik, ne veljajo omejitve delovnega časa ne omejitve plačila za delo, ki ga na ta način
opravlja. V socialno zavarovanje je vključen iz naslova redne zaposlitve, tako da je zaradi
opravljanja dodatnega dela kot zasebnik dolžan plačevati le pavšalne prispevke za
zavarovanje za invalidnost in poškodbe pri delu, poskrbeti za vodenje poslovnih knjig ter
lahko ustrezno optimira dobiček iz tovrstnega poslovanja in s tem plačilo davčnih
obveznosti. Čeprav se v strokovni javnosti odvijajo številne polemike, ali je tovrstno

498

Številu majhnih podjetnikov je prištetih še 11 srednjih podjetnikov.
Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v Republiki Sloveniji v letu
2010, 2011, 28 str.
500
Brez pisnega soglasja zdravnika je lahko nadur največ 8 na teden oziroma 20 na teden, na
podlagi pisnega soglasja zdravnika, ki ga predvideva Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št.
72/06 – uradno prečiščeno besedilo, 15/08 – ZPacP, 58/08 in 107/10 - ZPPKZ), pa je lahko nadur
tudi več.
499
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delovanje zdravnikov zakonito ali ne, dejstvo, da se je v dveh letih v Poslovni register
Slovenije kot podjetnik, ki opravlja zdravstveno dejavnost, vpisalo več kot 300 zdravnikov,
zaradi svojega ravnanja pa nihče od njih ni bil sankcioniran, govori samo zase.
Zaradi očitne preobremenitve plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja se zato,
zlasti v zasebnem sektorju, tudi povečuje delež prejemkov za povračilo stroškov v zvezi z
delom in drugih osebnih prejemkov, kot so plačila po podjemnih in avtorskih pogodbah.
Slednja so z dohodnino obremenjena enako kot dohodki iz zaposlitve, obremenitev s
prispevki pa je precej nižja. V primeru avtorskih pogodb se ne plačuje nikakršen
prispevek, od podjemnih pogodb pa je izplačevalec dolžan plačati le pavšalne prispevke.
Navedeno utemeljuje primerjava zneskov in stopenj rasti plačanih prispevkov za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje zaposlenih, samozaposlenih ter prispevkov za
posebne primere zavarovanja, kar je razvidno iz Tabele 22.
Tabela 22: Primerjava zneskov plačanih prispevkov PIZ samozaposlenih, zaposlenih, za
posebne primere zavarovanja od leta 2007 do 2010
Vrsta prispevka

PIZ samozaposlenih
PIZ zaposlenih
PIZ posebni primeri
PIZ druga pravna raz.
SKUPAJ

Plačani
prispevki leta
2007 v EUR
131.557.168
2.716.544.016
6.585.491
10.401.036
2.865.087.711

Plačani
prispevki leta
2008 v EUR
146.554.802
3.008.541.696
8.308.591
11.216.482
3.174.621.571

Indeks rasti
plačanih
prispevkov
2007/2008
111,4
110,8
126,2
107,8
110,8

Plačani
prispevki leta
2009 v EUR
157.257.809
3.020.288.727
8.846.957
10.779.680
3.197.173.173

Plačani
prispevki leta
2010 v EUR
159.183.505
3.052.391.498
9.377.597
11.167.323
3.232.119.923

Indeks rasti
plačanih
prispevkov
2009/2010
101,2
101,1
106,0
103,6
101,1

Indeks rasti
plačanih
prispevkov
2007/2010
121,0
112,4
142,4
107,4
112,8

Indeks rasti
števila
zavarovancev
2007/2010
111,5
94,1
n.p.
n.p
/

Vir: Lasten izračun na podlagi podatkov iz Letnega poročila ZPIZ za leto 2008, 2009, str. 67,
Letnega poročila ZPIZ za leto 2010, 2011, str. 69 in Tabele 5.

7.5.2 RAZLIČNA RAVEN IN NABOR PRAVIC, KI JIH IZ NASLOVA VKLJUČENOSTI V
SOCIALNO ZAVAROVANJE UVELJAVLJAJO ZAVAROVANCI
7.5.2.1 Omejitev najvišjih zneskov posameznih pravic
Kljub temu, da je za samozaposlene omejena najvišja osnova za plačilo prispevkov za
socialno zavarovanje, za zaposlene ni omejena. Ne glede na navedeno pa so za vse
zavarovance določeni najvišji zneski najpomembnejših prejemkov, ki se izplačujejo iz
naslova socialnega zavarovanja, kot na primer pokojnina, nadomestilo za primer
brezposelnosti in starševsko nadomestilo v času dopusta za nego in varstvo otroka.
Najvišja pokojninska osnova znaša štirikratnik najnižje pokojninske osnove501. V letu 2011
je mesečno znašala najnižja pokojninska osnova 551,16 evrov502, najvišja pokojninska
osnova pa 2.204,64 evrov503. Po podatkih ZPIZ-a504 je v decembru 2011 najvišja neto
izplačana pokojnina znašala 2.261,70 evrov, povprečna starostna neto pokojnina z
varstvenim dodatkom pa 622,70 evrov.

501

Prvi odstavek 49. člena ZPIZ-1.
Sklep o najnižji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 12/11).
503
Sklep o najvišji pokojninski osnovi (Uradni list RS, št. 12/11).
504
ZPIZ, 31. 1. 2012.
502
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Čeprav se prispevki za zdravstveno zavarovanje načeloma plačujejo od enakih osnov kot
prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pa ni omejen znesek najvišjega
bolniškega nadomestila. Osnova za nadomestilo je zavarovančeva povprečna mesečna
plača in nadomestila, ki so bila izplačana v koledarskem letu pred letom, v katerem je
nastala začasna zadržanost od dela, oziroma povprečna osnova za plačilo prispevkov v
koledarskem letu pred letom, v katerem je nastala začasna zadržanost od dela.
Zavarovancu, ki ni imel plače oziroma osnove za plačilo prispevkov v celotnem preteklem
koledarskem letu, se osnova izračuna iz mesečnih plač in nadomestil oziroma osnove za
plačilo prispevkov v obdobju, v katerem je delal. Višina nadomestila plače je odvisna od
osnove za nadomestilo, vzroka za začasno zadržanost od dela ter načina valorizacije505
ter znaša:
- 100% osnove ob zadržanosti od dela zaradi poklicne bolezni, poškodbe pri delu,
- 80% (oziroma v primeru odsotnosti nad 90 dni 90 %) osnove ob zadržanosti od dela
zaradi bolezni,
- 90% (oziroma v primeru odsotnosti nad 90 dni 100 %) osnove ob zadržanosti zaradi
presaditve živega tkiva in organov v korist druge osebe, darovanja krvi, posledic
dajanja krvi ter izolacije oziroma karantene,
- 70% (oziroma v primeru odsotnosti nad 90 dni 80%) osnove ob zadržanosti od dela;
nekoliko drugače velja v primerih zadržanosti od dela, če gre za vojaške invalide in civilne
invalide vojne.
Po drugi strani pa je, podobno kot pokojnina, omejeno najvišje nadomestilo za nego in
varstvo otroka. Porodniško nadomestilo za polno odsotnost z dela znaša 100 % osnove.
Medtem ko višina porodniškega nadomestila za čas koriščenja porodniškega dopusta, ki
ga načeloma koristi mati v trajanju 105 dni, ni omejena, pa je višina nadomestila za nego
in varstvo otroka v času trajanja dopusta za nego in varstvo otroka (načeloma 260 dni po
izteku porodniškega dopusta, več v primeru rojstva nedonošenega otroka, več živorojenih
otrok ali podaljšanja zaradi posebne nege in varstva otroka) po ZUJF506 od 31. maja 2012
dalje omejena na 90 % osnove507 in največ dvakratnik povprečne mesečne plače v RS na
podlagi zadnjih znanih uradnih podatkov o mesečnih plačah508, in to tiste, ki je bila
določena ob priznanju prve pravice iz naslova starševskega varstva (torej porodniškega
nadomestila). Poleg tega se odmerjeni zneski v praksi dejansko ne usklajujejo.
Ne glede na višino osnove, od katere je mati ali drug upravičenec do pravic iz naslova
dopusta za nego in varstvo otroka pred nastopom omenjenega dopusta dejansko plačeval
prispevke, je torej v času trajanja dopusta za nego in varstvo otroka znesek nadomestila
omejen na največ dvakratnik povprečne mesečne plače v RS v času dodelitve prve
pravice. Kljub pojasnilom za starševsko varstvo pristojnega ministrstva v zvezi z eno od
505

Glej 139. člen Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja (Uradni list RS, št. 79/94, 73/95,
39/96, 70/96, 47/97, 3/98, 51/98 - odl.US, 90/98, 6/99 - popr., 109/99 - odl.US, 61/00, 64/00 - popr.,
91/00 - popr., 59/02, 18/03, 30/03, 35/03 - popr., 78/03, 84/04, 44/05, 86/06, 90/06 - popr., 64/07,
33/08, 71/08, 7/09,88/09 in 30/11) in ZUJF.
506
Glej 145. člen ZUJF.
507
Kadar osnova ne presega 763,06 evrov, znaša starševsko nadomestilo 100 % osnove (146.
člen ZUJF).
508
Pred uveljavitvijo ZUJF največ dvainpolkratnik povprečne mesečne plače v RS.
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pobud za začetek postopka za oceno ustavnosti ZSDP509, da je obseg pravic (predvsem
višina prejemkov) iz zavarovanja za starševsko varstvo v pretežni meri odvisen od višin
vplačanih prispevkov, razen takrat, kadar je z upoštevanjem načela solidarnosti določeno
drugače, omenjena omejitev v praksi večkrat dejansko vpliva na predčasno vračanje
mater z višjimi plačami na delo. Najpogostejši razlog so finančne obveznosti, ki so nastale
pred rojstvom otroka in so vezane na višino plače (na primer stanovanjski krediti). Ne
glede na dejstvo, da temelji sistem zavarovanja za starševsko varstvo na načelu enotnosti
zavarovanja, vanj pa so vključeni vsi posamezniki, za katere je zakonodajalec tovrstno
zavarovanje predvidel (neodvisno od spola, starosti in od dejstva, ali bodo prejemke iz
tega naslova sploh kdaj uveljavljali), poleg tega pa ločene zavarovalne sheme za
posamezne kategorije zavarovancev ne obstajajo, sistem v tem segmentu ni pravičen.
V primerjavi s pokojninskim zavarovanjem, ki za zaposlene temelji na enakem principu
(prispevne osnove navzgor niso omejene, prejemki iz naslova zavarovanja pa), je glede
na čas prejemanja starševskih nadomestil v primerjavi s povprečno dobo prejemanja
pokojnin kot tudi glede na prispevno stopnjo za eno in drugo vrsto zavarovanja, omejitev
višine nadomestila za nego in varstvo otroka načeloma manj pereča. Zlasti ne zadeva
tolikšnega števila zavarovancev in tako dolgega obdobja kot v primeru prejemnikov
pokojnin. Ker je odločitev za otroka bolje situiranih potencialnih staršev manj pogojena z
dejstvom zmanjšanja prejemkov (nadomestilo namesto plače) v krajšem časovnem
obdobju, verjetno nima pomembnejšega vpliva na rodnost. Tega ni mogoče trditi glede
vpliva na kvaliteto življenja v času prejemanja nadomestila za nego in varstvo otroka in
posledično predčasen povratek na delo.
7.5.2.2 Omejitev upravičenosti do posameznih pravic
V povezavi z izvajanjem socialnega zavarovanja in pravicami, ki so pogojevane z
vključitvijo vanj in posledičnim plačevanjem prispevkov, velja med nekaterimi razlikami, ki
jih je mogoče zaslediti ob uresničevanju pravic posameznih kategorij zavarovancev,
posebej izpostaviti manj pravic samozaposlenih in diskriminacijo dela tujcev, ki na podlagi
pogodb o zaposlitvah s slovenskimi delodajalci delajo in plačujejo vse prispevke za
socialno zavarovanje v RS, vseh pravic pa ne morejo uveljavljati.
7.5.2.2.1 Manjši obseg pravic samozaposlenih iz socialnega zavarovanja
Poleg že opisanega zadržanja pravic do uveljavljanja denarnih dajatev in zdravstvenih
storitev samozaposlenim in njihovim družinskim članom, razen otrokom, v času, ko nimajo
poravnanih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki v primeru zaposlenih
delavcev, kateri nimajo poravnanih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, ni
uvedeno, se samozaposlenim denarno nadomestilo v primeru začasne zadržanosti z dela
zaradi bolezni v breme ZZZS začne izplačevati 31. dan začasne zadržanosti z dela.
Navedeno pomeni, da samozaposleni, ki na primer ne zaposluje delavcev in je odvisen
zgolj od svoje zmožnosti ustvarjanja prihodkov, v primeru bolezni nima takojšnje pravice
509
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do denarnega nadomestila – torej od prvega dne začasne zadržanosti z dela dalje, kot jo
ima na primer zaposleni delavec, čeprav Konvencija Mednarodne organizacije dela št.
102 o minimalnih normah socialne varnosti510 dopušča največ tri čakalne dni. Navedeno
pomeni, da mora biti denarno nadomestilo zagotovljeno ves čas trajanja bolezni ali
poškodbe, zgolj z možnostjo, da se ne izplača le za prve tri dni izgube zaslužka.
Osebi, vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje iz naslova delovnega razmerja, ki ji
med trajanjem zadržanosti od dela zaradi začasne nezmožnosti za delo preneha delovno
razmerje, pripada nadomestilo še za največ 30 dni začasne nezmožnosti za delo po
prenehanju delovnega razmerja. Če je zadržanost od dela posledica poškodbe pri delu ali
poklicne bolezni, omenjenemu zavarovancu pripada nadomestilo tudi po prenehanju
delovnega razmerja, in sicer vse dokler ni spet zmožen za delo. Samozaposleni nobene
od teh pravic nima.
Stališče, da naj bi bilo razlikovanje v upravičenosti do nadomestila zaposlenemu delavcu
in neupravičenosti samozaposlenega v opisanih primerih upravičeno, saj naj bi opravljanje
dejavnosti samozaposlenega sestavljal skupek del in aktivnosti, ki jih lahko opravi
samozaposleni sam in s pomočjo svojih zaposlenih, torej na nadaljevanje svoje dejavnosti
lahko vpliva, zaposleni pa na prenehanje delovnega razmerja ne more vplivati, je povsem
zmotno v primeru samozaposlenih, ki svojo dejavnost opravljajo sami, brez pomoči
zaposlenih ali drugače najete delovne sile.
Če bi bilo stališče, da je odločitev o opravljanju dejavnosti samozaposlene osebe odvisna
zgolj in samo od nje same, bi posledično moralo veljati, da samozaposlena oseba, če je
opravljanje dejavnosti odvisno zgolj od njene osebne volje in odločitve, tudi sama nosi
riziko izgube zaposlitve. Posledično torej samozaposleni ne bi smeli biti vključeni v
zavarovanje za primer brezposelnosti, vendar praviloma so. Posledično plačujejo
predpisane prispevke po enaki stopnji, kot velja za zaposlene osebe, od osnove, ki je
enaka osnovi za plačilo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Ne glede na
slednje pa četrti odstavek 63. člena ZUTD za zavarovance, ki niso bili zavarovani na
podlagi delovnega razmerja, določa, da ne morejo uveljavljati pravice do denarnega
nadomestila za primer brezposelnosti, če odjava iz vseh socialnih zavarovanj ni bila
posledica objektivnih razlogov. Te, podobno kot prej tretji odstavek 19. člena ZZZPB,
ZUTD opredeljuje kot dalj časa trajajočo bolezen zavarovanca, insolventnost, stečaj,
elementarno nesrečo, večjo materialno škodo na premoženju zavarovanca, izgubo
poslovnega prostora ali izgubo poslovnega partnerja, na katerega je bilo v pretežni meri
vezano poslovanje, in druge primerljive objektivne razloge. Omenjena zakonska določba
bo zato zaradi nedorečenosti, podobno kot prej tretji odstavek 19. člena ZZZPB, v praksi
predmet različnih razlag in Zavodu RS za zaposlovanje prepušča preveliko diskrecijo pri
odločanju, z izgovorom, da imajo samozaposleni, ki prenehajo z opravljanjem dejavnosti
in jim pravica do denarnega nadomestila ni dodeljena zaradi neizpolnjevanja pogojev,
možnost sprožiti socialni spor in svojo pravico uveljavljati po sodni poti.
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Tudi v zvezi z uveljavljanjem pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja velja, da
samozaposleni kljub enaki minimalni osnovi za plačilo prispevkov in enaki prispevni
stopnji, kot velja za zaposlene, nimajo zmeraj pravice do delne pokojnine. Čeprav je
Ustavno sodišče RS že leta 2006511 odločilo, da sta prvi odstavek 58. člena512 in drugi
odstavek 178. člena513 ZPIZ-1 v neskladju z Ustavo RS, do sprememb omenjenih
zakonskih določb še ni prišlo. Ustavno sodišče RS je pritrdilo pobudniku za ustavno
presojo514, ki je menil, da je zagotavljanje različnih pravic iz pokojninskega zavarovanja
glede na okoliščino, ali je zavarovanec v delovnem razmerju ali samozaposlen,
neustavno. Svojo odločitev je med drugim utemeljilo tudi z obrazložitvijo, da so
zavarovanci ne glede na to, ali so zavarovani na podlagi delovnega razmerja ali kot
samozaposleni, na podlagi plačila prispevkov za vse primere zavarovanja v enakem
položaju, zato njihov enak položaj zahteva njihovo enako obravnavanje. Dejstvo, da je
zakonodajalec za potrebe določitve upravičencev do pravic iz drugega odstavka 178.
člena ZPIZ-1 in prvega odstavka 58. člena ZPIZ-1 manjši obseg dela opredelil le s
pomočjo kriterija, ki ga je mogoče uporabiti samo pri osebah v delovnem razmerju, po
obrazložitvi Ustavnega sodišča RS ne more biti razumen, iz narave stvari izhajajoč razlog
za različno ureditev položaja zaposlenih in samozaposlenih, ki samozaposlenim ne daje
teh pravic.
Drug primer očitne diskriminacije dela zavarovancev je ureditev iz drugega odstavka 66.
člena ZPIZ-1, ki določa, da zavarovanci iz 20., 21., 23., 24.a, 26., 27., 28. in 34. člena
ZPIZ-1 pridobijo pravice iz invalidskega zavarovanja le v primeru nastanka I. in II.
kategorije invalidnosti, in sicer v delu, ki pravico veže na datum nastanka invalidnosti
oziroma razlikuje med invalidi glede na vrsto zavarovanja v času nastanka invalidnosti ne
glede na plačevanje prispevkov. Ustavno sodišče RS je že odločilo515, da je drugi
odstavek 66. člena ZPIZ-1, če se nanaša na zavarovance iz sedme alineje prvega
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Prvi odstavek 58. člena ZPIZ-1 določa, da zavarovanec, ki je izpolnil pogoje za pridobitev
pravice do starostne pokojnine, lahko pridobi pravico do delne pokojnine, če je v delovnem
razmerju z največ polovico delovnega časa.
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Drugi odstavek 178. člena ZPIZ-1 določa, da se ne glede na določbo prvega odstavka 178.
člena ZPIZ-1 upravičencu izplačuje polovica pokojnine, če je zaposlen z največ polovico polnega
delovnega časa.
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Pobudniku – upokojenemu odvetniku je bila z odločbo ZPIZ-a priznana pravica do starostne
pokojnine od 31. 12. 2003 dalje. Do upokojitve je opravljal samostojno odvetniško dejavnost, zato
je bil pokojninsko zavarovan na podlagi 15. člena ZPIZ-1, ki ureja obvezno pokojninsko
zavarovanje samozaposlenih. Dne 1. 1. 2004 je bil ponovno vpisan v imenik odvetnikov pri
Odvetniški zbornici Slovenije, zato je zahteval priznanje in odmero delne pokojnine od tega datuma
dalje. Njegov zahtevek je bil zavrnjen, ker naj ob upokojitvi ne bi bil zavarovan na podlagi
delovnega razmerja (prvi odstavek 58. člena ZPIZ-1 v zvezi z 8. členom ZPIZ-1). Njegova pritožba
zoper to odločitev je bila zavrnjena, izplačevanje pokojnine ustavljeno, saj je ZPIZ menil, da
pobudnik kot uživalec pokojnine 1. 1. 2004 ni sklenil rednega delovnega razmerja, pač pa opravlja
samostojno odvetniško dejavnost, na podlagi katere je dobil lastnost zavarovanca, in se mu
pokojnina v tem času ne izplačuje.
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odstavka 34. člena ZPIZ-1, v neskladju z Ustavo RS516. Posledica omenjene določbe je
namreč razlikovanje med zavarovanci, ki pridobijo pravice v rednem delovnem razmerju in
med zavarovanci, ki niso v delovnem razmerju. Konkretno to pomeni, da so prostovoljno
zavarovani kot brezposelne osebe, čeprav plačujejo prispevke. Kljub temu da je imel
zavarovanec več kot 30 let delovne dobe, brezposeln pa je postal zaradi stečaja podjetja,
v katerem je bil zaposlen (torej brez lastne krivde) in je kot prostovoljno vključen v
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje plačeval predpisane prispevke, mu zaradi
poškodbe izven dela in razvrstitvi v III. kategorijo invalidnosti niso bile priznane pravice na
podlagi invalidnosti, ker je bil na dan nastanka invalidnosti prostovoljno vključen v
obvezno zavarovanje, ne glede na zavarovanje v preteklosti in tekoče plačane prispevke.
Ureditev je toliko bolj nerazumna, ker pa lahko pravice iz III. kategorije invalidnosti 517
pridobijo zavarovanci, ki niso obvezno zavarovani – so na primer prijavljeni na Zavodu RS
za zaposlovanje in ne plačujejo nobenih prispevkov.
7.5.2.2.2 Razlike v obsegu pravic znotraj iste kategorije zavarovancev socialnega
zavarovanja
Velik delež zaposlenih v številnih panogah (zlasti v gradbeništvu, kovinarski in lesni
industriji) predstavljajo delavci migranti. Čeprav glede na trenutno gospodarsko in
finančno krizo njihovo število upada, pa velika večina podobno kot v preteklosti prihaja iz
republik bivše Jugoslavije. Poleg tega, da so ti pogosto žrtve nenehnega nekaznovanega
kršenja človekovih pravic, so delavci iz Bosne in Hercegovine ter Makedonije še dodatno
diskriminirani, diskriminirani pa so tudi delavci iz sosednje Hrvaške.
Sporazum o socialnem zavarovanju, sklenjen z Bosno in Hercegovino518, kot tudi
Sporazum o socialnem zavarovanju, sklenjen z Makedonijo519, onemogočata uresničitev
516

Določilo je tudi način izvršitve odločbe do ustrezne spremembe zakona, da bi bile
zavarovancem iz sedme alineje prvega odstavka 34. člena ZPIZ-1 pravice za primer invalidnosti III.
kategorije zagotovljene že v času do odprave ugotovljenega neskladja. ZPIZ mora odslej pri
odločanju o utemeljenosti zahteve zavarovanca za pridobitev pravic na podlagi invalidnosti za
primer invalidnosti III. kategorije, poleg sicer določenih zakonskih pogojev za pridobitev navedenih
pravic, ugotavljati tudi, za kakšen obseg pravic je bil zavarovanec zavarovan pred nastankom
invalidnosti. V primeru, ko je bil zavarovanec zavarovan za vse primere zavarovanja, pridobi
pravice na podlagi invalidnosti, če izpolnjuje zakonske pogoje za pridobitev teh pravic. Če je bil
zavarovan za ožji obseg pravic, pa navedene pravice pridobi le ob izpolnjevanju drugih zakonsko
določenih pogojev in pod pogojem, da je bil pred nastankom invalidnosti pretežni del skupnega
obveznega zavarovanja zavarovan za vse primere zavarovanja.
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zavarovanec, ki ob nastanku invalidnosti ni bil obvezno zavarovan, in zavarovanec, ki je izgubil
delo ali po lastni krivdi prekinil delovno razmerje oziroma obvezno zavarovanje ob ali po nastanku
invalidnosti, če se v roku 30 dni po dokončnosti odločbe o priznani pravici iz invalidskega
zavarovanja oziroma po prenehanju delovnega razmerja ali zavarovanja prijavi pri Zavodu RS za
zaposlovanje (97. člen ZPIZ-1).
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Ratificiran z Zakonom o ratifikaciji Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko
Slovenijo in Bosno in Hercegovino ter Administrativnega dogovora o izvajanju Sporazuma o
socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in Hercegovino (Uradni list RS –
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nekaterih pravic iz socialnega zavarovanja, saj jih pogojujeta s stalnim prebivališčem v
državi, v kateri bi se morale izplačevati. V primeru državljanov Bosne in Hercegovine (v
nadaljnjem besedilu: BIH) se tako varstveni dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo,
denarna nadomestila, ki jih osebe prejemajo v zvezi z invalidnostjo in bi sicer pripadala
upravičencu na podlagi slovenskih predpisov, upravičencu izplačajo le, če ima stalno
prebivališče v RS. Podobno velja v primeru državljanov Makedonije za minimalno
pokojnino, varstveni dodatek, dodatek za pomoč in postrežbo ter za denarna nadomestila,
ki jih osebe prejemajo v zvezi z invalidnostjo in brezposelnostjo, ter otroški dodatek.
V zadnjih letih so se zlasti v delovno intenzivnih panogah, ki zaposlujejo največ delavcev
migrantov, vrstili ukrepi za zmanjševanje števila zaposlenih. Ob tem poleg tistih, ki so
zaposleni za določen čas, brez dela najpogosteje ostajajo tudi tujci z dovoljenji za delo. Ti
imajo v Sloveniji na voljo malo možnosti za uresničitev socialnih pravic, saj so njihova
dovoljenja za bivanje največkrat vezana na delovno dovoljenje, za dovoljenje za stalno
prebivanje pa je praviloma potrebno čakati pet let520.
V zvezi z denarnimi nadomestili za primer brezposelnosti so se pobude za spremembe
omenjenih sporazumov začele udejanjati šele v letu 2010, kar je očitno prepozno. Na
realizacijo pravic je v praksi vplivala tudi politična situacija v BIH, kjer je zaradi
nekonstituiranja parlamenta do uveljavitve sprememb sporazuma521 prišlo z zamudo.
Sporazum, sklenjen z BIH, odslej kot pogoj za pridobitev denarnega nadomestila za
primer brezposelnosti, pogrebnine in posmrtnine določa stalno ali začasno prebivališče na
območju pogodbenice, v kateri se uveljavljajo pravice. Po podatkih pristojnega
ministrstva522 je bila sprememba sporazuma z BIH, ki je stalno prebivališče v RS kot pogoj
izključila za primer nadomestil za brezposelnost, uveljavljena šele 5. septembra 2011. Od
prvotnih preko 1.000 upravičencev jih je v Sloveniji do 5. oktobra 2011, ki je bil postavljen
kot rok za uveljavljanje pravice, ostalo le še 300. Ostali so se bili v vmesnem času
primorani vrniti domov ali pa so si uspeli najti delo v kateri od drugih držav. Zaradi visoke
takse in pogoja o posedovanju dovoljenja za začasno bivanje sta na koncu za
nadomestilo zaprosila le 2 upravičenca.
Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje523 je imelo konec aprila 2011 veljavna delovna
dovoljenja 38.620 državljanov BIH. Leto prej je imelo veljavna delovna dovoljenja le
nekoliko več državljanov BIH, in sicer 38.736. Največji odliv delavcev migrantov iz BIH in
Makedonije nazaj v domovino se je zgodil v letu 2009, saj je še januarja 2009 v Sloveniji
živelo in delalo približno 47 tisoč državljanov BIH, stalno prebivališče jih je imelo le 15
tisoč, od 9.300 makedonskih državljanov pa jih je imelo v enakem obdobju stalno
prebivališče v Sloveniji le približno 2.400.
519
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Podobno pereč je tudi problem delavcev iz sosednje Hrvaške, zlasti dnevnih migrantov, ki
v RS nimajo bivališča, saj se k nam vozijo le na delo. Po podatkih Zavoda RS za
zaposlovanje524 je julija 2011 v Sloveniji delalo 5.060 hrvaških državljanov, od katerih jih je
imelo v RS stalno prebivališče le 140, začasno pa 1.508. Kljub novemu bilateralnemu
sporazumu, ki sicer še ni sprejet, pa delavci, ki v Sloveniji nimajo urejenega bivališča, v
primeru izgube zaposlitve ne sedaj ne v primeru ratifikacije sporazuma ne v RS in ne na
Hrvaškem niso upravičeni do nadomestila za primer brezposelnosti. Navedeno bo po vsej
verjetnosti veljalo vse do trenutka, ko bo Hrvaška postala članica EU in bo potrebno
izvajati Uredbo 883/2004/ES. Slednja tudi za te delavce določa, da so upravičeni do
nadomestila za primer brezposelnosti, pri čemer za prve tri (ponekod pet) mesece stroške
nadomestila za primer brezposelnosti nosi država zaposlitve, kasneje pa država stalnega
prebivališča upravičenca.
Podatkov o številu tujih delavcev, ki so ali bodo do ustrezne spremembe ureditve ostali
brez zaposlitve in so posledično že bili in/ali bi lahko bili potencialno v prihodnje prikrajšani
za nadomestilo za primer brezposelnosti, nima nihče od pristojnih državnih organov.
Razloge za tako diskriminatorno ureditev je zato težko utemeljevati z morebitnimi
finančnimi posledicami, če bi bila ureditev drugačna. Skrajno neprimerno je, ob povsem
enakih obveznostih plačevanja prispevkov za socialno zavarovanje, tudi opravičevanje
ustreznosti razlikovanja med tujimi delavci in delavci, ki so državljani RS, s prvim
odstavkom 50. člena Ustave RS, na podlagi katerega naj bi bile pravice s področja
socialne varnosti pod pogoji, določenimi z zakonom, ustavno zagotovljene le državljanom
RS, drugim pa ne. Tako iz vsebinskih kot tudi sistemskih razlogov je nesprejemljiva (a po
človeški plati razumljiva) odločitev vlade525, da je iz razloga reševanja težkega
materialnega položaja delavcev BIH in Makedonije leta 2011 zagotovila 300.000 evrov
sredstev. Vendar je s tem, ko je MDDSZ omenjeni znesek v enakem deležu razdelilo med
Rdeči križ Slovenije in Slovensko Karitas, ti dve organizaciji pa sta morali vsakemu
delavcu, ki je izpolnjeval pogoje, dodeliti 229 evrov pomoči, eventualno pa še enkrat
toliko, sama država ponovno ravnala v nasprotju z veljavnimi predpisi 526. Hkrati je s tem
diskriminirala ostale, ki morajo za dodelitev proračunskih sredstev v obliki socialnih
transferjev v skladu z veljavno ureditvijo izpolnjevati vse predpisane pogoje.
7.5.2.2.3 Razlike v načinu uveljavljanja pravic znotraj iste kategorije zavarovancev
socialnega zavarovanja
Vsi zaposleni imajo ne glede na statusno obliko svojega delodajalca pravico do
nadomestila plače za čas odsotnosti v primerih in v trajanju, kot to določa zakon, ter v
primerih odsotnosti z dela, ko ne delajo iz razlogov na strani delodajalca. V primeru
odsotnosti z dela zaradi bolezni delavca ali poškodbe, ki ni povezana z delom, izplačuje
524

Prav tam.
Sklep Vlade RS, št. 12200-1/2011/3 z dne 17. 2. 2011.
526
Vlada namreč ministrstvu nalaga, da v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo sistem
socialnega varstva in zavarovanja v RS, dodeli sredstva osebam, ki do omenjenih sredstev, glede
na veljavno ureditev, niso upravičene. Dodatno gre za porabo sredstev splošne proračunske
rezervacije za namen, ki je neskladen s tistimi, ki jih določa drugi odstavek 42 člena ZJF.
525
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delodajalec nadomestilo plače iz lastnih sredstev do 30 delovnih dni za posamezno
odsotnost z dela527, vendar največ za 120 delovnih dni v koledarskem letu. V primerih
nezmožnosti za delo delavca zaradi poklicne bolezni ali poškodbe pri delu izplačuje
delodajalec nadomestilo plače delavcu iz lastnih sredstev do 30 delovnih dni za vsako
posamezno odsotnost z dela. V času daljše odsotnosti z dela izplača delodajalec
nadomestilo plače v breme zdravstvenega zavarovanja.
Glede nadomestil, ki se na način, da jih izplača delodajalec, kasneje pa jih njemu v
znesku bruto plač, povečanim za obračunane prispevke delodajalca528, refundira ZZZS,
izplačujejo v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, Pravilnik o obračunu bruto
nadomestil plač med začasno zadržanostjo od dela v breme obveznega zdravstvenega
zavarovanja in o načinu vlaganja zahtevkov delodajalcev za povračilo izplačanih
nadomestil529 določa, da ZZZS delodajalcu ne poravna obračunanih nadomestil plač:
če jih ni izplačal delavcem, ki so bili do njih upravičeni;
- če ni izkazano, da je delodajalec plačal delavcu iz lastnih sredstev nadomestilo plače
za 120 delovnih dni v koledarskem letu v primeru začasne nezmožnosti delavca za
delo zaradi njegove bolezni ali poškodbe, ali če ne izkaže, da gre za dve ali več
zaporednih odsotnosti z dela zaradi iste bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom,
do 30 dni in je v posameznem primeru prekinitev med eno in drugo odsotnostjo manj
kot 10 delovnih dni (recidiv);
- če v primerih začasne nezmožnosti za delo, ko gre nadomestilo plače v breme
obveznega zdravstvenega zavarovanja, ni odločal imenovani zdravnik ali zdravstvena
komisija, da je zadržanost od dela utemeljena, razen če gre za nego, spremstvo ali
izolacijo zavarovane osebe, o kateri odloča njen osebni zdravnik, ali če gre za nego
otroka, o kateri odloča otrokov osebni zdravnik, ali če gre za odsotnost z dela zaradi
prostovoljnega darovanja krvi,
vendar pravilnik podobno kot številni drugi akti, ki urejajo omenjeno področje, ne daje
odgovora na vprašanje, kdo je dolžan dokazovati, da delodajalec delavcem ni izplačal
plač oziroma nadomestil, zlasti pa, kako je delavcu v teh primerih izplačilo, ki mu kot
zavarovancu pripada, dejansko realizirano.
Dejstvo, ki ga potrjuje tudi pristojna služba ZZZS, da torej zaposlenemu delavcu, ki ima
sicer pravico do nadomestila v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja, to v
opisanem primeru v breme ZZZS dejansko ni izplačano, torej pomeni, da je v primeru
uveljavljanja enake pravice za zavarovance iste kategorije ta lahko udejanjena različno v
odvisnosti od tega, ali njihov delodajalec izplačuje plače ali ne.

527

Če gre za dve ali več zaporednih odsotnosti z dela zaradi iste bolezni ali poškodbe, ki ni
povezana z delom, do 30 delovnih dni, pa traja v posameznem primeru prekinitev med eno in
drugo odsotnostjo manj kot deset delovnih dni, se nadomestilo za čas nadaljnje odsotnosti od
prekinitve dalje izplačuje v breme zdravstvenega zavarovanja.
528
Gre za tako imenovani »bruto II« ali »bruto bruto« znesek.
529
Uradni list RS, št. 130/04, 121/05, 129/06, 134/06 – popr. in 8/07.
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7.5.3 PREOBSEŽEN IN POMANJKLJIV NADZOR NAD OBRAČUNAVANJEM IN
PLAČEVANJEM PRISPEVKOV
7.5.3.1 Obveznosti poročevalcev
Kljub številnim parcialnim posegom v normativno ureditev, ki ostajajo nepovezani, se
izplačevalcem prejemkov naložene obveznosti v zvezi s poročanjem o izplačanih
prejemkih in obračunanih ter plačanih prispevkih za socialno zavarovanje dejansko
povečujejo.
Ob tem je zanimivo, da na primer Klunova530 v povzemanju rezultatov raziskave iz leta
1996 navaja, da so zavezanci kot enega najenostavnejših opravil ocenili prav
izpolnjevanje obveznosti iz naslova prispevkov za socialno zavarovanje, medtem ko je
DURS v letu 2010531 ugotavljal, da je prav na področju izpolnjevanje obveznosti iz naslova
prispevkov za socialno zavarovanje odkritih največ nepravilnosti, da je sistem zapleten in
potreben poenostavitev, pri čemer pa do kakšnih pomembnejših sprememb v opisanem
obdobju ni prišlo.
Ne glede na številne obveznosti posredovanja podatkov slednji ostajajo nepovezani, kar
izhaja tudi iz strnjenega pregleda v osrednjem delu disertacije opisanih obveznosti
poročanja o najbolj pogostih vrstah prejemkov iz naslova delovnega razmerja oziroma
obračunanih prispevkih za socialno zavarovanje samozaposlenih, razvidnega iz Tabele
23.

530
531

Klun, 2004, str. 62–83.
DURS, 2010, str. 26 in 34.
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Tabela 23: Pregled obveznosti poročanja o izplačanih osebnih prejemkih in obračunanih
prispevkih za socialno zavarovanje
Naziv poročila
Poročevalec
Prejemnik Rok
za
poročila
predložitev
Obračun prispevkov za socialno varnost
lastnikov zasebnih podjetij, ki nimajo
plače

družbeniki zasebnih družb in
zavodov v RS, ki so poslovodne
osebe in niso zavarovani iz drugega
naslova
zasebnik, vključen v socialno
zavarovanje iz naslova opravljanja
dejavnosti
vsi izplačevalci, ki izplačujejo
dohodke iz delovnega razmerja

DURS

do 15. dne v mesecu

DURS

do 15. dne v mesecu

DURS

na
dan
dohodka

pravne osebe javnega sektorja

AJPES

Mesečno poročilo o izplačanih plačah pri
pravnih osebah (Obrazec 1-ZAP/M)

pravne osebe javnega sektorja,
pravne osebe zasebnega prava,
društva

AJPES

Izplačilo regresa za letni dopust

pravne osebe javnega sektorja,
pravne osebe zasebnega prava,
društva
pravne osebe javnega in zasebnega
sektorja
poslovni
subjekti,
zasebni
delodajalci, stečajni oz. likvidacijski
upravitelji, DURS, centri za socialno
delo, Zavod RS za zaposlovanje,
zavodi za prestajanje kazni zapora,
ZZZS
pravne osebe; združenje oseb, ki je
brez pravne osebnosti; fizične
osebe, ki opravljajo dejavnost;
upravljavci vzajemnih pokojninskih
skladov, pokojninske družbe in
zavarovalnice
kot
izvajalci
pokojninskih načrtov, MDDSZ, MZ,
MORS, ZPIZ, ZZZS, Zavod RS za
zaposlovanje

AJPES

ob
vsakokratnem
izplačilu
plač,
najkasneje
do
zadnjega v mesecu
ob
vsakokratnem
izplačilu
plač,
najkasneje
do
zadnjega v mesecu
ob
vsakokratnem
izplačilu regresa za
letni dopust
enkrat na štiri leta

Obračun prispevkov za socialno varnost
za zasebnike
Obračun
davčnih
odtegljajev
od
dohodkov iz delovnega razmerja
(Obrazec REK-1)
Izplačilo akontacij plač za mesec
(Obrazec 1A)

ZAP-SP/4L
(zaposlene osebe po višini bruto plače)
Obrazec za prijavo podatkov in
sprememb podatkov o plači, plačanem
prispevku in obdobju zavarovanja
(Obrazec M-4)

Podatki o izplačanih
preteklem letu

prejemkih

v

AJPES

izplačila

ZPIZ

do
30.
aprila
tekočega
leta za
preteklo leto

prejemnik
izplačanih
prejemkov

do
31.
januarja
tekočega
leta za
preteklo leto

Vir: lasten, str. 74-78.

Obveznost poročanja ZPIZ-u o obdobju, za katerega je bila izplačana plača, ki se všteva v
pokojninsko osnovo, in o plačanih prispevkih za koledarsko leto532, za katero se
posredujejo podatki z obrazcem M-4, je od 1. julija 2011 razširjena se s poročanjem o
obdobju, za katerega prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje niso plačani 533. V
povezavi s poročanjem o obračunanih in dejansko plačanih prispevkih velja izpostaviti, da
so pomanjkljivosti obveznosti poročanja vsaj naslednje:
532

Poroča se seštevek plačanega prispevka zavarovanca ter delodajalca, in to od vseh plačanih
prejemkov iz delovnega razmerja, tudi tistih, ki se ne vštevajo v pokojninsko osnovo.
533
Pravilnik o obrazcih prijav podatkov o pokojninskem in invalidskem ter zdravstvenem
zavarovanju, zavarovanju za starševsko varstvo in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni
list RS, št. 37/11).
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-

-

poleg rednega poročanja o obračunanih in plačanih prejemkih ter obračunanih
obveznih dajatvah iz naslova vseh davkov in prispevkov od osebnih prejemkov, ki so
jih izplačevalci dolžni zagotavljati DURS-u, posebno poročanje ZPIZ-u o plači,
plačanem prispevku in obdobju zavarovanja za preteklo leto ni odpravljeno, temveč je
še razširjeno s sporočanjem podatkov o obračunanih prispevkih, plačanih prispevkih
oziroma o obdobjih, za katera ti so oziroma niso plačani;
posebno poročanje o višini osnove, od katere so bili obračunani in hkrati (ali pa tudi
ne) plačani prispevki in višina le-teh, se nanaša le na prispevke za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, pri čemer bi podatki o tem morali obstajati že na podlagi
poročanja o obračunanih in plačanih prispevkih za socialno zavarovanje, ki so jih
izplačevalci dolžni DURS-u sporočati že v skladu z ZDavP-2 in na njegovi podlagi
izdanim predpisom.

Ne glede na obvezno sprotno poročanje o izplačanih plačah, nadomestilih in ostalih
osebnih prejemkih pa morajo, kljub številnim evidencam različnih državnih organov,
zaposleni ob uveljavljanju nekaterih osnovnih pravic – prejemkov iz naslova obveznega
socialnega zavarovanja, različnim državnim organom ponovno dostavljati podatke o
osnovah, od katerih so bili v preteklem obdobju obračunani prispevki.
Slednje velja, na primer, tudi za uveljavljanje pravice do porodniškega in starševskega
nadomestila. Upravičenec do omenjenih nadomestil mora pristojnemu centru za socialno
delo) dostaviti predpisane obrazce534 s podatki delodajalca535 o osnovi, od katere so bili v
obdobju enega leta pred uveljavljanjem pravice obračunani prispevki za starševsko
varstvo. V praksi to pomeni, da se je vsak od staršev ob uveljavljanju pravice do
porodniškega in starševskega nadomestila primoran zglasiti pri svojem delodajalcu, da ta
s potrebnimi podatki, o katerih sicer redno poroča različnim državnim organom, izpolni
ustrezen obrazec. Navedeno je s povsem življenjskega vidika problematično predvsem v
primerih, ko je upravičenec do nadomestila v letu pred uveljavljanjem pravice do
nadomestila zamenjal enega ali več delodajalcev in je morda do prekinitve pogodbe o
zaposlitvi prišlo zaradi nesoglasij, neizplačevanja plač in podobnega, saj mora za
uveljavljanje pravice dostaviti toliko izpolnjenih obrazcev, kolikor je imel v preteklem letu
delodajalcev. Dodatno pri uveljavljanju nadomestila ni pomembno, ali so bili prispevki za
starševsko varstvo dejansko plačani, zadostuje že podatek o tem, da so bili obračunani.
Prav tako ni preverjanja, ali so podatki o osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za
starševsko varstvo, sploh pravilni. Glede na to, da mora pristojni center za socialno delo
po uradni dolžnosti pridobiti podatke o dejstvih, potrebnih za obravnavo vloge in odločanje
o pravicah, iz lastne evidence ter tudi iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni in drugi
državni organi, organi lokalnih skupnosti ali nosilci javnih pooblastil (pri tem so primeroma
našteti podatki o rojstvu, smrti, stalnem oziroma začasnem prebivališču, državljanstvu,
izvleček iz evidence o vključitvi v starševsko varstvo), razen če stranka to izrecno
prepove, in da naj bi šlo pri podatkih o osnovah, od katerih so bili za posameznika
534

Predpisane s Pravilnikom o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za starševsko
varstvo (Uradni list RS, št. 31/08).
535
Samozaposleni in kmetje podatke o osnovah, od katerih so bili obračunani prispevki za
starševsko varstvo, izpolnijo sami.
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obračunani prispevki za socialno varnost, za podatke, s katerimi razpolaga več državnih
organov in so o njih, zlasti DURS, dolžni voditi ustrezno evidenco, je torej popolnoma
nedoumljivo, da je podatke dolžan s strani svojega delodajalca in eventualno tudi bivših
delodajalcev pridobivati sam upravičenec do nadomestila.
Podobno velja tudi v primeru uveljavljanja pravice do nadomestila plače zaradi bolezni v
breme zdravstvenega zavarovanja. V primeru obračuna bolniškega nadomestila
(načeloma zaradi refundacije v breme ZZZS-ja) mora na hrbtni strani Potrdila o upravičeni
zadržanosti z dela (obrazec BOL/04)536 delodajalec navesti znesek izplačanih plač
oziroma nadomestil v preteklem letu oziroma mesecih, pri čemer velja enak princip kot za
dohodnino. Za samozaposlene izpolni omenjeni del potrdila DURS, ki mora navesti
skupno osnovo za plačilo prispevka v preteklem letu.
7.5.3.2 Prekrivanje pooblastil in neustrezen nadzor nad plačevanjem prispevkov
Nadzor glede same vključitve v zavarovanje izvaja zlasti ZPIZ, pa tudi ZZZS. ZPIZ je v
letu 2010 v zbirki podatkov zavarovancev pokojninskega in invalidskega zavarovanja vodil
podatke za 932.499 zavarovancev537, ki so jih zavezanci za posredovanje podatkov
posredovali na predpisanih M-obrazcih. V matično evidenco zavarovancev je bilo zajetih
2.643.112 obrazcev538 – od tega je bilo evidentiranih preko 353 tisoč prijav v zavarovanje
(obrazec M-1), preko 347 tisoč odjav iz zavarovanja (obrazec M-2) in prijav o dobi in
prejemkih (obrazec M-4 in obrazec M-4/M-8) za skoraj 1,9 milijona zavarovancev.
Čeprav ZPIZ opravlja tako imenovano formalno kontrolo podatkov, posredovanih za
zavarovance na obrazcih M-4, pa je z vidika ugotavljanja pravilnosti posredovanih
podatkov pomembna revizija posredovanih podatkov. ZPIZ v postopku revizije preverja
vso poslovno in finančno dokumentacijo, na podlagi katere so bili posredovani podatki o
obdobju zavarovanja, plači, nadomestilih plače in plačanih prispevkih, kot tudi
dokumentacijo, ki jo vodi delodajalec za delavce v skladu z zakonom, ki ureja evidence na
področju dela. V letu 2010 je ZPIZ opravil revizijo posredovanih podatkov 7.333
zavezancev539 za posredovanje podatkov, ob tem pa največkrat ugotovil nepravilnosti
zaradi napačnega razumevanja predpisov o vštevanju zneskov v pokojninsko osnovo po
ZPIZ-1. V primeru neposredovanja podatkov ostaja ZPIZ precej nemočen – po pozivih za
posredovanje podatkov, če do posredovanja podatkov ne pride, ukrepa kot prekrškovni
organ. Zaradi časovnega zamika, izbrisa subjektov iz registrov in nezmožnosti vročitve pa
se pogosto zgodi, da do posredovanja podatkov, tudi za daljša časovna obdobja in večje
število zavarovancev, sploh ne pride540.

536

Kot to določa Pravilnik o obrazcih in listinah za uresničevanje obveznega zdravstvenega
zavarovanja (Uradni list RS, št. 129/04, 132/04, 21/05, 34/05, 98/06, 138/06, 30/08, 126/08 in
94/10).
537
Letno poročilo ZPIZ za leto 2010, 2011, str. 79.
538
Prav tam, str. 80.
539
Prav tam, str. 81.
540
Prav tam, str. 82.
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Ne glede na enotno matično evidenco zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega
in invalidskega zavarovanja, ki naj bi služila enotnemu izvajanju socialnega zavarovanja in
v kateri naj bi bili evidentirani vsi zavarovanci ter pristojnosti DURS-a za nadzor nad
obračunavanjem in plačevanjem prispevkov, pa ZZZS, na podlagi vključitve zavarovancev
iz 11., 12., 13., 14. in 20. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ541 v obvezno
zdravstveno zavarovanje, sam vodi ločeno analitično evidenco o obremenitvah, plačilih in
stanju terjatev ali obveznosti za prispevke teh zavarovancev.
Ker poleg DURS-a tako ZPIZ, glede prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
kot tudi ZZZS, glede prispevkov za zdravstveno zavarovanje, samostojno izvajata tudi
kontrolo nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov, ostaja v izključni pristojnosti
DURS-a le nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za starševsko varstvo
in za zaposlovanje.
Ob dejstvu, da nadzor izvajajo trije državni organi, bi utemeljeno pričakovali sprotno
odkrivanje kršitev glede ustreznosti vključitve v socialno zavarovanje in pravilnosti
obračunavanja in plačevanja prispevkov iz tega naslova ter naložitev in izvršitev ukrepov
za njihovo takojšnjo odpravo. Ob ustrezni izmenjavi informacij med vsemi nadzornimi
organi bi na dolgi rok pričakovali čedalje boljšo pokritost prejemkov s plačanimi prispevki,
vendar dejansko temu ni tako, na kar kaže tudi trend praktično nespremenjenega
razmerja med prispevnimi bruto plačami in dejanskimi bruto plačami v % BPD, na drugi
strani pa rast ugotovljenih kršitev v zvezi s plačilom zaposlenim 542 in povečevanje zneska
neplačanih prispevkov.
7.5.3.3 Neobstoječ nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za
obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje
ZPIZ-1 v prvem delu, ki vsebuje splošne določbe, določa, da »obsega sistem
pokojninskega in invalidskega zavarovanja v RS:
- obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi medgeneracijske
solidarnosti,
- obvezna in prostovoljna dodatna pokojninska in invalidska zavarovanja,
- pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi osebnih pokojninskih računov«543.
Skladno z 2. členom ZPIZ-1, ki opredeljuje namen zakona, se z ZPIZ-1 ureja sistem
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi medgeneracijske
541

Gre za osebe s stalnim prebivališčem v RS, ki prejemajo pokojnino od tujega nosilca
pokojninskega zavarovanja; osebe s stalnim prebivališčem v RS, zavarovane pri tujem nosilcu
zdravstvenega zavarovanja, ki med bivanjem v RS ne morejo uresničevati pravic iz tega naslova;
družinske člane osebe, zavarovane pri tujem nosilcu zdravstvenega zavarovanja, ki imajo stalno
prebivališče v RS in niso zavarovani kot družinski člani pri tujem nosilcu zavarovanja; tujce, ki se
izobražujejo ali izpopolnjujejo v RS, ki niso zavarovani iz drugega naslova; osebe s stalnim
prebivališčem v RS, ki ne izpolnjujejo pogojev za zavarovanje po eni izmed ostalih točk prvega
odstavka 15. člena ZZVZZ in si same plačujejo prispevek.
542
Glej Poročilo o delu Inšpektorata RS za delo za leto 2011, str. 46–48.
543
1. člen ZPIZ-1.
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solidarnosti, za kar je v nadaljnjem besedilu predvideno krajše poimenovanje »obvezno
zavarovanje«. Drugi odstavek istega člena nadalje določa, da je v ZPIZ-1 urejeno tudi
dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje oseb, ki so vključene v obvezno
zavarovanje.
Že uvodno terminološko razlikovanje, in sicer, da se za »obvezno zavarovanje« po ZPIZ1 od omenjene opredelitve dalje šteje »obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na
podlagi medgeneracijske solidarnosti«, dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje pa
zajema tiste oblike obveznega in prostovoljnega dodatnega zavarovanja, ki sodijo skladno
z drugo alinejo 1. člena ZPIZ-1 v sistem pokojninskega in invalidskega in invalidskega
zavarovanja544, in je kot »dodatno zavarovanje« urejeno v dvanajstem delu ZPIZ-1, kaže
na namerno razlikovanje med obema oblikama zavarovanj. V prid namernemu
razlikovanju med obema vrstama zavarovanj velja izpostaviti tudi različne, z ZPIZ-1
določene naloge države, ki jih ima ta na področju obveznega zavarovanja, in tiste, ki jih
ima na področju dodatnega zavarovanja. Medtem ko država zagotavlja delovanje in razvoj
obveznega zavarovanja:
- z določitvijo stopnje prispevkov,
- z določitvijo obveznosti plačevanja prispevkov delodajalcev in zavarovancev,
- s pravili, ki urejajo obveznost prijave v zavarovanje, način odmere, plačila in izterjave
prispevkov ter pogoje za priznanje, odmero in uživanje pravic,
- z urejanjem sistema matične evidence ter nadzora nad zagotavljanjem individualnih
pravic545,
pa v primeru, ko izdatki ZPIZ-a presegajo prihodke iz prispevkov za obvezno zavarovanje,
država zagotavlja upravičencem izplačevanje pokojninskih prejemkov iz obveznega
zavarovanja po ZPIZ-1 tako, da se v tem primeru razlika pokrije iz državnega proračuna in
iz drugih virov (drugi odstavek 6. člena ZPIZ-1). Na področju dodatnega zavarovanja
določa pravila za delovanje dodatnega zavarovanja, nadzoruje poslovanje nosilcev
dodatnega zavarovanja in zagotavlja jamstvo za obvezno dodatno zavarovanje (tretji
odstavek 6. člena ZPIZ-1).
ZPIZ-1 že v splošnih določbah ločuje med nosilcem in izvajalcem obveznega zavarovanja,
ki je ZPIZ, kateri ima status javnega zavoda 546, ter nosilci dodatnega zavarovanja. Nosilci
obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja so Sklad obveznega dodatnega
pokojninskega zavarovanja Republike Slovenije ali pokojninske družbe iz 291. člena
ZPIZ-1, ki so ustanovljene izključno za opravljanje dejavnosti obveznega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, nosilci prostovoljnega dodatnega pokojninskega oziroma
invalidskega zavarovanja pa pokojninski skladi, če ni z zakonom drugače določeno547.
Prav tako je že med splošne določbe umeščena določba o financiranju omenjenih vrst
zavarovanj. Obvezno zavarovanje financirajo zavarovanci, delodajalci in RS, financiranje
pa poteka tudi iz kapitalskega sklada pokojninskega in invalidskega zavarovanja in drugih
544

Prvi odstavek 278. člena ZPIZ-1.
Glej prvi odstavek 6. člena ZPIZ-1.
546
Glej prvi odstavek 10. člena ZPIZ-1.
547
Na podlagi 11. člena ZPIZ-1.
545
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virov v skladu z zakonom, dodatno zavarovanje pa financirajo zavarovanci oziroma
delodajalci (9. člen ZPIZ-1).
Drugi do enajsti del ZPIZ-1 nadalje podrobneje urejajo obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje. Uporabe določb omenjenih delov – tako glede na opredelitev iz splošnih
določb kot tudi glede na samo zasnovo ZPIZ-1 – same po sebi v nobenem delu, torej tudi
ne v delu, ki ureja pobiranje, izterjavo in nadzor nad plačevanjem prispevkov za obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ni mogoče razširiti tudi na dodatno pokojninsko
zavarovanje (ne v delu, ki se nanaša na obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, in ne
v delu, ki se nanaša na prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje).
Samo dodatno pokojninsko zavarovanje je namreč posebej urejeno v dvanajstem delu
ZPIZ-1, in sicer v II. poglavju obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, v III. poglavju pa
prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje. Kot določa 279. člen ZPIZ-1, je »obvezno
dodatno zavarovanje po tem zakonu zbiranje prispevkov delodajalcev zato, da bi se iz
zbranih sredstev zagotavljale pravice do poklicne pokojnine oziroma druge pravice, ki bi
jih poleg pravic iz obveznega zavarovanja uživali zavarovanci, ki opravljajo posebno težka
in zdravju škodljiva dela, in zavarovanci, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni
moč uspešno poklicno opravljati«. Pri tem velja omeniti, da se obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje ter obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje razlikujeta tudi v
pravicah, ki jih pridobi zavarovanec iz naslova obveznega dodatnega pokojninskega
zavarovanja oziroma v primeru smrti zavarovanca v času do poklicne upokojitve celo
njegovi dediči548.
Zavezanci za plačilo prispevkov za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje so
delodajalci (prvi odstavek 281. člena ZPIZ-1). Prispevki za obvezno dodatno pokojninsko
zavarovanje imajo enak davčni status kot prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje (drugi odstavek 281. člena ZPIZ-1). Čeprav iz ZPIZ-1 ni razvidno, kaj je
mišljeno s pojmom »davčni status«, gre za izenačitev prispevkov obveznega dopolnilnega
zavarovanja s prispevki obveznega zavarovanja v smislu upoštevanja pri ugotavljanju
davčne obveznosti zavezancev za plačilo tega prispevka – delodajalcev (se priznajo kot
odhodek pri ugotavljanju davčne osnove)549.
Za razliko od obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja izvaja obvezno
dodatno pokojninsko zavarovanje sklad obveznega dodatnega zavarovanja, ki je bil z
dnem uveljavitve ZPIZ-1 oblikovan kot vzajemni pokojninski sklad, ki je v lasti
zavarovancev obveznega zavarovanja, torej članov sklada. Čeprav je sklad premoženje,
ki se financira s sredstvi, zbranimi z vplačilom premij obveznega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, oziroma je ustvarjeno z upravljanjem s temi sredstvi in je
namenjeno izključno kritju obveznosti do zavarovancev obveznega dodatnega
pokojninskega zavarovanja, kar pomeni, da sam ne more ničesar »vzpostaviti ali

548
549

Glej 283. člen ZPIZ-1.
Podobno tudi Belopavlovič et al., 2000, str. 920.
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obdelovati«, temveč lahko navedeno opravlja le upravljavec sklada550, pa četrti odstavek
285. člena ZPIZ-1 določa, da »za potrebe dodatnega obveznega zavarovanja sklad
vzpostavi in obdeluje evidenco zavarovancev in evidenco zavezancev za plačilo
prispevkov«.
Med podatki, ki jih vsebujeta evidenca zavarovancev551 in evidenca zavezancev za plačilo
prispevkov552, niso predvideni podatki, ki bi sami po sebi upravljavcu omogočali
vzpostavitev evidence o obračunanih in plačanih prispevkih, še zlasti če se upošteva
dejstvo, da se poleg osebnih podatkov553, podatkov, ki se nanašajo na delovno
razmerje554, podatkov o pokojninski dobi555, pridobijo podatki o pravilnosti obračunanih
prispevkov in to iz davčne evidence.
Posli upravljanja sklada obveznega dodatnega zavarovanja so opredeljeni kot:
- zbiranje premij obveznega dodatnega zavarovanja in vodenje osebnih računov
zavarovancev – članov sklada,
- upravljanje s premoženjem sklada,
- izplačevanje poklicnih pokojnin oziroma odkup pokojninske rente (drugi odstavek 286.
člena ZPIZ-1).
Navedeno pomeni, da ZPIZ-1 ne določa nikakršnih pristojnosti v zvezi s samim nadzorom
nad pravilnostjo in pravočasnostjo obračunavanja ter plačevanja prispevkov za obvezno
dodatno pokojninsko zavarovanje. Razmišljanje v smeri, da bi bilo tako mogoče razumeti
določbo 289. člena ZPIZ-1, ki ureja nadzor nad poslovanjem sklada, je napačno – slednje
velja torej tudi za tretji odstavek omenjenega člena, ki določa, da »pravilnost poslovanja
sklada z vidika davčnih predpisov na področju dodatnega pokojninskega zavarovanja
nadzoruje Davčna uprava Republike Slovenije«. Gre namreč za nadzor nad pravilnostjo
poslovanja sklada in ne nad pravilnostjo obračunavanja in plačevanja prispevkov s strani
zavezancev za njihovo plačilo – torej delodajalcev zavarovancev dodatnega obveznega
pokojninskega zavarovanja.
Ne glede na to, da sta obe obliki zavarovanj »obvezni«, gre glede na namen, naravo in
temeljne značilnosti, ne nazadnje pa tudi pravice, ki pripadajo na osnovi ene in druge
vrste zavarovanja, ki sta resda povezani, za konceptualno različni vrsti zavarovanj.
550

Na podlagi prvega odstavka 286. člena ZPIZ-1 sklad obveznega dodatnega zavarovanja v
svojem imenu in za račun zavarovancev in drugih upravičencev upravlja kapitalski sklad (t.j.
Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d.) ločeno od drugega premoženja
sklada.
551
V skladu s petim odstavkom 285. člena ZPIZ-1 so to osebni podatki, davčna številka, podatki o
zaposlitvi, in sicer: podjetje, delovno mesto, plača, podatki o pokojninski dobi, številka dokumenta o
sklenitvi zavarovanja.
552
V skladu s šestim odstavkom 285. člena ZPIZ-1 so to ime in sedež, registrska številka, davčna
številka.
553
Ti se na podlagi sedmega odstavka 285. člena ZPIZ-1 zbirajo praviloma neposredno od
posameznika, na katerega se nanašajo.
554
Ti se na podlagi sedmega odstavka 285. člena ZPIZ-1 zbirajo na podlagi podatkov delodajalcev.
555
Ti se na podlagi sedmega odstavka 285. člena ZPIZ-1 črpajo iz matične evidence pri ZPIZ-u.
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Posledično tako ni mogoče enačiti niti prispevkov, ki se plačujejo za eno ali drugo obliko
zavarovanja. Ob tem velja poudariti, da za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, za
razliko od obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zakonsko niso jasno
predpisana ne obdobja, za katera se plačujejo prispevki, ne zavarovalna osnova, od
katere se plačujejo, in ne višina prispevkov, pri čemer gre zagotovo za materijo, ki bi
morala biti vsebovana v zakonu in ne, kot bi bilo mogoče sklepati iz 284. člena ZPIZ-1, v
pretežnem delu v pokojninskem načrtu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja.
Prav tako zakonsko ni definiran rok za plačilo obračunanih prispevkov, ki pa je ključen za
kakršne koli ukrepe proti neplačnikom prispevkov. Glede na povzete določbe ZPIZ-1 in
samo naravo obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, prispevkov za obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje (in ostale vrste obveznih socialnih zavarovanj) ter
prispevkov za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje ni mogoče enačiti ne z vidika
pravočasnosti obračuna in plačila ne z vidika pristojnosti udeležencev v postopku
pobiranja enih in drugih prispevkov. Kot namreč določa prvi odstavek 3. člena ZDavP-2,
»vključuje pobiranje davka vse naloge državnih in drugih organov, pristojnih za pobiranje
davkov, pravice in obveznosti zavezancev za davek in drugih oseb, določenih z zakonom
o obdavčenju, zakonom, ki ureja davčno in carinsko službo, in tem zakonom, v zvezi z
ugotavljanjem in izpolnitvijo davčne obveznosti zavezanca za davek, ki je določena s tem
zakonom ali zakonom o obdavčenju, vključno v zvezi z ugotavljanjem kršitev zakona o
obdavčenju«.
Pomanjkljive ureditve obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja v delu, ki zadeva
ne le nadzor, temveč tudi sam obračun556 in prisilno izterjavo, ni mogoče nadomestiti z
uporabo tistih določb ZDavP-2, ki sicer veljajo za nadzor in prisilno izterjavo prispevkov za
obvezna socialna zavarovanja, ki jih sicer za davčnega zavezanca izračuna, odtegne in
plača plačnik davka v obračunu davčnega odtegljaja557.
To navsezadnje utemeljuje že ena od splošnih določb ZDavP-2. Tretji odstavek 3. člena
ZDavP-2 namreč povsem jasno določa, da »če ni s tem zakonom drugače določeno,
določbe tega zakona, ki se nanašajo na davek, veljajo tudi za:
- uvozne in izvozne dajatve, predpisane s predpisi EU,

Določitev (vsaj) osnove in višine prispevka je nesporno zakonska materija, zaradi česar je bila
na Ustavno sodišče RS že vložena pobuda za oceno ustavnosti (št. U-I-248/10).
557
Pri čemer velja dodati, da se, v skladu s Pravilnikom o vsebini in obliki obračuna davčnih
odtegljajev, podatki o prispevku za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, in sicer število
zavarovancev in kumulativni znesek vplačanih prispevkov, ne izkazujejo v razdelkih, v katerih se
sicer izkazujejo prispevki za socialno varnost (delojemalcev, delodajalcev in za zavarovalno dobo s
povečanjem), temveč v razdelku »Prispevek za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje in
premije prostovoljnega dodatnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja« in torej navedeno
sledi konceptualni zasnovi ZPIZ-1, ki ločuje prispevke obveznega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja in prispevke oziroma premije dodatnega obveznega in dodatnega prostovoljnega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. DURS tako izkazanih prispevkov za obvezno dodatno
pokojninsko zavarovanje v svojih evidencah ne vodi.
556
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- prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevke za obvezno
zdravstveno zavarovanje, prispevke za zaposlovanje in prispevke za starševsko
varstvo, uvedene v skladu z zakonom…558«.
Kljub jasnemu terminološkemu razlikovanju v ZPIZ-1 tako druga alineja tretjega odstavka
3. člena ZDavP-2 prispevkov za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje po ZPIZ-1
očitno ne vključuje.
Podobno velja za ZPSV, ki določa obračunavanje ter stopnje prispevkov za obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, obvezno zdravstveno zavarovanje, starševsko
varstvo in za zaposlovanje v skladu z zakoni, na podlagi katerih so omenjeni prispevki
uvedeni. V nadaljnjem besedilu ZPSV je za te prispevke predvideno krajše poimenovanje,
in sicer »prispevki za socialno varnost«. Z ZPSV se določa tudi osnova za obračunavanje
in plačevanje prispevkov za zaposlovanje559 ter osnova za obračunavanje in plačevanje
omenjenih prispevkov od drugih prejemkov iz delovnega razmerja560. Uporaba katere koli
od določb ZPSV v zvezi z omenjenimi prispevki je irelevantna – ZPSV tako glede na
opredelitev same vsebine urejanja, ki med »prispevke za socialno varnost«, na katere se
nanaša, ne uvršča prispevkov za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje561, kot tudi
glede na nadaljnje določbe tega ne ureja. Izjema je 7. člen ZPSV, ki pa je – tudi glede na
izrecno ločitev obeh vrst prispevkov, na kateri se nanaša, in sicer na »prispevke za
socialno varnost«562 delodajalcev in zavezancev iz 4. člena ZPSV ter na »prispevke
delodajalcev za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje« – namenjen ureditvi davčne
obravnave omenjenih prispevkov, saj določa, da se ti vštevajo med odhodke pred
ugotovitvijo dobička.
Za nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za obvezno dodatno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter izterjavo teh prispevkov tako ni pristojen ne
DURS, ki je sicer pristojen za nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem ter izterjavo
ostalih prispevkov za obvezno socialno zavarovanje, ne ZPIZ in ne Kapitalska družba
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.d. kot upravljavec sklada obveznega
dodatnega pokojninskega zavarovanja. Posledice neplačevanja prispevkov nosijo delavci
– tistim, katerih prispevki za zavarovalno dobo s povečanjem niso bili plačani, se ne zniža
starostna meja za pridobitev pokojnine za toliko, za kolikor je bila povečana zavarovalna
doba563.

Za slednje je v nadaljnjem besedilu ZDavP-2 predvideno krajše poimenovanje »prispevek«.
To sicer, ne da bilo z ZUTD kakorkoli poseženo v ZPSV, od uveljavitve ZUTD dalje določa tudi
ZUTD.
560
1. člen ZPSV.
561
Ki so, kot izhaja tudi iz zgoraj povzetih določb ZPIZ-1, tako kot obe vrsti zavarovanj, ki sta
podlaga za plačilo prispevkov, in sicer »obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje« ter
»obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje«, v ZPIZ-1 terminološko, vsebinsko in sistematično
ločeni od prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
562
V smislu opredelitve iz 1. člena ZPSV.
563
Tako tudi Predlog odgovora Vlade Republike Slovenije na sklepe Odbora Državnega zbora za
delo, družino, socialne zadeve in invalide in Odbora Državnega zbora za finance in monetarno
558
559
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Poleg potrebnih sprememb ureditve v smislu celovite ureditve pobiranja564 prispevkov za
obvezno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, je očitno nujen tudi poseg v
samo konceptualno zasnovo obveznega dodatnega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja. To je sicer obvezno, a ima tudi značilnosti naložbenega zavarovanja, pri
čemer za pravice, določene v pokojninskem načrtu obveznega dodatnega pokojninskega
zavarovanja, jamči država565. Dejstvo, da je država kljub omenjenemu jamstvu za pravice
pristojna le za določanje pravil za delovanje dodatnega pokojninskega in invalidskega
zavarovanja ter nadzor poslovanja nosilcev dodatnega zavarovanja, hkrati pa je ob
aktualnih primerih neplačevanja566 povsem nemočna, kaže ne le na očitno pomanjkljivo,
temveč tudi neustrezno ureditev, ki terja takojšen odziv.
7.5.4 POMANJKLJIV IN NEUSTREZEN NADZOR NAD DELOM IN ZAPOSLOVANJEM
NA ČRNO
Za nadzor nad spoštovanjem delovnopravne zakonodaje kot tudi predpisov v zvezi s
kršitvami predpisov, ki urejajo preprečevanje dela in zaposlovanja na črno, so pristojni
zlasti Inšpektorat RS za delo567 kot tudi Prometni inšpektorat RS, Tržni inšpektorat RS568
in DURS.
Vsi inšpektorati in DURS pri opravljanju nadzora nad delom in zaposlovanjem na črno
ugotavljajo, da so določeni sektorji izrazito bolj podvrženi sivi ekonomiji kot drugi, na
primer dejavnost gostinstva in turizma, gradbeništva, trgovina, prevozi oseb in tovora,
osebne storitve, storitve gospodinjstvom in poslovne storitve.
V letu 2010 so nadzorni organi v okviru nadzora nad delom na črno izrekli 2.058 ukrepov
in podali 14 obdolžilnih predlogov, v okviru nadzora nad zaposlovanjem na črno pa so
izrekli 495 ukrepov569. V letu 2010 so Inšpektorat RS za delo, Tržni inšpektorat RS in
Prometni inšpektorat RS na področju preprečevanja dela in zaposlovanja na črno s
politiko v zvezi s problematiko neplačevanja prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
ter zdravstveno zavarovanje (Gradivo MF, št. 425-7/2010 z dne 1.6.2010, 10 str.).
564
V smislu ZDavP-2 torej obračun, odmera, plačevanje, vračilo, nadzor in izterjava.
565
Četrti odstavek 284. člena ZPIZ-1 in delno tretji odstavek 6. člena ZPIZ-1.
566
Iz podatkov (ki sicer niso označeni kot davčna tajnost) iz prilog dopisa MF, št. 425-23/2010 z
dne 22. 9. 2011, izhaja, da je bilo na dan 6. 5. 2011 že 144 neplačnikov omenjenega prispevka. Le
pol leta prej, torej novembra 2010, je podoben seznam neplačnikov zajemal 39 neplačnikov, ki so
skupaj dolgovali preko 1 milijon evrov prispevkov za obvezno dodatno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje.
567
Inšpektorat Republike Slovenije za delo, v okviru katerega delujejo Inšpekcija nadzora varnosti
in zdravja pri delu, Inšpekcija nadzora delovnih razmerij in Socialna inšpekcija, je organ v sestavi
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Njegovo delovno področje je določeno z Zakonom
o inšpekciji dela (Uradni list RS, št. 38/94, 32/97 in 36/00) in Zakonom o inšpekcijskem nadzoru
(Uradni list RS, št. 43/07 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZIN) ter drugimi
predpisi.
568
Je organ v sestavi Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Njegovo delovanje urejajo
Zakon o tržni inšpekciji (Uradni list RS, št. 20/97 in 52/02), ZIN in ostali področni predpisi.
569
Poročilo o dejavnostih in učinkih preprečevanja dela in zaposlovanja na črno za leto 2010,
2011, 40 str.
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plačilnimi nalogi ali odločbami o prekršku izrekli za 1.252.356 evrov glob 570. DURS je v
davčnih inšpekcijskih nadzorih, pri katerih so bile ugotovljene kršitve v zvezi z delom na
črno, ugotovil dodatne davčne obveznosti v višini 2.676.073 evrov571.
Poleg ugotovljenih kršitev obstaja precejšnje sivo polje kršitev, ki niso nikoli odkrite zaradi
neizvedenega nadzora ali zaradi zapoznelega nadzora572. Obstajajo tudi kršitve, ki jih je
težko dokazati in pravno formalno definirati kot kršitve, čeprav to dejansko so (manj
plačanih ur od opravljenih, razlika izplačana v obliki potnih stroškov, izplačil preko
študentskih napotnic, v gotovini).
Poleg tega obstajajo v praksi primeri zavestnega kršenja predpisov (seveda ne le tistih, ki
prepovedujejo delo in zaposlovanje na črno) zaradi same normativne ureditve
prekrškovnih postopkov in izrekanja glob. Nadzorni organi, ki so najpogosteje tudi
prekrškovni organi, ugotovljene prekrške obravnavajo v t.i. hitrem postopku, ki ga
podrobneje ureja Zakon o prekrških573. V hitrem postopku se storilcu prekrška izreče
globa v znesku, v katerem je predpisana. Kadar je globa predpisana v razponu, se izreče
najnižja predpisana mera globe, če z zakonom ni določeno drugače. Ob primerjavi zneska
morebitne globe, ki jo lahko izreče pristojni organ pravni osebi ali samostojnemu
podjetniku posamezniku, ki zaposluje na črno, če v postopku inšpekcijskega nadzora
ugotovi kršitev, in zneska potrebnih obveznih dajatev, ki bi jih moral tovrstni zaposlovalec
obračunati in plačati v primeru zaposlitve v skladu s predpisi, pogosto pretehta odločitev
za tveganje, da bo morda izrečena globa. V primeru nekaterih kršitev ZPDZC znaša
najnižja predpisana globa za storjeni prekršek le 208,65 evra574.
Normativne nedoslednosti, katerih rezultat so zapleteni in dolgotrajni postopki upravnih
organov, ki pa nimajo pravega kaznovalnega in preprečevalnega učinka, so očitne zlasti v
zvezi s številnimi postopki, ki jih na podlagi ZPDZC vodi DURS. Ob izvajanju omenjenih
pristojnosti mora DURS namreč upoštevati tudi zakone, ki urejajo davčni postopek,
upravni postopek in prekrške. DURS v analizi svojega dela na področju preprečevanja
dela in zaposlovanja na črno575 ugotavlja, da je glede trajanja upravnega postopka,
reševanja pritožbenega postopka in ločenega vodenja postopkov o prekršku zelo
neučinkovit. Z vidika nadzora ZPDZC in z vidika opravljanja osnovnih nalog davčne
inšpekcije, to je ugotavljanje pravilnosti in pravočasnosti plačevanja davčnih obveznosti,
DURS meni, da je nesmiselno, da se najprej vodi upravni postopek, v katerem mora
zavezanec za davek dajati resnične, pravilne in popolne podatke, nato pa se vodi
570

V letu 2008 za 1.297.234,11 evrov, v letu 2007 za 1.072.488,54 evrov (Informacija Vlade RS o
problematiki dela in zaposlovanja na črno, 2009, 14 str.).
571
V letu 2008 za 3.179.542,14 evrov, v letu 2007 za 2.668.271,33 evrov (Informacija Vlade RS o
problematiki dela in zaposlovanja na črno, 2009, 14 str.).
572
Med prijavo kršitve in obiskom inšpektorja lahko mine več mesecev.
573
Uradni list RS, št. 29/11 – uradno prečiščeno besedilo.
574
Vsi zneski glob v ZPDZC še niso preračunani v evre, zato je v skladu z ZUE opravljen preračun
po tečaju zamenjave.
575
Analiza uveljavitve ter učinkov Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju
dela in zaposlovanja na črno ter Informacija glede predloga spremembe Zakona o preprečevanju
dela in zaposlovanja na črno, 2009, 25 str.
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prekrškovni postopek, v katerem zavezancu teh podatkov ni treba dajati. Postopek vodi
ista pooblaščena oseba. Glede na ugotovljene kršitve po posameznih zakonih, za katere
je pristojna davčna inšpekcija, se v praksi dogaja, da inšpektor vodi v primeru dela na
črno za en primer pet postopkov:
- davčni inšpektor v postopku nadzora v primeru, ko ugotovi, da se opravlja delo na črno
po ZPDZC, v skladu z zakonom najprej sestavi zapisnik po Zakonu o splošnem
upravnem postopku576 (v nadaljnjem besedilu: ZUP), nato izda kršitelju po preteku roka
za pripombe odločbo, s katero mu prepove opravljanje dela na črno;
- ugotovljenim kršitvam, za ugotavljanje katerih je pristojen DURS, sledi hitri postopek o
prekršku, v katerem davčni inšpektor izda odločbo o prekršku (v odločbi o prekršku
izreče kršitelju zaradi kršitve globo v višini 208,65 evra);
– nato se začne nov nadzor, ki se nanaša na davčni inšpekcijski nadzor dajatev
(praviloma davek na dodano vrednost in davek od dohodkov iz dejavnosti);
– ugotovljenim kršitvam sledi (ponovna) uvedba postopka o prekršku, ker fizična oseba
ni plačala davka na dodano vrednost, oziroma pri dejavnosti, ker ni prijavila prihodkov v
napovedi za dohodnino oziroma ni vložila ugovora za informativni izračun dohodnine;
– lahko sledi še samostojen prekrškovni postopek, ker je zavezanec za davek kršil
določbe Zakona o preprečevanju pranja denarja in financiranja terorizma577;
v naštetih primerih pooblaščena oseba izda pet odločb: eno po ZUP, eno po zakonu, ki
ureja davčni postopek, ter tri v prekrškovnih postopkih.
Po drugi strani se pristojnosti nadzornih organov prekrivajo. To omogoča večkraten
nadzor enega in istega kršitelja s strani različnih inšpekcij in večkratno ugotavljanje ter
sankcioniranje dela in zaposlovanja na črno. Možno je celo, da se istemu kršitelju za isto
kršitev s strani različnih inšpekcij izda več odločb za prepoved dela na črno.
V primeru odkritega zaposlovanja na črno, kar je sicer redko zaradi pomanjkanja
inšpektorjev in drugih aktivnosti omenjenega inšpektorata, pa je z zgolj simbolično kaznijo
kaznovan le delodajalec. Delavca, ki se najpogosteje zavestno odloči za zaposlitev na
črno, ker je to ugodneje ne le za delodajalca, temveč tudi zanj, ne kaznuje nihče. Razen v
primerih, ko je na črno zaposlena brezposelna oseba578 ali državljan tretje osebe, ki
nezakonito prebiva v RS579, v praksi nihče ne zahteva od delodajalca, da za nazaj
poravna prispevke za socialno zavarovanje.
Pomanjkljiv nadzor in prenizke zagrožene kazni omogočajo tudi prirejanje podatkov o
dohodkih iz naslova opravljanja dejavnosti, posledično zniževanje davčnih osnov in utajo
576

Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09 –
odl. US, 49/09 – popr. in 8/10.
577
Uradni list RS, št. 60/07, 19/10 in 77/11.
578
Če Inšpektorat RS za delo ugotovi, da je na črno zaposlena brezposelna oseba, se domneva,
da ima sklenjeno delovno razmerje za nedoločen čas. Pravna oseba ali podjetnik mora taki osebi
izročiti pisno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas v 3 dneh po tem, ko se ugotovi zaposlitev na
črno. Po podatkih omenjenega inšpektorata sta bila v letu 2007 odkrita le dva takšna primera, leto
pozneje pa štirje.
579
Od 19. julija 2012 dalje, ko je začel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
preprečevanju dela in zaposlovanja na črno (Uradni list RS, št. 57/12)
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obveznih dajatev kot tudi opravljanje dela v statusni obliki, ki ni združljiva s pravno naravo
opravljenega dela (na primer po pogodbi o delu namesto na podlagi pogodbe o
zaposlitvi). Navedeno izhaja tudi iz ugotovitev nadzora, ki jih DURS opravlja v okviru
projekta Siva ekonomija580. Davčni inšpektorji ugotavljajo, da se predvsem pri zavezancih,
ki poslujejo z gotovino (na primer v frizerski in kozmetični dejavnosti, v gostinski
dejavnosti in v gradbeništvu), računi običajno izdajajo samo novim in predvsem neznanim
strankam, drugim strankam pa ne. Pogosto je prirejanje evidentiranja prometa; zlasti v
gostinstvu je zelo prisotno brisanje in popravljanje računov. Nadalje so odkrili več
primerov, ko so zavezanci opravljali dela na podlagi pogodbe o delu, pri čemer so bili
izpolnjeni pogoji za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, še pogosteje pa za registracijo
opravljanja dejavnosti. Na področju gradbeništva so investitorji prikazovali gradnjo za
osebne potrebe, dejansko pa je šlo za gradnjo za trg, vendar dejavnost ni bila registrirana
niti niso bile obračunane in plačane ustrezne obvezne dajatve iz tega naslova.
7.5.5 PROBLEMATIKA RAZMEJITVE PRISTOJNOSTI ZA POBIRANJE PRISPEVKOV
IN ODLOGA, ODPISA IN OBROČNEGA PLAČILA PRISPEVKOV
7.5.5.1 Pristojnost za pobiranje prispevkov
DURS je zadolžen za pobiranje tistih prispevkov za socialno varnost, ki so prihodek
državnega proračuna (5. člen ZDS-1). Ena od nalog davčne službe je tudi opravljanje
nadzora nad zakonitostjo, pravilnostjo in pravočasnostjo izpolnjevanja davčnih obveznosti,
določenih s predpisi o obdavčenju (3 člen ZDS-1).
Podobno določa tudi prvi odstavek 228. člena ZPIZ-1, na podlagi katerega opravlja DURS
nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje ter jih in pobira, izterjuje; za zavezance, ki niso zavarovanci iz
naslova zaposlitve, odpisuje oziroma dovoljuje odlog ali obročno odplačevanje prispevkov
za obvezno zavarovanje, skladno s kriteriji, ki jih določi svet ZPIZ-a, ter vodi evidence o
prispevkih, ki so jih izplačevalci plač ali nadomestil plačali za vsakega zavarovanca. Hkrati
ima ZPIZ, z namenom kontrole pravilnosti plačila prispevkov, pravico nadzora nad
poslovnimi knjigami zavezancev za plačilo prispevkov.
Tudi ZZZS je na podlagi 59. člena ZZVZZ, ki sicer določa nadzor nad obračunavanjem in
plačevanjem prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje v pristojnost ZZZS-ja,
prenesel pooblastila glede obračunavanja, nadzora plačevanja ter izterjave prispevkov na
DURS, ki mora ZZZS-ju posredovati zahtevane podatke. Izjema so, kot že omenjeno,
prispevki zavarovancev iz 11. do 14. in 20. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ.
Davčna knjigovodska evidenca prometa terjatev in obveznosti iz naslova obveznih dajatev
temelji na predloženih obračunih zavezancev, izdanih odločbah davčnega organa in
580

Glej na primer Poročilo o opravljenih nadzorih v času od 1. 1. 2009 do 30. 09. 2009 (DURS, 22.
11. 2009). Zanimivo je, da veljajo po navedbah DURS-a (DURS, 23. 11. 2010) podobne ugotovitve
tudi v primeru nadzora cvetličarjev, svečarjev in vrtnarjev, ki ga je DURS opravil v oktobru 2009 ter
v nadzorih iz leta 2010, čeprav so bili vsi medijsko predhodno večkrat najavljeni.

175

prejetih plačilih. Vsebuje zbirne evidence po vrstah davkov in obveznih prispevkov za
socialno varnost ter analitične evidence po davčnih zavezancih. V skladu s Pravilnikom o
obliki in načinu vodenja knjigovodskih evidenc v Davčni upravi Republike Slovenije581
pripravlja DURS na podlagi knjigovodskih podatkov poročila za notranje in zunanje
uporabnike. Na podlagi davčne knjigovodske evidence pripravlja DURS Pregled o
obremenitvah, plačilih in stanju davkov po podkontih javnofinančnih prihodkov (Poročilo
A1), ki izkazuje obremenitve, plačila in stanje terjatev in obveznosti po vrstah davkov in
prispevkov na podkontih javnofinančnih prihodkov, ki so prihodek državnega proračuna,
proračunov občin, ZPIZ-a in ZZZS-ja, ter ga mesečno pošilja Ministrstvu za finance,
ZZZS-ju in ZPIZ-u. Pri tem velja dodati, da DURS posebej poroča o dolgu, pri katerem še
ni izčrpal vseh možnosti za izterjavo (aktivni dolg), in posebej o dolgu, za izterjavo
katerega so že pristojna sodišča (zunajbilančni dolg)582. DURS namreč na postopke
stečaja, prisilne poravnave, likvidacije in izbrisa pravnih in fizičnih oseb, ki opravljajo
dejavnost, ne more vplivati, kar je dodaten razlog, da o dolgu zavezancev, nad katerimi je
uveden kateri od omenjenih postopkov, poroča v zunajbilančni evidenci. Tako DURS kot
tudi ZPIZ in ZZZS spremljajo znesek obračunanih in plačanih prispevkov – DURS za vse
vrste obveznih prispevkov, ZPIZ za obvezne prispevke za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, ZZZS pa za prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje.
Kot je razvidno iz Tabele 24, je bilo v letu 2010 skupaj vplačanih za skoraj 5,3 milijarde
evrov prispevkov za socialno zavarovanje, dodatno pa je bilo za 470 milijonov evrov
plačanih prispevkov za socialno zavarovanje zakonsko določenih upravičencev (zlasti od
različnih vrst nadomestil), ki jih plačujejo državni in občinski proračuni in se v skladu z
ekonomsko klasifikacijo prikazujejo med transfernimi prihodki DURS-a in ne med
realiziranimi prispevki583.
Tabela 24: Pregled realiziranih prispevkov DURS-a v letih od 2007 do 2010
Vrsta
prispevka

Vplačila leta
2007 v EUR

Vplačila leta
2008 v EUR

PIZ
Zdr. zavarov.
Zaposlovanje
Starševsko v.
SKUPAJ

2.933.992.067
1.611.707.124
24.251.235
24.109.955
4.594.060.381

3.250.959.403
1.786.454.835
26.885.817
26.574.330
5.090.874.385

Indeks
vplačil

Vplačila leta
2009 v EUR

2008/2007

110,8
110,8
110,9
110,2
110,8

Indeks
vplačil

Vplačila leta
2010 v EUR

2009/2008

3.288.460.840
1.811.727.371
27.997.362
27.167.138
5.155.352.711

101,2
101,4
104,1
102,2
101,3

Indeks
vplačil
2010/2009

3.334.448.468
1.836.677.276
27.367.259
27.547.766
5.266.040.769

101,4
101,4
97,7
101,4
101,4

Vir: Letno poročilo DURS za leto 2008, 2009, str. 10, 14 in 15, samostojno pridobljeni podatki
DURS-a z dne 26. 10. 2011 ter lasten izračun.

581

Uradni list RS, št. 66/05.
Davčnega dolga iz prejšnjih let ni mogoče primerjati z dolgom od leta 2006 dalje, saj so se
spremenili tako postopki obračunavanja kot tudi metodologija spremljanja podatkov. Te
spremembe so pomembno vplivale na način izkazovanja in gibanja davčnega dolga. Prej so se
zamudne obresti obračunavale po mesečni stopnji, tako pa se obračunavajo po dnevni obrestni
meri, od zamudnih obresti se obresti zaradi odločitve Ustavnega sodišča RS ne obračunavajo,
poleg tega se zamudne obresti knjižijo v knjigovodsko evidenco ob prispelem plačilu. V letu 2006 je
prišlo tudi do sprememb na področju zajemanja podatkov – od leta 2005 so vir podatkov o
davčnem dolgu obrazci A1, podatke za obdobje od leta 2001 do leta 2004 pa je DURS zajemal iz
različnih zbirk podatkov.
583
Samostojno pridobljeni podatki DURS-a z dne 26. 10. 2011.
582
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Iz pregleda realiziranih prispevkov v letih od 2007 do 2010 je razvidno, da predstavljajo
največji delež vplačanih prispevkov prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
(dobrih 63 odstotkov), nekoliko manjši delež prispevki za zdravstveno zavarovanje
(približno 35 odstotkov), najmanjši delež pa prispevek za zaposlovanje in prispevek za
starševsko varstvo (po manj kot odstotek), kar je odraz višine prispevnih stopenj
posameznih prispevkov.
Nekoliko drugačna je struktura prispevkov za socialno zavarovanje, ki so realizirani kot
transferni prihodki, saj predstavljajo največji delež prispevki za zdravstveno zavarovanje
(89 odstotkov v letu 2010584), precej manj prispevki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje (11 odstotkov v letu 2010585), najmanj pa prispevek za zaposlovanje in
prispevek za starševsko varstvo (pod 0,1 % v letu 2010586). Opisana struktura transfernih
prihodkov je posledica vrst prejemkov, od katerih so bili plačani prispevki. Medtem ko se
od nadomestil za starševsko varstvo, od nadomestil za čas bolniške odsotnosti, ki jih
izplačuje ZZZS, in od nadomestil za čas brezposelnosti plačujejo vse vrste prispevkov, pa
se od pokojnin in nekaterih vrst nadomestil, ki jih izplačuje ZPIZ, plačuje le prispevek za
zdravstveno zavarovanje. Med prispevke za zdravstveno zavarovanje, ki so bili realizirani
kot transferni prihodki, sodita še prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni
vojakov, ki se izplačuje v breme državnega proračuna, in prispevek za obvezno
zdravstveno zavarovanje upravičencev do socialnih pomoči, ki se plačuje v breme
proračunov lokalnih skupnosti.
Čeprav so vplačani zneski prispevkov za socialno zavarovanje še leta 2008 kar za dobrih
10 odstotkov presegali vplačane zneske leta 2007, od leta 2009 dalje vplačani zneski
naraščajo le malenkostno. Upoštevaje:
- realno rast povprečnih plač in drugih prejemkov ter s tem rast osnov, od katerih se
obračunavajo in plačujejo prispevki za socialno zavarovanje; po podatkih SURS-a587 je
povprečna mesečna bruto plača v letu 2010 znašala 1.494,88 evrov in je bila od
povprečne mesečne plače leta 2009 višja za slabe 4 %, od povprečne mesečne plače
v letu 2007 pa kar za 16,4 %;
- porast drugih oblik formalnega zaposlovanja za začasna in občasna dela, od katerih
se plačujejo pavšalni prispevki (na primer pogodbe o delu), in nove oblike
zaposlovanja, od katerih se plačujejo pavšalni prispevki za pokojninsko in invalidsko
ter zdravstveno zavarovanje (na primer osebno dopolnilno delo, doslednejša ureditev
obveznosti plačevanja pavšalnih prispevkov od dela študentov in dijakov), na kar kaže
na primer tudi primerjava zneskov plačanih prispevkov za posebne primere
zavarovanja588, ki so v letu 2010 v primerjavi z letom 2009 višji za 6 % (v primerjavi z
letom 2007 pa so višji za kar 42,4 %), in iz drugih pravnih razmerij, ki so v enakem
obdobju narasli za slabe 4 % (v primerjavi z letom 2007 za 7,4 %);

584

Poročilo o delu DURS-a za leto 2010, 2011, str. 13.
Prav tam.
586
Prav tam.
587
Pomembnejši statistični podatki o Sloveniji, št. 7/11, str. 15.
588
Glej Tabelo 22.
585
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zmanjšanje števila delovno aktivnih zavarovancev socialnega zavarovanja v letu 2010
za dobra 2 odstotka v primerjavi z letom 2009589;
na podlagi medletne primerjave zgolj zneska pobranih prispevkov ni mogoče trditi, da se
je izboljšala učinkovitost pobiranja tistih prispevkov, ki se nanašajo na delovno aktivne
zavarovance.
-

7.5.5.2 Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje prispevkov
DURS je pristojen tudi za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje obveznih
dajatev590. Dovoli lahko odpis, delni odpis in odlog plačila davka za čas do dveh let
oziroma dovoli plačilo davka v največ 24 mesečnih obrokih v obdobju 24 mesecev, in
sicer:
- zavezancu – fizični osebi, če bi se s plačilom davčne obveznosti lahko ogrozilo
preživljanje zavezanca in njegovih družinskih članov, upoštevajoč podatke iz vloge in
podrobnejše kriterije, ki jih določa Pravilnik o izvajanju Zakona o davčnem postopku 591
(v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o izvajanju ZDavP-2), zlasti višino dohodkov
zavezanca in družinskih članov v zadnjih 6 mesecih pred vložitvijo vloge, socialne
razmere in zdravstveno stanje zavezanca in družinskih članov. DURS na tej podlagi
ne more odobriti odpisa, delnega odpisa, odloga in obročnega plačevanja za
akontacije davka, če ni z ZDavP-2 drugače določeno. Ne glede na navedeno se
omenjena določba ne uporablja za fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost
za davke, ki se nanašajo na opravljanje dejavnosti (101. člen ZDavP-2);
-

v primerih hujše gospodarske škode, če bi davčnemu zavezancu zaradi trajnejše
nelikvidnosti ali izgube sposobnosti pridobivanja prihodkov iz razlogov, na katere
davčni zavezanec ni mogel vplivati, nastala hujša gospodarska škoda in bi davčnemu
zavezancu odlog in obročno plačevanje davka omogočilo preprečitev hujše
gospodarske škode, upoštevajoč podatke iz vloge in podrobnejše kriterije592, zlasti
plačilno nezmožnost oziroma izgubo sposobnosti pridobivanja prihodkov, na kateri
zavezanec ni mogel vplivati. Davčni organ ne more odobriti odloga in obročnega
plačevanja davka na tej podlagi za akontacije davka ali davčni odtegljaj, če ni z
ZDavP-2 drugače določeno. Prav tako pa se omenjeni odlog ne uporablja za davčne
zavezance, ki so pravna oseba oziroma združenje oseb, vključno z družbo civilnega
prava po tujem pravu, ki je brez pravne osebnosti. Za samostojne podjetnike
posameznike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost, pa se na tej podlagi
lahko odpiše, delno odpiše ali dovoli odlog plačila le za davke, ki se nanašajo na
opravljanje dejavnosti (102. člen ZDavP-2).

Dopustni so še posebni primeri odloga in obročnega plačevanja davka (103. člen ZDavP2), če:

589

Glej Tabelo 5.
Na podlagi določb 3. Podpoglavja VII. poglavja ZDavP-2 (101. do 110. člen).
591
Uradni list RS, št. 141/06, 46/07, 102/07, 28/09, 101/11, 24/12 in 34/12 – ZDavP-2E.
592
Te podrobneje določajo 40. do 43. člen Pravilnika o izvajanju ZDavP-2.
590
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davčni zavezanec predloži kateri koli instrument zavarovanja iz 117. člena ZDavP-2593
ali dovoli vknjižbo zastavne pravice v ustrezen register, se mu dovoli plačilo davka v
največ 12 mesečnih obrokih ali dovoli odlog za največ 12 mesecev. V tem primeru
davčni organ ne ugotavlja samih razlogov za zahtevo za odlog ali obročno plačilo –
preveri le izpolnjevanje formalnih pogojev ter ustreznost zavarovanja;
- davčni zavezanec – fizična oseba davka ni zmožen plačati v enkratnem znesku in ne
more zagotoviti zavarovanja ter se davek ne nanaša na opravljanje dejavnosti, lahko
davčni organ dovoli obročno plačilo davka v največ treh mesečnih obrokih;
davčni organ pa na tej podlagi ne more odobriti odloga in obročnega plačevanja davka za
akontacije davka in davčni odtegljaj, če ni z ZDavP-2 drugače določeno.
-

Za čas, ko je davčnemu zavezancu odloženo plačilo davka oziroma dovoljeno obročno
plačilo, se za odloženi znesek davka oziroma neplačane davke (vključno z zamudnimi
obrestmi) zaračunajo obresti po evropski medbančni obrestni meri za ročnost enega leta,
v višini, ki je velja na dan izdaje odločbe o odlogu oziroma obročnem plačilu.
Poleg opisanih primerov lahko davčni organ odpiše davek ali del davka tudi:
- v primeru stečaja594, če davka v postopku stečaja ni bilo mogoče izterjati, in v primeru
prisilne poravnave, če glede davka v postopku prisilne poravnave ni bilo potrjeno
znižano poplačilo. V kolikor se potrjena prisilna poravnava razveljavi oziroma najde
premoženje zavezanca za davek, ki je s stečajem prenehal, se ponovno vzpostavi
obveznost za plačilo odpisanega davka, ki je bil odpisan (106. člen ZDavP-2);
- ali:
- v primeru smrti zavezanca – fizične osebe, ki ni zapustila nobenega premoženja, iz
katerega bi se davek ali del davka lahko izterjal;
- če davka ni bilo mogoče izterjati od pravne osebe – zavezanca za davek niti iz
morebiti predloženega instrumenta zavarovanja niti od njenega pravnega
naslednika;
- če je pravica do izterjave oziroma vračila davka zastarala, razen v primeru davčnega
dolga, zavarovanega s hipoteko;
- v drugih primerih, določenih z ZDavP-2 (107. člen ZDavP-2).
Način obravnave opisanega in pogojno izterljivega davka urejata 108. in 109. člen ZDavP2, 110. člen ZDavP-2 pa omejuje uporabo določb 101., 102. in 103. člena ZDavP-2 in
izrecno določa, da se omenjene določbe ne uporabljajo za prispevke za zdravstveno
zavarovanje in za obveznosti, za katere davčni organ opravlja samo izvršbo in ne vodi
knjigovodskih davčnih evidenc o odmeri teh obveznosti.

593

Kot so bančna garancija na prvi poziv, ki jo izda banka, ki jo kot garanta prizna davčni organ;
garantno pismo zavarovalnice, ki ga izda banka, ki jo kot garanta prizna davčni organ; cirkulirani
certificirani ček, če je trasat takega čeka banka, ki jo kot garanta prizna davčni organ; avalirana
menica, če jo je avalirala banka, ki jo kot garanta prizna davčni organ; gotovinski polog.
594
Davek se ne odpiše, kadar se je nad davčnim zavezancem končal postopek osebnega stečaja.
Davek, ki v postopku osebnega stečaja ni bil plačan, se v skladu z drugim odstavkom 106. člena
ZDavP-2 odpiše le na podlagi pravnomočnega sklepa sodišča o odpustu obveznosti.
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Iz navedenega sledi, da je iz pristojnosti DURS-a v povezavi s 101., 102. in 103. členom
ZDavP-2 na podlagi 110. člena ZDavP-2 izrecno izvzeto odločanje o odlogu, obročnem
odplačevanju in odpisu prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Ker pa četrti odstavek
102. člena ZDavP-2 in tretji odstavek 103. člena ZDavP-2 že sicer določata, da se
določbe 102. in 103. člena ZDavP-2, med drugim, ne uporabljajo za davčni odtegljaj, se
zastavlja vprašanje obstoja ustrezne pravne podlage za odločanje o odlogu, obročnem
odplačevanju in odpisu katerih koli prispevkov za socialno zavarovanje.
7.5.5.2.1 Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje prispevkov za obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Pravno podlago za odločanje DURS-a o odlogu, obročnem odplačevanju in odpisu
prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje naj bi predstavljal 228. člen
ZPIZ-1595, ki določa, da DURS odpisuje, delno odpisuje oziroma dovoljuje odlog ali
obročno odplačevanje prispevkov za obvezno zavarovanje skladno s kriteriji, ki jih določi
svet ZPIZ-a. Slednji je v Sklepu o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog ter obročno
plačevanje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje596 določil, da veljajo v
omenjenih postopkih kriteriji kot po zakonu, ki ureja davčni postopek. Ne glede na dejstvo,
da torej podzakonski predpis, izdan na podlagi ZPIZ-1, napotuje na uporabo kriterijev po
ZDavP-2, bi ob upoštevanju tistih določb ZDavP-2, ki izrecno prepovedujejo možnost
odloga in obročnega plačevanja davčnega odtegljaja, po načelu lex posterior derogat legi
priori597 lahko obveljalo, da je omenjena ureditev iz ZDavP-2 derogirala ureditev iz ZPIZ-1.
Ob predpostavki, da gre v primeru ZDavP-2 za splošen predpis, v primeru ZPIZ-1 pa za
poseben predpis, bi utegnilo veljati drugačno pravilo, in sicer lex specialis derogat legi
generali598. S slednjim se ni mogoče povsem strinjati iz več razlogov. Obračunani
prispevki za socialno zavarovanje, katerih del so prispevki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, so glede na osnovno opredelitev iz druge alineje tretjega odstavka 3. člena
ZDavP-2599, zlasti pa po opravljenem predpisanem izračunu in obveznosti odtegljaja,
davki, za pobiranje katerih velja prvenstveno ZDavP-2. Kakršne koli izjeme s parcialno
uporabo drugačnih pravil, ki (kot v primeru 228. člena ZPIZ-1) spet odkazujejo uporabo
(dela) pravil iz ZDavP-2, vsaj od obveznosti samega izračuna prispevkov dalje ne morejo
pomeniti, da sta ZDavP-2 splošen, ZPIZ-1 pa poseben zakon.
595

Do uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/05), ki je začel veljati 30.7.2005, je bil DURS pristojen le za
nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, pobiranje, izterjavo ter vodenje ustrezne evidence o vplačanih prispevkih za
posamezne zavarovance (začetek uporabe slednjega je bil odložen), za odpis, delni odpis ter
dovoljenje za odlog in obročno odplačevanje prispevkov za obvezno zavarovanje pa je bil pristojen
upravni odbor ZPIZ na podlagi kriterijev, ki jih je določila skupščina ZPIZ.
596
Uradni list RS, št. 106/05.
597
Kasnejši zakon razveljavlja prejšnjega.
598
Specialen predpis derogira splošnega.
599
Druga alineja tretjega odstavka 3. člena ZDavP-2 določa, da veljajo, če ni drugače določeno,
določbe tega zakona, ki se nanašajo na davek, tudi za prispevke za obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevke za
zaposlovanje, prispevke za starševsko varstvo, uvedene v skladu z zakonom.
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Zlasti v času po 1. 1. 2011, ko je začela veljati zadnja novela ZDavP-2, še posebej pa po
referendumski zavrnitvi ZPIZ-2, ki je možnost odpisa, odloga, obročnega plačila izrecno
prepovedal, je v zvezi z dopustnostjo odobritve odloga, obročnega plačila, delnega odpisa
in odpisa DURS ravnal različno, pogosto celo napačno. V številnih odločbah600, ki jih MF
izdaja kot drugostopenjski organ601, je bilo celo odločeno, da sta odlog in obročno
plačilo602 prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje dopustna za prispevke, ki
se ne plačujejo v obliki davčnega odtegljaja – torej za prispevke delodajalca. Ob tem je
očitno zanemarilo dejstvo, da je za priznanje pokojninske dobe, zlasti pa izračun
pokojninske osnove, relevanten skupni znesek plačanih prispevkov – torej prispevkov
delojemalca in prispevkov delodajalca.
V različna tolmačenja je predvsem zaradi težav delavcev, katerih delodajalci odloženih
zlasti pa odpisanih prispevkov niso nikoli poravnali, konec leta 2011 poseglo Ustavno
sodišče RS. Odločilo je, da se prvi odstavek 228. člena ZPIZ-1 razveljavi v delu, ki se
glasi »odpisuje, delno odpisuje oziroma dovoljuje odlog ali obročno plačevanje prispevkov
za obvezno zavarovanje skladno s kriteriji, ki jih določi svet zavoda«, v kolikor se nanaša
na zavarovance iz 13. in 14. člena ZPIZ-1603. Svojo odločitev je med drugim utemeljilo s
stališčem, da so prispevki kot del prejemka iz delovnega razmerja vezani na delovno
razmerje, »kar pomeni določeno (pravno varovano) upravičenje delavca (zavarovanca),
da bo delodajalec prispevek, ki ga je dolžan odvesti, tudi dejansko odvedel oziroma
plačal. Od plačila prispevka za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje je odvisna
pridobitev pravic iz obveznega zavarovanja, zato je s 33. členom Ustave RS varovano
upravičenje zavarovanca, da delodajalec obveznost plačila prispevkov, ki sestavljata
celoto, tudi izvede«.604
Ker se odločitev Ustavnega sodišča RS nanaša le na obvezne prispevke za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje zaposlenih, zlasti pa na odlog, odobritev obročnega plačila ali
odpis tistih, ki so bili za zaposlene formalno obračunani, in je bil odlog, odobritev
obročnega plačila ali odpis s strani delodajalca zahtevan, problem glavnine neplačanih
prispevkov pravzaprav sploh ni rešen. Iz primerjave zneskov prispevkov za obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za katere je DURS v letih od 2007 do 2010 odobril
odpis, delni odpis odlog ter obročno plačilo, namreč izhaja, da se zneski, za katere je bil
odobren odpis ali delni odpis s strani DURS-a, v zadnjih letih izrazito zmanjšujejo, kar je
razvidno iz Tabele 25.

600

Dne 29. 9. 2011 samostojno pridobljene odločbe MF, označene kot davčna tajnost.
Na podlagi 25. in 29. člena ZDU-1.
602
Posledično pa tudi odpis in delni odpis, saj zanju veljajo enake določbe.
603
Odločba Ustavnega sodišča RS, Opr. št. U-I-281/09-14 (Uradni list RS, št. 105/11).
604
Prav tam.
601
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Tabela 25: Odobreni odpis, delni odpis, odlog ter obročno plačilo obračunanih prispevkov
za pokojninsko in invalidsko zavarovanje s strani DURS-a v letih 2007–2010
Vrsta
odobritve
Odpis
Delni odpis
Odlog
Obročno plačilo
SKUPAJ

Leto 2007 v
EUR
2.554.321
328.981
3.507.376
3.974.801
10.365.479

Leto 2008 v
EUR
1.662.630
480.389
4.336.535
4.147.120
10.626.674

Indeks
2008/2007
65,1
146,0
123,6
104,3
102,5

Leto 2009 v
EUR
1.142.311
154.078
8.755.542
8.932.421
18.984.352

Indeks
2009/2008
68,7
32,1
201,9
215,4
178,6

Leto 2010 v
Indeks
EUR
2010/2009
583.400
51,1
70.511
45,8
5.727.219
65,4
8.859.488
99,2
15.240.618
80,3

Vir: Gradivo MF, št. 001-92/2011 z dne 13. 7. 2011 in lasten izračun.

Primerjava s podatki ZPIZ-a605 o odobrenem odpisu, delnem odpisu, odlogu ter obročnem
plačilu obračunanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v enakem
obdobju pa pokaže, da je malenkostnim razhajanjem606 potrebno prišteti zneske odpisanih
prispevkov zaradi neizterljivosti. Tako je bilo v letu 2007 zaradi neizterljivosti odpisanih za
20,5 milijonov, leta 2008 za 27,5 milijonov, leta 2009 za 20,1 milijon, leta 2010 pa za 17,7
milijonov evrov prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Pravi
problem torej niso prispevki, za katere je DURS odobril odlog in obročno plačilo
prispevkov, in bi za to, ob pravilnem izvajanju ZDavP-2, moral pridobiti ustrezna
zavarovanja, temveč tisti del obračunanih prispevkov, ki niso bili plačani in jih ni mogoče
izterjati.
7.5.5.2.2 Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje prispevkov za obvezno
zdravstveno zavarovanje
Podobno kot v primeru odpisa, odloga in obročnega plačila prispevkov za obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje je do uveljavitve ZUJF veljalo v primeru prispevkov
za obvezno zdravstveno zavarovanje, s to razliko, da o odpisu, odlogu in obročnemu
plačilu niso odločali davčni uradi, temveč ZZZS. V okviru svojih pristojnosti607 je ZZZS
določenim zavezancem obveznost za plačilo prispevka odpisal, odobril odlog plačila ali
obročno plačilo608. Čeprav so sami pogoji za navedeno podobni tistim, ki jih določa
ZDavP-2 za odlog, odpis ali odobritev obročnega plačila davka, se zastavlja vprašanje
sistemske ustreznosti, navsezadnje pa tudi ustavnosti takšne ureditve. Kot med drugim
izhaja iz obrazložitve Odločbe Ustavnega sodišča RS št. U-I-390/02-27 z dne 16. 06.
605

Letno poročilo ZPIZ za leto 2007, 2008, str. 48 in 49; Letno poročilo ZPIZ za leto 2008, 2009,
str. 49; Letno poročilo ZPIZ za leto 2009, 2010, str. 55 in Letno poročilo ZPIZ za leto 2010, 2011,
str. 82.
606
Na primer v primeru delno odpisanih prispevkov, ki jih je bilo v letu 2007 po podatkih DURS za
329 tisoč evrov, po podatkih ZPIZ pa 388 tisoč evrov, in prispevkov, za katere je bilo odobreno
obročno plačilo, ki jih je bilo v letu 2007 po podatkih DURS za skoraj 4 milijone evrov, po podatkih
ZPIZ pa za 4,1 milijon evrov.
607
Ki jih določa 59. člen ZZVZZ.
608
V prvem odstavku 60. člena ZZVZZ je bilo sicer predvideno, da ZZZS predpiše merila in pogoje,
pod katerimi se prispevki lahko zmanjšajo ali odpišejo, iz česar ni razbrati pooblastila za odobritev
odloga plačila ali obročnega plačila. Podobno pooblastila za dovolitev obročnega plačila ni razbrati
iz 13. člena Statuta Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 87/01 in 1/02
– popr.), ki sicer določa pristojnosti skupščine ZZZS-ja in katerega 11. točka predstavlja eno od
podlag za izdajo pravilnika.
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2005609, »načelo vezanosti delovanja upravnih organov na Ustavo RS in zakone ali
legalitetno načelo (drugi odstavek 120. člena Ustave RS) zahteva, da so nosilci javnih
pooblastil pri izvrševanju teh pooblastil vezani na okvir, ki ga določata Ustava RS in
zakon, in nimajo pravice izdajati predpise brez vsebinske podlage v zakonu«. Posledično
bi bilo edino ustrezno, da bi bili – če je odobritev odloga, obročnega plačila in odpisa
prispevkov za socialno zavarovanje glede na samo naravo prispevkov pravno gledano
sploh dopusten – merila in pogoji določeni v zakonu in ne v aktu ZPIZ-a ali ZZZS-ja.
Dodatno se v povezavi z drugačno obravnavo posameznih vrst prispevkov zastavlja
vprašanje utemeljenosti instituta odloga in obročnega odplačila obveznosti iz naslova
prispevkov za socialno zavarovanje, saj tovrstna ureditev vodi v administrativno bolj
zapleteno, zlasti pa neenako obravnavo posameznih vrst prispevkov. Pred odločitvijo
Ustavnega sodišča RS iz leta 2011 oziroma pred uveljavitvijo ZUJF je bilo v primeru
enega in istega zavezanca tudi povsem mogoče, da je DURS vlogi istega zavezanca za
odlog ali obročno odplačilo prispevkov ugodil, ZZZS pa ne, čeprav zavezanec prispevkov
ni bil zmožen poravnati iz enakih razlogov. Dodatno velja izpostaviti, da je sedaj
samozaposlenim odlog, odpis ali obročno plačilo prispevkov za njihovo obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje še vedno omogočen610, za odlog, obročno odplačilo
ali odpis prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje pa od uveljavitve ZUJF ni več
podlage.
Iz primerjave zneskov prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, za katere je
DURS v letih od 2007 do 2010 odobril odpis, delni odpis odlog ter obročno plačilo,
razvidne iz Tabele 26, izhaja, da so zneski, za katere je bil odobren odpis ali delni odpis,
čedalje manjši, povečevali pa so se zneski, za katere je bil odobren odlog ali obročno
plačilo.
Tabela 26: Odobreni odpis, delni odpis, odlog ter obročno plačilo obračunanih prispevkov
za obvezno zdravstveno zavarovanje v letih od 2007 do 2010
Vrsta
odobritve
Odpis
Delni odpis
Odlog
Obročno plačilo
SKUPAJ

Leto 2007 v
EUR
1.437.141
72.035
25.926
153.073
1.688.175

Leto 2008 v
EUR
371.638
50.064
208.201
96.465
726.368

Indeks
2008/2007
25,9
69,5
803,1
63,0
43,0

Leto 2009 v
EUR
224.409
9.597
204.114
69.406
507.526

Indeks
2009/2008
60,4
19,2
98,0
71,9
69,9

Leto 2010 v
Indeks
EUR
2010/2009
201.054
89,6
37.794
393,8
112.111
54,9
202.552
291,8
553.511
109,1

Vir: Gradivo MF, št. 001-92/2011 z dne 13. 7. 2011 in lasten izračun.

Iz navedenega sledi, da so v zadnjih letih odpisani in odloženi prispevki pravzaprav
majhni, zato ukinitev možnosti odloga, odpisa in obročnega plačila prispevkov za obvezno
zdravstveno zavarovanje z novim ZUJF611 nima posebnega finančnega učinka.
Omenjenim zneskom je potrebno prišteti še zneske odpisanih prispevkov zaradi

609

Uradni list RS, št. 62/05.
Ustavno sodišče je relevantni del 228. člena ZPIZ-1 razveljavilo le v delu, ki se nanaša na
zaposlene zavarovance.
611
Glej 10. in 203. člen ZUJF.
610
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neizterljivosti. Tako je bilo v letu 2007 zaradi neizterljivosti odpisanih za 1,5 milijona 612,
leta 2008 za 61 tisoč613, leta 2009 za 46 tisoč614, leta 2010 pa za 149 tisoč615 evrov
prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje.
7.5.5.2.3 Odpis, delni odpis, odlog in obročno plačevanje prispevkov za starševsko
varstvo in za zavarovanje za primer brezposelnosti
Odobritev obročnega plačila, odloga, delnega odpisa in odpisa prispevkov za starševsko
varstvo in prispevkov za zavarovanje za primer brezposelnosti je na podlagi ZDavP-2 v
celoti v pristojnosti DURS-a. Ta o odobritvi obročnega plačila, odloga, delnega odpisa in
odpisa odloča na podlagi Pravilnika o izvajanju ZDavP-2.
Iz primerjave zneskov prispevkov za starševsko varstvo in za zavarovanje za primer
brezposelnosti, za katere je DURS v letih od 2007 do 2010 odobril odpis, delni odpis
odlog ter obročno plačilo, izhaja, da so zneski, za katere je bil odobren odpis ali delni
odpis s strani DURS-a, v primerjavi z zneski prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje ter zdravstveno zavarovanje zanemarljivi. Dodatno upada tudi znesek
odloženih prispevkov za starševsko varstvo in za zavarovanje za primer brezposelnosti in
tistih, za katere je bilo odobreno obročno plačilo, kot je razvidno iz Tabele 27.
Tabela 27: Odobreni odpis, delni odpis, odlog ter obročno plačilo obračunanih prispevkov
za starševsko varstvo in za zavarovanje za primer brezposelnosti v letih od 2007
do 2010
Vrsta
odobritve
Odpis
Delni odpis
Odlog
Obročno plačilo
SKUPAJ

Leto 2007 v
EUR
5.232
589
4.937
12.805
23.563

Leto 2008 v
EUR
18.744
4.219
4.445
12.221
39.629

Indeks
2008/2007
358,3
716,3
90,0
95,4
168,2

Leto 2009 v
EUR
6.566
998
19.959
93.514
121.037

Indeks
2009/2008
35,0
23,7
449,0
765,2
305,4

Leto 2010 v
Indeks
EUR
2010/2009
2.415
36,8
0
0
7.914
39,7
15.292
16,4
25.621
21,2

Vir: Gradivo MF, št. 001-92/2011 z dne 13. 7. 2011 in lasten izračun.

7.5.5.2.4 Primerjava odloženih in odpisanih prispevkov po vrstah obveznega
socialnega zavarovanja
Iz primerjave zneskov prispevkov, za katere je bil odobren odpis, odlog plačila ali plačilo
na obroke, sledi, da so zneski prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, za
zavarovanje za starševsko varstvo in za zaposlovanje praktično zanemarljivi v primerjavi z
zneski prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, pri čemer odpisani zneski
zaradi neizterljivosti sploh niso upoštevani. Delež odloženih, odpisanih in prispevkov za
obvezno pokojninsko zavarovanje, za katere je bilo odobreno obročno plačilo, pa s tem,
ko narašča in od leta 2009 dalje presega 95 % vseh prispevkov, za katere je bil odobren
odlog, obročno plačilo ali odpis, hkrati čedalje bolj presega tudi delež, ki ga sicer

612

Poslovno poročilo ZZZS za leto 2007, 2008, str. 70.
Poslovno poročilo ZZZS za leto 2008, 2009, str. 77.
614
Poslovno poročilo ZZZS za leto 2009, 2010, str. 84.
615
Poslovno poročilo ZZZS za leto 2010, 2011, str. 90.
613
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predstavlja v skupnem znesku vseh obveznih prispevkov za socialno zavarovanje, ki
znaša 63,7 %, kot izhaja iz Tabele 28.
Tabela 28: Primerjava prispevkov, za katere je bil odobren odpis, odlog in obročno plačilo,
po vrstah in deležu, v letih od 2007 do 2010
Vrsta prispevka

Pokojninsko in invalidsko zavarovanje
Zdravstveno zavarovanje
Starševsko varstvo in zaposlovanje
SKUPAJ

Delež v vseh
prispevkih

63,7 %
35,2 %
1,1 %
100,0 %

Delež v
odpisanih,
odloženih
leta 2007
85,8 %
14,0 %
0,2 %
100,0 %

Delež v
odpisanih,
odloženih
leta 2008
93,3 %
6,4 %
0,3 %
100,0 %

Delež v
odpisanih,
odloženih
leta 2009
96,8 %
2,6 %
0,6 %
100,0 %

Delež v
odpisanih,
odloženih
leta 2010
96,3 %
3,5 %
0,2 %
100,0 %

Vir: Lasten izračun na podlagi ZPSV in podatkov iz Tabele 25, Tabele 26 ter Tabele 27.

Glede na enake roke za obračun in plačilo prispevkov za vse vrste socialnega
zavarovanja, in načeloma do 24. decembra 2011616 enako dopusten odpis, odlog ter
obročno plačilo prispevkov za socialno zavarovanje, so takšne razlike po posameznih
vrstah odloženih, odpisanih in prispevkov, za katere je bilo odobreno obročno plačilo,
neobičajne. V letu 2010 je tako na primer znesek prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, za katere je bil odobren odpis, delni odpis ali obročno plačilo, znašal skoraj
28-kratnik zneska prispevkov za zdravstveno zavarovanje, za katere je bil odobren odpis,
delni odpis ali obročno plačilo.
Primerjava zneskov odpisanih prispevkov s prištetimi odpisi zaradi neizterljivosti na
primeru leta 2010 razkorak med odpisanimi prispevki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje ter odpisanimi prispevki za zdravstveno zavarovanje še dodano poglobi.
V letu 2010 je bilo tako odpisanih, delno odpisanih ali odpisanih zaradi neizterljivosti
skupaj za 18,3 milijonov evrov617 prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje in le za slabih 388 tisoč evrov618 prispevkov za obvezno zdravstveno
zavarovanje. Ob upoštevanju dejstva, da so znašali vplačani prispevki za obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje v letu 2010 nekaj več kot 1,8-krat toliko kot vplačani
prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje619 in da se odpis ali odlog plačila
prispevkov šteje za državno pomoč, ki se lahko odobri po enotnih pravilih, ki urejajo
dodeljevanje državnih pomoči, je za tako velike razlike težko najti utemeljene razloge –
eden je verjetno ta, da Pravilnik o odpisu, obročnem plačilu in odlogu plačila dolga iz
naslova prispevkov za zdravstveno zavarovanje določa nekoliko strožje pogoje620 kot
ZDavP-2 in na njegovi podlagi izdan pravilnik.
616

Dan začetka učinkovanja Odločbe Ustavnega sodišča RS, opr. št. U-I-281/09-14 (Uradni list
RS, št. 105/11).
617
Seštevek podatkov iz Tabele 25 in zneska odpisanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje zaradi neizterljivosti v letu 2010, str. 180.
618
Seštevek podatkov iz Tabele 26 in zneska odpisanih prispevkov za zdravstveno zavarovanje
zaradi neizterljivosti v letu 2010, str.180.
619
Glej Tabelo 26.
620
Razlogi iz 10. in 16. člena Pravilnika o odpisu, obročnem plačilu in odlogu plačila dolga iz
naslova prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje (neizpolnjevanje pogodbenih obveznosti
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Hipoteze, da je za tako veliko razhajanje iskati razloge tudi v različnih organih za
odločanje o odpisu, odlogu in obročnem plačilu različnih prispevkov, ni mogoče preveriti.
Za kakršen koli vpliv lokalnega vidika – o odpisu, odlogu in obročnem plačilu prispevkov
za zdravstveno zavarovanje je odločala skupščina ZZZS-ja, o ostalih pa davčni uradi621, ki
so tesneje vpeti v določeno okolje in so odgovorne osebe lahko z njim temu primerno
tesneje neformalno povezane – namreč ni nikakršne pravne podlage, a ga očitno ni
mogoče izključiti.
7.5.6 NEPLAČANI PRISPEVKI
Na dan 31. 12. 2010 je bilo skupaj za 66,8 milijonov evrov zapadlih neplačanih prispevkov
za obvezno zdravstveno zavarovanje622. V primerjavi s stanjem na dan 31. 12. 2009 so se
zapadli neplačani prispevki povečali za 33,9 % oziroma za skoraj 17 milijonov evrov.
Znesku neplačanih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, ki ga ZZZS
povzema po podatkih DURS-a, pa je potrebno prišteti še neplačane prispevke
zavarovancev iz 11., 12., 13., 14. in 20. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ, za
katere vodi ZZZS evidence sam. Neplačani prispevki omenjenih zavarovancev so na dan
31. 12. 2010 znašali 3,5 milijona evrov, od česar je bila večina terjatev, in sicer 2,7
milijona evrov, zapadlih. Stanje neplačanih zapadlih prispevkov se je v primerjavi s
stanjem z dne 31.12.2009 povečalo za 10,3 %.
Neplačani prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so na dan 31. 12. 2010 po
podatkih DURS-a623 znašali skoraj 139 milijonov evrov, kar je dobrih 21 % več kot
31.12.2009, ko so znašali 114,7 milijona evrov624.
DURS sicer na področju izterjave neplačanih obveznih dajatev izvaja številne aktivnosti
(pošiljanje opominov, telefonski pozivi, izdaja sklepov o davčni izvršbi) in je pri tem precej
uspešen, saj je v letu 2010 na ta način izterjal dobrih 400 milijonov evrov dolga, kar je za
82 milijonov oziroma 26 % več kot leto pred tem625. Iz Tabele 29 izhaja, da je davčna
izvršba neplačanih prispevkov relativno uspešna, saj je na tej podlagi v obdobju od leta
2008 do 2010 plačanih v povprečju 48 % prispevkov, za katere je bil izdan sklep o davčni
izvršbi, vendar pa po drugi strani očitno narašča znesek neplačanih prispevkov, za katere
je potrebno uvesti postopek davčne izvršbe, ker niso plačani »prostovoljno«.
oziroma odpovedi pogodb ključnih pogodbenih partnerjev, s predložitvijo dokazil, da se terjatve
uveljavljajo po sodni poti oziroma da so takšna dejanja posledica domnevnih kaznivih dejanj
pogodbenih partnerjev, za katere je začet kazenski postopek, izkazane zapadle terjatve do
poslovnih partnerjev, proti katerim je začet stečajni postopek ali postopek prisilne poravnave, s
predložitvijo ustreznih dokazil, nastanek dolga zaradi drugih izrednih in nepredvidenih dogodkov)
so v praksi sicer podobni primerom hujše gospodarske škode iz 102. člena ZDavP-2, vendar pa jih
tudi zaradi dokazil, ki jih je potrebno zbrati in predložiti, ni mogoče povsem enačiti.
621
Z izjemo prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od 24. decembra 2011 dalje.
622
Poslovno poročilo ZZZS za leto 2010, 2011, str. 89 in 90.
623
Povzeto po Poročilu A1 iz gradiva MF, št. 001-187/2011 z dne 16. 8. 2011.
624
Prav tam.
625
Lasten izračun na podlagi gradiva MF, št. 001-92/2011 z dne 13. 7. 2011.
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Tabela 29: Pregled terjanega in izterjanega dolga iz naslova prispevkov za socialno
zavarovanje na podlagi izdanih sklepov o davčni izvršbi v letih od 2007 do
2010
Naziv
Leto 2007
Leto 2008
Leto 2009
Leto 2010
Terjani znesek prispevkov po sklepih o
davčni izvršbi
Plačani prispevki na podlagi sklepov o
davčni izvršbi
Delež plačanega dolga glede na skupni
terjani dolg po sklepih o davčni izvršbi

147.703.154 €

136.962.346 €

214.396.363 €

272.718.431 €

64.067.237€

71.352.441 €

103.039.197 €

127.338.709 €

43,4 %

52,1 %

45,9 %

46,7 %

Vir: Gradivo MF, št. 001-92/2011 z dne 13. 7. 2011.

Čeprav se iz leta v leto povečujeta tako znesek obračunanih kot tudi plačanih prispevkov
za socialno zavarovanje (kar je delno posledica tudi višjih nominalnih zneskov prejemkov
in s tem prispevnih osnov626), ostaja del obračunanih prispevkov neplačan kljub
aktivnostim DURS-a na področju nadzora in izterjave prispevkov za socialno zavarovanje,
kar je razvidno iz Tabele 30.
Tabela 30: Pregled obračunanih in plačanih prispevkov za socialno zavarovanje v letih od
2007 do 2010
Prispevki za socialno zavarovanje Leto 2007
Leto 2008
Leto 2009
Leto 2010
Vsi obračunani
Vsi plačani
Delež plačanih glede na obračunane

5.130.430.888 €

5.642.429.074 €

5.767.037.242 €

5.913.522.736 €

4.991.994.013 €

5.518.235.853 €

5.618.475.649 €

5.709.046.888 €

97,3 %

97,8 %

97,4 %

96,5 %

Vir: Gradivo MF, št. 001-92/2011 z dne 13. 7. 2011.

Povečanju zneska obračunanih prispevkov, ki je v letu 2010 v primerjavi z letom 2009
znašalo 2,5 %, ne sledi povečanje zneska plačanih prispevkov, ki je v letu 2010 v
primerjavi z letom 2009 znašalo le 1,6 %. Zaradi gospodarske krize in likvidnostnih težav
številnih podjetij je pričakovati, da bo delež obračunanih neplačanih prispevkov v
prihodnosti še narasel. Aktualni trendi kažejo, da se dodatno izrazito povečuje tudi delež
tistih delodajalcev, ki pravilnega obračuna prispevkov za socialno zavarovanje sploh ne
oddajo. Medtem ko je v dodatnih kontrolah v letu 2009 DURS ugotovil za 31,7 milijonov
evrov nepravilnosti627, je ta znesek v letu 2010 znašal že 51,3 milijonov evrov, zgolj v prvih
šestih mesecih leta 2011 pa kar 33,6 milijonov evrov628.
7.5.7

MOŽNOST KORIŠČENJA PRAVIC IZ SOCIALNEGA ZAVAROVANJA KLJUB
NEPLAČANIM PRISPEVKOM

Ker izhajajo obveznosti iz naslova obračunanih prispevkov v prvi vrsti iz obračuna davčnih
odtegljajev in drugih davčnih obračunov (na primer za samozaposlene), se zastavlja
626

Prav tam.
Na dan 5.10.2009 je bilo po evidencah DURS-a kar 3.081 podjetij, ki so iz naslova neplačanih
prispevkov dolgovala več kot 4.000 evrov in zaposlovala skoraj 53 tisoč zaposlenih. Skupni dolg iz
naslova neplačanih prispevkov, brez upoštevanja tistih, za katere je bil odobren odlog plačila, je
znašal 262 milijonov evrov, od česar je bilo kar 100 milijonov evrov le pogojno izterljivih.
628
Gre za finančni učinek zaradi neoddanih obračunov, kot tudi ugotovljenih nepravilnosti v
oddanih obračunih (Gradivo MF, št. 001-187/2011 z dne 16. 8. 2011, str. 10).
627
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vprašanje, koliko je zaposlenih, za katere delodajalec uradno prispevkov sploh ne
obračuna in davčnemu organu ne odda obračuna davčnih odtegljajev ter posledično nima
evidentiranih obračunanih in neplačanih prispevkov za socialno zavarovanje.
Slednje je z vidika presoje učinkovitosti sistema socialnega zavarovanja in ocene izpada
javnofinančnih prihodkov še posebej pomembno v povezavi z uveljavljanjem pravic iz
naslova socialnega zavarovanja. V primeru neoddaje obračuna davčnih odtegljajev ali
neplačila obračunanih prispevkov veljajo namreč bistveno drugačne posledice za
zavarovance, ki so v socialno zavarovanje vključeni kot zaposleni, kot za zavarovance, ki
so v socialno zavarovanje vključeni kot samozaposleni ali na podobnih podlagah. DURS
razpolaga za samozaposlene z zneski vsakomesečno obračunanih in plačanih prispevkov
za socialno zavarovanje, medtem ko ima za zaposlene le podatke na osnovi dejansko
izplačanih plač obračunanih in plačanih prispevkov za socialno zavarovanje. ZZZS mora
mesečno posredovati podatke o obračunanih in plačanih prispevkih za obvezno
zdravstveno zavarovanje le za samozaposlene. ZZZS v primeru, da samozaposleni ali
drug zavarovanec, ki je sam zavezanec za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno
zavarovanje, nima poravnanih svojih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje,
njemu in njegovim družinskim članom, razen otrokom629, v času, ko nima poravnanih
omenjenih obveznosti, zadrži pravice do zdravstvenih storitev in denarnih dajatev iz
naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, razen nujnega zdravljenja. Kljub
načeloma enaki obveznosti za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za
uveljavljanje pravic iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja zaposlenih
zavarovancev in njihovih družinskih članov torej ni pomembno, ali je delodajalec
obračunal in plačal prispevke. Omenjeni zavarovanci in njihovi družinski člani lahko, za
razliko od samozaposlenih in njihovih družinskih članov, uveljavljajo vse pravice iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja, četudi prispevki niso plačani.
Čeprav je rešitev, da se zavarovancem obveznega zdravstvenega zavarovanja iz naslova
zaposlitve (in njihovim družinskim članom) v primeru, ko njihov delodajalec zanje ni
poravnal prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, omogoči koriščenje vseh
pravic iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, po eni strani sprejemljiva, saj
zaposleni niso krivi za neizpolnjevanje obveznosti svojega delodajalca, pa se zastavlja
vprašanje, ali je pravična v primerjavi s kategorijo samozaposlenih zavarovancev, ki so
prispevke dolžni plačevati po zakonsko določenih osnovah in po enakih prispevnih
stopnjah, kot veljajo za zaposlene delavce. Ob tem velja upoštevati, da do nelikvidnosti
samozaposlenih pogosto pride zaradi nelikvidnosti njihovih poslovnih partnerjev, začetih
insolvenčnih postopkov in podobno.
Da ima na izterjavo prispevkov večji vpliv vezanost upravičenosti do pravic na dejansko
plačilo prispevkov kot nadzor v obliki kontrolnih in inšpekcijskih pregledov, namreč
dokazuje primerjava plačanih prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje
samozaposlenih pred in po uvedbi zadržanja pravic do zdravstvenih storitev in denarnih

629

Od uveljavitve Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 87/11) dne 17. 11. 2011 dalje.
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dajatev iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, razen nujnega zdravljenja630.
Medtem ko je v primerjavi z letom 2001, v letu 2004 število samozaposlenih, vključenih v
obvezno socialno zavarovanje, padlo za 1,6 %631, je znesek pobranih prispevkov za
obvezno zdravstveno zavarovanje samozaposlenih narasel za skoraj 27,1 %632. Po drugi
strani je v enakem obdobju znesek pobranih prispevkov za obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje samozaposlenih, ki se plačujejo od enakih osnov, narasel za 21,4
%633. Pri tem pa se stopnje in predpisane osnove za nobeno od vrst prispevkov v
omenjenem obdobju niso spreminjale.
Omogočanje koriščenja pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja zavarovancem,
za katere predpisani prispevki niso plačani, predstavlja različna zagotavljanja upravičenj iz
naslova zdravstvenega zavarovanja, ne le v primerjavi s samozaposlenimi, temveč tudi v
primerjavi z ostalimi skupinami zavarovancev, ki jim je predpisani obseg pravic omogočen
ne le na podlagi vključitve, temveč tudi plačila prispevkov za obvezno zdravstveno
zavarovanje, kot so na primer zaposleni pri tujem delodajalcu, vrhunski športniki in šahisti,
osebe iz 11. do 14. točke ter 20. točke prvega odstavka 15. člena ZZVZZ, za katere vodi
ZZZS sam evidence (kot na primer prejemniki pokojnin iz tujine; tujci, ki se izobražujejo ali
izpopolnjujejo v RS in niso zavarovani iz drugega naslova; osebe, ki ZZZS-ju same
plačujejo prispevek).
Do pravic, ki izhajajo iz zavarovanja za starševsko varstvo, so upravičene osebe, ki so
vključene v zavarovanje za starševsko varstvo. V primeru uveljavljanja starševskega
nadomestila je osnova za starševsko nadomestilo povprečna osnova, od katere so bili
obračunani prispevki za starševsko varstvo pred vložitvijo prve vloge za starševski dopust.
Za zaposlene se kot osnova v posameznem mesecu šteje bruto plača oziroma
nadomestilo plače, od katerega so bili obračunani prispevki, vendar pa je potrebno v
prilogi vloge za uveljavljanje starševskega nadomestila na obrazcu Podatki o zaposlitvi in
plači oziroma osnovi, od katere so bili obračunani prispevki za starševsko varstvo (Priloga
S-1), navesti tudi datum izplačila plače za posamezni mesec. Če v zadnjih 12 mesecih
pred vložitvijo prve vloge za starševski dopust plača ali nadomestilo plače ni bilo
izplačano oziroma niso bili obračunani prispevki za starševsko varstvo, se podatek ne
vpiše. Podatek vpiše center za socialno delo, pri čemer za manjkajoči mesec upošteva 55
% minimalne plače, ki velja v mesecu vložitve prve vloge za eno od vrst starševskega
dopusta za istega otroka. Iz navedenega sledi, da je za samo uveljavljanje pravic iz
starševskega varstva ključno, da so prejemki, od katerih se plačuje prispevek za
zavarovanje za starševsko varstvo in ki se vštevajo v osnovo za izračun starševskega
nadomestila, izplačani, pri čemer pa v primeru zaposlenih delavcev ni pomembno, ali so
bili obračunani prispevki od izplačanih prejemkov s strani izplačevalca prejemkov tudi
dejansko poravnani. Prav tako upravičenki oziroma upravičencu, ki je zavarovan za
starševsko varstvo, starševsko nadomestilo pripada tudi, če do obračuna prispevkov v
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78.a člen ZZVZZ.
Glej Tabelo 5.
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Glej Tabelo 2.
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Glej Tabelo 1.
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zadnjih 12 mesecih sploh ni prišlo634, vendar pa izračun nadomestila za manjkajoče
mesece temelji na 55 % minimalne plače, ki velja v mesecu vložitve prve vloge.
V primeru upravičenosti do denarnega nadomestila za primer brezposelnosti je za
zaposlene osnova za odmero denarnega nadomestila povprečna mesečna plača v osmih
mesecih pred nastankom brezposelnosti, za samozaposlene pa je osnova zavarovalna
osnova, od katere so se plačevali prispevki v posameznem mesecu. Če je upravičenec v
obdobju zadnjih 8 mesecev prejemal nadomestila 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 upošteva osnovna
plača, povečana za dodatek na delovno dobo, ki bi jo upravičenec prejel, če bi delal. Ob
samem uveljavljanju pravic iz naslova zavarovanja za primer brezposelnosti je v primeru
delavcev, vključenih v zavarovanje iz naslova delovnega razmerja, irelevantno, ali je
delodajalec obračunane prispevke tudi plačal.
Drugače velja za samozaposlene in tiste zavarovance, ki so v zavarovanje za primer
brezposelnosti vključeni prostovoljno. Osnova za odmero denarnega nadomestila
samozaposlenih in prostovoljno vključenih v zavarovanje za primer brezposelnosti je
povprečna osnova, od katere so bili v osmih mesecih pred mesecem nastanka
brezposelnosti plačani prispevki oziroma pri prostovoljno vključenih v obdobju enajstih
mesecev pred mesecem nastanka brezposelnosti635. Osnova za odmero nadomestila so
torej v opisanih primerih plačani in ne zgolj obračunani prispevki636.
V povezavi s koriščenjem pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zlasti
pokojnine, velja v povezavi z neobračunanimi ali neplačanimi prispevki za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje nekoliko drugačna ureditev. ZPIZ-1 med določbami šestega dela,
ki se nanaša na ugotavljanje, dokup in prištevanje pokojninske dobe, podrobneje definira
pokojninsko dobo637, zavarovalno dobo638 kot tudi čas zunaj delovnega razmerja, ki se
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Tako tudi pojasnilo MDDSZ-ja (MDDSZ, 3. 2. 2012).
Peti odstavek 61. člena ZUTD.
636
Drugače je veljalo pred uveljavitvijo ZUTD, ko je ZRSZ prostovoljno vključenim zavarovancem
pravico do nadomestila za primer brezposelnosti načeloma odobril, četudi prispevki za primer
brezposelnosti niso bili plačani – tako Gradivo MF, št. 002-96/2010 z dne 11. 1. 2010.
637
Na podlagi 187. člena ZPIZ-1 obsega pokojninska doba, ki je določena kot pogoj za pridobitev
in uveljavitev pravice iz obveznega zavarovanja, čas:
- prebit v obveznem zavarovanju, ki se všteva v zavarovalno dobo po ZPIZ-1;
- ki se zavarovancu skladno z zakonom šteje v pokojninsko dobo brez plačila prispevkov;
- dopolnjen do uveljavitve ZPIZ-1, ki se državljanu RS všteva v pokojninsko dobo po predpisih, ki
so veljali do uveljavitve ZPIZ-1, če ni z ZPIZ-1 ali mednarodnim sporazumom drugače
določeno;
osebi, ki nima državljanstva RS, pa se šteje v zavarovalno dobo čas, dopolnjen v zavarovanju pri
ZPIZ-u do uveljavitve ZPIZ-1, če ni z ZPIZ-1 ali mednarodnim sporazumom drugače določeno.
638
V skladu s 188. členom ZPIZ-1 se v zavarovalno dobo šteje čas, prebit v obveznem
zavarovanju s polnim delovnim časom. Kot polni delovni čas se šteje tudi čas, ki ga prebije v
obveznem zavarovanju s krajšim delovnim časom od polnega zavarovanec zaradi nege svojega
otroka starega do treh let oziroma zaradi nege in varstva težje telesno ali zmerno, težje ali težko
duševno prizadete osebe, v skladu s predpisi, ki urejajo pravice v zvezi s starševstvom, in čas, ki
635
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šteje v zavarovalno dobo, podaljšano zavarovanje in dodano dobo. V 191. členu ZPIZ-1
določa, da se v zavarovalno dobo štejejo obdobja zavarovanja, če so bili za ta obdobja
plačani predpisani prispevki. Če je za določeno obdobje zavarovanja plačan le del
prispevkov, se posledično v pokojninsko dobo upošteva le sorazmeren del zavarovalne
dobe.
V zvezi z upoštevanjem obdobij za zavarovalno dobo, za katere so bili obračunani
prispevki, določa 192. člen ZPIZ-1 izjemo od pravil. Na podlagi 192. člena se ne glede na
191. člen ZPIZ-1 v pokojninsko dobo štejejo obdobja, v katerih je glede na podatke
nosilca obveznega zavarovanja delodajalec obračunal prispevke od zavarovančeve plače,
vendar jih ni vplačal v pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ne glede na uspeh ukrepov
za izterjavo plačila prispevkov. Če je obstoj zavarovanja ali obstoj podatkov, ki se
nanašajo na zavarovalno obdobje, mogoče ugotoviti na podlagi evidenc nosilca
obveznega zavarovanja, se šteje, ne glede na možnost ugotovitve plačila prispevkov za
obvezno zavarovanje ali če tega ni mogoče dokazati zaradi stečaja ali druge oblike
prenehanja delodajalca, pri katerem je bil zavarovanec v delovnem razmerju, da so bili
prispevki za obvezno zavarovanje plačani.
Iz gramatikalne razlage povzete določbe sledi, da se izjema od pravil vštevanja le tistih
obdobij, za katere se bili plačani prispevki, nanaša le na eno kategorijo zavarovancev, in
sicer tistih, ki so v pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni na podlagi delovnega
razmerja. Podobno kot v primeru neplačanih prispevkov za obvezno zdravstveno
zavarovanje, ko so zaposlenim in njihovim družinskim članom tudi v primeru neplačevanja
prispevkov s strani njihovega delodajalca zagotovljene vse pravice iz obveznega
zdravstvenega zavarovanja, pa se opisana ureditev iz 192. člena ZPIZ-1 v zadnjem času
medijsko predstavlja kot primerna rešitev za delavce številnih podjetij, ki obveznosti iz
naslova obračunanih prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje niso
poravnavala celo več let. Dejansko pa je takšna rešitev vprašljiva in jo je težko razumeti
kot varovanje pravic delavcev, saj pomeni, da se obdobje vključenosti v zavarovanje
delavcu na podlagi prvega odstavka 192. člena ZPIZ-1 šteje v zavarovalno dobo le pod
pogojem, da so bili prispevki obračunani – torej omenjene določbe sploh ni mogoče
uporabiti, če prispevki uradno niso bili obračunani639. Poleg tega se plače za obdobje, ki
se v pokojninsko dobo šteje na podlagi prvega odstavka 192. člena ZPIZ-1, ne upoštevajo
pri izračunu pokojninske osnove, saj se na podlagi četrtega odstavka 39. člena za izračun
pokojninske osnove upoštevajo le plače oziroma osnove, od katerih so bili plačani
prispevki640.
ga prebije v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega delovni invalid s pravico do
delne invalidske pokojnine. V zavarovalno dobo se šteje tudi obdobje, prebito v delovnem razmerju
s krajšim delovnim časom od polnega, v trajanju, ki ustreza skupnemu številu ur takšnega dela v
posameznem letu, preračunanem na polni delovni čas. Navedeno velja tudi, kadar je delovni čas
dosežen z delom v dveh ali več delovnih razmerjih. Izjema od navedenega so vajenci, katerim se
učna doba upošteva v zavarovalno dobo tako, da se 12 mesecev učnega razmerja šteje za šest
mesecev zavarovalne dobe.
639
Tako tudi sodba Vrhovnega sodišča, opr. št. VIII Ips 529/2007 z dne 8. 6. 2009 ter sodba in
sklep Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 30/2009 z dne 12. 1. 2012.
640
Glej sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča Pdp 30/2009 z dne 12. 1. 2012.
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NEIZVAJANJE SANKCIONIRANJA
DRUGIH PREDPISIH

NEPLAČEVANJA

PRISPEVKOV

PO

Glede na navedeno se zastavlja vprašanje, zakaj je izjeme od pravil, kot je na primer
ureditev iz 192. člena ZPIZ-1, sploh potrebno predpisovati, če naj bi bila s predpisi, ki
urejajo socialno zavarovanje, ZDavP-2 in ZPSV normativno ustrezno urejena obveznost
obračuna in plačila prispevkov, sankcioniranje kršitev obveznosti kot tudi možnost odloga,
obročnega odplačila in v skrajnem primeru tudi odpisa neplačanih prispevkov, odobreni
odlogi in obročna plačila prispevkov, o katerih odloča DURS področno po uradih, in to
komisijsko, pa naj bi bili ustrezno zavarovani. Slednje se je v praksi že večkrat izkazalo za
ne povsem točno trditev, saj prispevki v insolvenčnih postopkih niso bili poplačani. V
insolvenčnih postopkih se namreč pogosto prednostno poplačajo drugi upniki (na primer
hipotekarni, za poplačilo pa je pomemben tudi vrstni red nastanka zastavne pravice).
Poleg pravil, ki jih za poplačila dolgov dolžnikov v insolvenčnih postopkih določa Zakon o
finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju641 (v
nadaljnjem besedilu: ZFPPIPP)642, pa veljajo tudi posebna pravila in prednostna načela po
drugih predpisih – na primer na področju finančnih zavarovanj na podlagi Zakona o
finančnih zavarovanjih643.
V povezavi z ZFPPIPP in posledičnem varovanju pravic delavcev velja izpostaviti 14. člen
ZFPPIPP, po katerem velja in nasproten dokaz ni dovoljen, da je pravna oseba, podjetnik
ali zasebnik postal trajneje nelikviden, če za več kot tri mesece zamuja s plačilom plač
delavcem do višine minimalne plače ali s plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora
izplačevalec obračunati ali plačati hkrati s plačilom plač delavcem, razen če je bilo plačilo
teh davkov in prispevkov odloženo v skladu z zakonom, ki ureja davčni postopek. V
kolikor se potencialni stečajni dolžnik v kasnejšem postopku odloči za uveljavljanje
zahteve za odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka pri
pristojnem sodišču, mora med drugim644 omenjeni zahtevi priložiti izjavo poslovodstva, da:
- dolžnik ne zamuja niti s plačilom plač delavcem do višine minimalne plače niti s
plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati s
plačilom plač delavcem, razen če je bilo plačilo teh davkov in prispevkov odloženo v
skladu z ZDavP-2, in
641

Uradni list RS, št. 126/07, 40/09, 59/09, 52/10, 106/10 – ORZFPPIP21, 26/11, 47/11 –
ORZFPPIPP21-1 in 87/11 – ZPUOOD.
642
Ta v 21. členu med prednostne terjatve med drugim uvršča tudi nezavarovane terjatve iz
naslova plač in nadomestil plač za zadnje tri mesece pred začetkom postopka zaradi
insolventnosti, neizplačane odpravnine za prenehanje delovnega razmerja pred začetkom
stečajnega postopka, ki zaposlenim pripadajo po zakonu, ki ureja delovna razmerja, v omejeni
višini, plače in nadomestila plač delavcem, katerih delo zaradi stečajnega postopka postane
nepotrebno za obdobje od začetka stečajnega postopka do poteka odpovednega roka, odpravnine
delavcem, ki jim je upravitelj odpovedal pogodbo o zaposlitvi, ker je njihovo delo zaradi začetka
stečajnega postopka ali med postopkom postalo nepotrebno, kot tudi vse davke in prispevke, ki jih
mora izplačevalec obračunati ali plačati hkrati z navedenimi izplačili, ter nezavarovane terjatve za
plačilo davkov in prispevkov, ki so nastale v zadnjem letu pred začetkom stečajnega postopka.
643
Uradni list RS, št. 67/11 – uradno prečiščeno besedilo.
644
V skladu s 1. točko drugega odstavka 236. člena ZFPPIPP.
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bo dolžnik v dvomesečnem obdobju odložitve odločanja o upnikovem predlogu za
začetek stečajnega postopka sposoben pravočasno plačevati plače delavcem do
višine minimalne plače ter davke in prispevke, ki jih mora izplačevalec obračunati ali
plačati hkrati s plačilom plač delavcem, razen če je plačilo teh davkov in prispevkov
odloženo v skladu z ZDavP-2.

Prav tako je pravočasno izplačilo plač ključno v času poslovanja dolžnika v obdobju
odložitve odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka. Sodišče na
predlog upravitelja ali upnika, ki je predlagal začetek stečajnega postopka, namreč
prekliče odložitev odločanja o upnikovem predlogu za začetek stečajnega postopka in
začne stečajni postopek med drugim tudi iz razloga, če zamudi s plačilom plač delavcem
do višine minimalne plače ali s plačilom davkov in prispevkov, ki jih mora izplačevalec
obračunati ali plačati hkrati s plačilom plač delavcem, razen če je bilo plačilo teh davkov in
prispevkov odloženo v skladu z ZDavP-2.
Normativna ureditev sankcioniranja neizplačevanja plač in neplačevanja prispevkov je
predvidena tudi s predpisi s področja kazenskega prava, saj je, kot že navedeno, s KZ-1
opredeljeno kaznivo dejanje kršitve pravic delavcev in kaznivo dejanje kršitve pravic iz
socialnega zavarovanja. Čeprav je za omenjeni kaznivi dejanji zagrožena denarna in
zaporna kazen, pa so v obstoječi sodni praksi, kljub vloženim kazenskim ovadbam,
obsodilne sodbe redke. Slednje je po eni strani logična posledica možnosti zakonitega
kopičenja odlogov plačila prispevkov ter načina dokazovanja in pravilnega ugotavljanja
dejanskega stanja v primeru suma storitve omenjenih kaznivih dejanj.
V povezavi s sankcioniranjem neplačila prispevkov velja izpostaviti tudi ureditev na
področju javnega naročanja. Zakon o javnem naročanju645 (v nadaljnjem besedilu: ZJN-2),
ki ureja obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev
in gradenj, določa646, da lahko naročnik določi, da bo iz postopka oddaje naročila izločil
kandidata ali ponudnika, če ni izpolnjeval obveznosti v zvezi s plačili prispevkov za
socialno varnost oziroma davkov v skladu z zakonskimi določbami države, kjer ima sedež,
ali določbami države naročnika. Predpogoj za ustrezno izvajanje opisane določbe, ki je
ena od zahtev iz Direktive Evropskega Parlamenta in Sveta št. 2004/18/ES z dne 31. 3.
2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, storitev in blaga 647,
katera se z omenjenim zakonom prenaša v slovenski pravni red, je, da so pri pristojnem
organu za evidentiranje in nadzor obračunavanja in plačevanja prispevkov dejansko
evidentirani vsi prispevki, ki bi morali biti obračunani in plačani, česar v Sloveniji glede na
trenutno ureditev ni mogoče zagotoviti.
7.5.9 NEVERODOSTOJNE EVIDENCE O PRISPEVKIH
Čeprav DURS zbira podatke o izplačanih plačah in drugih prejemkih ter o od njih
obračunanih obveznih dajatvah za vsakega posameznega prejemnika izplačila na podlagi
645

Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11.
Glej e) in f) točko četrtega odstavka 42. člena ZJN-2.
647
UL L, št. 134 z dne 30. 4. 2004, str. 114, s spremembami.
646
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elektronsko oddanih obračunov davčnih odtegljajev od 1. 7. 2008 dalje (oziroma v primeru
izplačevalcev, ki so zasebniki, ki samostojno opravljajo dejavnost, male in mikro
gospodarske družbe od 1. 1. 2009 dalje), to še ne omogoča ustreznega vodenja evidenc
po posameznih zavarovancih. Podatki tako tudi niso primerni za avtomatsko izmenjavo
med državnimi organi za potrebe uveljavljanja nadomestil, socialnih transferjev in
podobno.
Elektronska oddaja obračunov davčnih odtegljajev sicer pripomore k manjšemu številu
nepravilnosti, saj so v sami aplikaciji eDavki vgrajene kontrole, ki zavezancu preprečujejo
oddajo obračuna, ki vsebuje računske napake. Iz opisa aktivnost DURS-a na področju
obdelave vhodnih dokumentov v okviru davčnega nadzora648 je tako razvidno, da je bilo
leta 2010 prejetih 3.540.947 dokumentov, od katerih je bilo kar 36,9 % REK-obrazcev in
21,6 % obračunov zasebnikov in drugih fizičnih oseb, ki ne izplačujejo plač. V strukturi
ugotovljenih nepravilnosti obsegajo nepravilnosti v zvezi z obračuni fizičnih oseb, ki ne
izplačujejo plač, kar 38,7 %, nepravilnosti v zvezi z REK-obrazci pa 22,3 %649.
Kljub številnim nadgraditvam 24 let starega informacijskega sistema DURS-a,
vzpostavljanju novega sistema ter aktivnostim kontrolorjev DURS-a in davčnih
inšpektorjev je število delodajalcev, ki nimajo poravnanih obveznosti iz naslova prispevkov
za socialno varnost za svoje zaposlene, zlasti pa število slednjih, nemogoče ugotoviti. Da
tovrstni zavarovanci dejansko obstajajo, pričajo številni primeri večjih skupin delavcev, ki
so se z dejstvom, da zanje v nekem obdobju niso bili plačevani prispevki za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje (pa tudi druge vrste socialnega zavarovanja), seznanili šele
takrat, ko so se hoteli upokojiti, četudi so bili zaposleni pri večjih delodajalcih ali celo pri
delodajalcu iz javnega sektorja.
K zmanjševanju števila neplačnikov prispevkov za socialno zavarovanje delavcev ne bodo
pripomogli aktualni medijski pozivi delavcem, naj pri pristojnem davčnem uradu preverijo,
ali njihov delodajalec zanje plačuje prispevke650. Davčni organ mora namreč vsaki fizični
osebi na njeno zahtevo razkriti podatke o prispevkih za obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, prispevkih za obvezno zdravstveno zavarovanja, prispevkih za zaposlovanje
oziroma prispevkih za starševsko varstvo, ki jih je zanj plačal oziroma jih je dolžan plačati
njen delodajalec ali druga oseba (21. člen ZDavP-2). Tako je pridobitev podatkov možna
le za posameznika na podlagi njegove individualne zahteve651. Omenjene podatke je od
davčnega organa mogoče pridobiti le za obdobje od 1. 7. 2008 dalje, čeprav gre za
popolnoma enako ureditev, kot je veljala že od 1. januarja 2006652, se le-ta v praksi ni
mogla izvajati653.

648

Letno poročilo DURS za leto 2010, 2011, str. 2 in 22.
Prav tam.
650
Po podatkih DURS-a je bilo davčnim uradom od januarja do sredine avgusta 2011
posredovanih 11.700 tovrstnih zaprosil.
651
Ali zahteve po njegovem pooblastilu – na primer sindikatu.
652
Glej 79.b člen ZDavP-1.
653
V času veljavnosti 79.b člena ZDavP-1 je namreč davčni organ podatke o obračunanih
prispevkih za zaposlene delavce pri pravnih osebah evidentiral na podlagi REK-obrazcev, ki so
649
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Podobno kot prej veljavna je nedodelana tudi sedanja ureditev, saj davčni organ zbira le
podatke o obračunanih prispevkih, katere je delodajalec oziroma druga oseba dejansko
obračunala od izplačanih prejemkov in o tem predložila obračun davčnih odtegljajev
oziroma je na podlagi ugotovitev postopkov davčnega nadzora za izplačane prejemke
prispevke obračunal davčni organ. Dodatno se v praksi pojavljajo primeri, ko delodajalec
zaposlenemu in davčnemu organu že predložene obračune davčnega odtegljaja
naknadno popravlja, popravljen, bolje rečeno - prirejen obračun pa odda le davčnemu
organu, delavca pa o popravkih ne obvesti, čeprav ga ZDavP-2654 k temu zavezuje, saj
takšno naknadno »popravljanje« obračunov brez obvestila delavcu ni kaznivo.
Posledično se torej zastavlja vprašanje, kako lahko davčni organ v primeru zahteve s
strani fizične osebe le-tej ustrezno ugodi zlasti v delu, ki se nanaša na prispevke, ki jih je
za zavarovanca njegov delodajalec ali druga oseba dejansko »dolžna« plačati. Na podlagi
veljavnega načina evidentiranja podatkov o obračunanih prispevkih od dejansko
izplačanih prejemkov davčni organ namreč ne more ugotoviti, koliko prispevkov bi bil
delodajalec ali druga oseba za posamezno fizično osebo, ki bi na podlagi povzete
zakonske določbe ta podatek lahko zahtevala, dolžan plačati. Navedeno bi bilo mogoče
zgolj v primeru, da bi delodajalec ali druga oseba, ki je zavezanec za obračun prispevkov
za socialno varnost, prejemke pravilno in pravočasno izplačala, prav tako pa pravilno in
pravočasno obračunala vse obvezne dajatve, in to od ustrezne osnove. Slednja je za
obračun različnih vrst prispevkov za socialno zavarovanje različna. Zlasti je v primeru
fizičnih oseb, ki so v socialno zavarovanje vključene na podlagi delovnega razmerja, za
ugotovitev o tem, koliko prispevkov bi moral delodajalec ali druga oseba, ki je zavezanec
za njihov obračun, dejansko obračunati, potrebno poznati pogodbo o zaposlitvi ali
individualno pogodbo prav vsakega posameznika.
Poleg navedenega lahko številni poskusi DURS-a, da bi od zavezancev za plačilo davkov
in prispevkov izterjal tudi tiste obveznosti, ki niso obračunane v dejansko predloženih
obračunih davčnih odtegljajev, temeljijo le na dejansko izplačanih prejemkih. DURS je v
letu 2010 obravnaval 33 tisoč655 primerov, ko delodajalci, ki zaposlujejo delavce, niso
predlagali REK-obrazcev ter so jih kontrolorji pozvali k predložitvi obračunov in plačilu
obveznosti. V primeru zavezancev, ki zaposlujejo delavce, a davčnemu organu ne
predložijo obračuna davčnih odtegljajev, lahko DURS te zavezance k predložitvi obračuna
in plačilu obveznosti le pozove. Če prejemki delavcem niso obračunani in izplačani,
dejansko ni nikakršne podlage za obračun, predložitev obračuna davčnemu organu in
plačilo obveznih dajatev, kot tudi ne za izrek kazenskih sankcij656.
vsebovali agregatne podatke o obračunanih prispevkih, ni pa imel podatka o obračunanih
prispevkih po posameznih zaposlenih.
654
Glej osmi odstavek 57. člena ZDavP-2.
655
In naložili za 33 milijonov evrov dajatev (samostojno pridobljen podatek s strani DURS-a dne
26. 10. 2011). Ugotovljenih nepravilnosti je precej več kot v letu 2009, ko je bilo takšnih primerov
slabih 22 tisoč, naloženih dajatev pa za dobrih 24 milijonov evrov (Letno poročilo DURS za leto
2008, 2009, str. 38).
656
656
Kot so na primer globa na podlagi 397. člena ZDavP-2 , ki se lahko v primeru kršitve izreče:
- pravni osebi, ki se po ZGD-1 šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, v višini 3.200 do
30.000 evrov, odgovorni osebi pa v višini 800 do 4.000 evrov,
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Pri tem velja omeniti, da se delodajalcem, ki zaposlujejo večje število delavcev in plač ne
izplačujejo, pogosto bolj izplača plačati globo, kot izplačati plače, kar ti s pridom
izkoriščajo, kot ugotavlja tudi Inšpektorat RS za delo657.
Drugače velja v primeru samozaposlenih oseb, ki so prispevke dolžne obračunati in
plačati od zavarovalne osnove do 15. v mesecu, in ostalih zavarovancev, ki so sami
zavezanci za plačilo prispevkov za socialno zavarovanje. Različno predpisana obveznost
obračuna in posledično načina evidentiranja obračunanih prispevkov tako tudi dejansko
omogoča različno raven uresničevanja pravic iz socialnega zavarovanja. To, poleg že
opisanega, najbolj očitno utemeljuje ureditev, da ZZZS tudi na podlagi DURS-ovih
podatkov o obračunanih, a neplačanih prispevkih samozaposlenih in zavarovancev, ki so
sami zavezanci za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje, omenjenim
zavarovancem in njihovim družinskim članom, razen otrokom, v času, ko zavezanec nima
poravnanih omenjenih obveznosti, zadrži pravice do zdravstvenih storitev in denarnih
dajatev iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja, razen nujnega zdravljenja.
Hkrati veljaven način evidentiranja obračunanih in plačanih prispevkov za socialno
zavarovanje močno izkrivlja sliko dejansko neplačanih obveznosti iz naslova prispevkov
glede na statusno obliko zavarovancev oziroma zavezancev za plačilo. Čeprav je bilo leta
2009658 iz naslova zaposlitve pri pravnih osebah v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje vključenih 699.436 oseb, kar je skoraj 82 % delovno aktivnih in prostovoljnih
zavarovancev, kot zasebnik, nosilec kmetijske dejavnosti, zaposleni pri zasebniku ali iz
naslova prostovoljne vključitve v obvezno zavarovanje pa je bilo zavarovanih 156.290
oseb, kar je 18 % delovno aktivnih in prostovoljnih zavarovancev, so znašali neplačani
prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po podatkih DURS-a659 na dan 31. 12.
2009 skupaj 114,7 milijonov evrov, od česar so neplačani prispevki s strani pravnih oseb
znašali 43,1 milijona evrov, kar je le 37,5 % vsega dolga, s strani fizičnih oseb pa kar 71,6
milijonov evrov, kar je 62,5 % vsega dolga.
Podobna struktura neplačanih prispevkov velja tudi za prispevke za obvezno zdravstveno
zavarovanje660, saj so po podatkih ZZZS-ja661 na dan 31. 12. 2009 od skupaj 50 milijonov
pravni osebi, ki se šteje za mikro ali majhno gospodarsko družbo, v višini 1.200 do 15.000
evrov, odgovorni osebi pa v višini 600 do 4.000 evrov,
- samostojnemu podjetniku posamezniku ali posamezniku, ki samostojno opravlja dejavnost, v
višini 800 do 10.000 evrov, odgovorni osebi pa v višini 400 do 4.000 evrov.
657
Inšpektorat RS za delo, 19. 5. 2010.
658
Podatkov o stanju dolga po fizičnih in po pravnih osebah na dan 31.12.2010 ni bilo mogoče
dobiti ne od ZPIZ-a in kljub osebnim poizvedbam dne 9. 1. 2012 ne od DURS-a, saj naj tega
podatka ne bi več vodili.
659
Samostojno pridobljen podatek pri DURS-u dne 9. 1. 2012.
660
Gre za prispevke, evidentirane pri DURS-u, in posledično podoben nabor zavarovancev kot v
primeru zavarovancev obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pri čemer je od
števila zavarovancev, za katere je zavezanec za plačilo prispevkov fizična oseba, potrebno odšteti
število prostovoljno vključenih v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (21.300 oseb), saj
so ti lahko v obvezno zdravstveno zavarovanje vključeni na drugih podlagah (na primer kot
družinski člani, osebe z drugimi dohodki in podobno).
-
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evrov662 neplačanih prispevkov pravne osebe dolgovale 29 %, fizične osebe pa 71 %. Na
dan 31. 12. 2010 je od 66,8 milijonov evrov neplačanih prispevkov dolg pravnih oseb
znašal le 27,6 milijonov, kar je 41,4 % vsega dolga, dolg fizičnih oseb pa 39,2 milijona
evrov, kar je 58,6 % vsega dolga.

661

Poslovno poročilo ZZZS za leto 2010, 2011, str. 89–90.
DURS v podatkih, ki sem jih samostojno pridobila dne 9. 1. 2012, navaja višji znesek, in sicer
58,3 milijonov evrov, razlike med podatkom ZZZS-ja, ki ga ta povzema po DURS-u, in podatkom
DURS-a pa, kljub zaprosilu z dne 10. 1. 2012, DURS ne pojasni.
662
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8 PREDLOGI SPREMEMB NA PODROČJU OBRAČUNAVANJA IN
PLAČEVANJA PRISPEVKOV

Osnovni motiv potrebnih sprememb je odpraviti naslednje ključne pomanjkljivosti
obstoječega sistema obračunavanja in plačevanja prispevkov za obvezno socialno
zavarovanje:
- možnost optimiranja obveznosti iz naslova prispevkov v odvisnosti od podlage za
vključitev v socialno zavarovanje;
- različne ravni in nabor pravic, ki jih iz naslova vključenosti v socialno zavarovanje ob
plačilu enakih prispevkov uveljavljajo različne kategorije zavarovancev;
- zapleten in nepregleden način obračunavanja in plačevanja prispevkov;
- pomanjkljiv in nepovezan nadzor;
- povečevanje zneska neplačanih prispevkov;
- neznan znesek prispevkov, ki niso obračunani in plačani.
Delno je spremembe mogoče uveljaviti s prilagoditvami normativne ureditve tako na
področju vključitve kot tudi na področju obračunavanja in plačevanja prispevkov, delno pa
s preoblikovanjem poslovnih procesov.
Možnost optimiranja obveznosti zaradi uvrstitve v posamezno kategorijo zavarovancev
socialnega zavarovanja je mogoče zmanjšati zlasti z izenačitvijo obveznosti obračuna in
plačila prispevkov v odvisnosti od vrste zavarovalne podlage, tako z vidika obveznosti
predložitve obračuna, kot tudi predpisanega roka za plačilo. Navedeno pomeni tudi
izenačitev posameznih kategorij zavarovancev. Pomembno je tako z vidika večje
pravičnosti (zavarovanci z enakim obsegom pričakovanih pravic imajo enak obseg dajatev
in enak rok za njihovo plačilo) kot tudi zaradi vzpostavitve ustrezne evidence o
obračunanih in plačanih prispevkih.
Ob izenačitvi obveznosti iz naslova socialnega zavarovanja bi v povezavi z omejenostjo
najvišjega zneska večine denarnih prejemkov iz naslova socialnega zavarovanja veljalo
pretehtati tudi omejitev najvišjih osnov za plačilo prispevkov, ne le za samozaposlene,
temveč za vse kategorije zavarovancev. Finančne posledice opisane rešitve bi po
podatkih MF-ja663 na osnovi 2,3-kratnika povprečne mesečne plače leta 2009664 znašale
skupaj 168,8 milijonov evrov – manj pobranih prispevkov za socialno zavarovanje bi bilo
za 226,7 milijonov evrov, obračunanega bi bilo za 19,1 milijon evrov več davka od
dohodkov pravnih oseb in za 38,7 milijonov več dohodnine. Gre za velik izpad

663

Gradivo v zvezi s spremembami zdravstvenega zavarovanja, uvedbi zavarovanja za dolgotrajno
oskrbo, omejevanjem osnov za plačevanje prispevkov za socialno zavarovanje in uvedbo
dodatnega davčnega razreda pri dohodnini (MZ, 2011, str. 19).
664
Ki jo je po podatkih odmere dohodnine za leto 2009 imelo 29.509 davčnih zavezancev (MZ,
2011, str. 19).
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prihodkov665, ki si ga državni proračun v trenutnih razmerah ne more privoščiti. Ne glede
na navedeno gre v tem primeru za ukrep, ki bi pomembno pripomogel tako k preglednosti
kot tudi k pravičnosti sistema, manj k solidarnosti, na samo učinkovitost delovanja sistema
socialnega zavarovanja pa sam po sebi nima vpliva.
Hkrati z ustrezno izenačitvijo obveznosti iz naslova socialnega zavarovanja je potrebno
izenačiti tudi vse ravni in nabor pravic, ki jih iz naslova vključenosti v socialno zavarovanje
uveljavljajo zavarovanci. To pomeni, da bi ob enaki obveznosti plačila sistem moral
zagotavljati enak obseg pravic, ki jih sedaj v primeru različnih kategorij (na primer
zaposleni, samozaposleni) in celo znotraj iste kategorije (državljani RS in državljani tretjih
držav, s katerimi niso sklenjeni ustrezni sporazumi) ne zagotavlja.
Medtem ko je izenačitev položaja zavarovancev in zavezancev za plačilo prispevkov
potrebno udejanjiti zlasti s spremembami normativne ureditve, je poenostavitve
obračunavanja in plačevanja prispevkov, ki bi omogočale večjo učinkovitost sistema
socialnega zavarovanja, v precejšnji meri mogoče opraviti s spremembami poslovnih
procesov. Slednje bi zagotovile večjo preglednost sistema in več pobranih prispevkov,
hkrati pa manj potrebnih opravil zavezancev in državnih organov kot tudi bolj pravilne in
večkrat uporabljive podatke o obračunanih in plačanih prispevkih.

8.1
RACIONALIZACIJA
PRISPEVKOV

POSTOPKOV

OBRAČUNA

IN

PLAČILA

8.1.1 DOLOČITEV ENOTNEGA ROKA ZA PREDLOŽITEV OBRAČUNA IN PLAČILO
PRISPEVKOV
Ureditev, da je v primeru zaposlenih zavezanec za prijavo v socialno zavarovanje in hkrati
zavezanec za plačilo prispevkov delodajalca delodajalec, je povsem ustrezna. Enako velja
za ureditev, da je zavezanec za plačilo prispevkov delojemalca zaposleni sam, pri čemer
mora delodajalec, ki je v primeru zaposlenih oseb najpogosteje tudi izplačevalec njihovih
plač oziroma drugih dohodkov iz delovnega razmerja, prispevke izračunati v obračunu
prispevkov za socialno varnost, in sicer v obračunu davčnih odtegljajev.
Tako z vidika enakopravnosti vseh kategorij zavarovancev kot tudi zaradi zakonsko
predpisane obveznosti izplačila plač pa je neustrezna ureditev, da mora delodajalec
davčni odtegljaj in s tem prispevke za socialno zavarovanje izračunati in odtegniti ob
obračunu dohodka, plačati pa na dan izplačila dohodka, ko mora davčnemu organu
predložiti tudi obračun davčnih odtegljajev, hkrati pa zaposlenemu predložiti podatke iz
obračuna davčnih odtegljajev o dohodku, o odtegnjenem in plačanem davčnem odtegljaju
in druge podatke, ki vplivajo na višino davčnega odtegljaja. Veljavna ureditev omogoča
izogibanje plačevanju prispevkov:
665

Pri čemer očitno ni upoštevan neznan obseg in sedanja umestitev zavarovancev, ki bi se
odločili za morebiti možno drugačno zavarovalno podlago (na primer zaposlitev namesto
samozaposlitve in obratno), v primeru, če bi do ureditve, ko bi bile za vse kategorije zavarovancev
enako omejene zavarovalne osnove, dejansko prišlo.
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- tako v primeru, ko delodajalec plače iz različnih razlogov delavcu ne izplača ali je ne
izplača pravočasno,
- kot tudi v primeru, ko delodajalec plače delavcu ne izplača zgolj formalno (do izplačila
pride na primer v gotovini).
Ves čas trajanja sklenjene pogodbe o zaposlitvi in vzpostavljenega delovnega razmerja
traja tudi vključenost v socialno zavarovanje iz naslova zaposlitve. Na podlagi vključenosti
v socialno zavarovanje je zavarovanec upravičen tudi do koriščenja vseh pravic, ki pa so v
primeru zavarovanja iz zaposlitve lahko koriščene ne glede na dejansko plačilo
prispevkov.
Za ves čas trajanja delovnega razmerja bi tako veljalo uveljaviti zakonsko presumpcijo
izplačila plač, kar bi posledično pomenilo obveznost obračuna prispevkov za socialno
zavarovanje za zaposlene delavce, četudi do določenega roka do izplačila plač formalno
ne bi prišlo. Gre za podobno rešitev, kot je v skladu z veljavno ureditvijo že vzpostavljena
za zavarovance, ki so sami zavezanci za plačilo prispevkov za obvezno socialno
zavarovanje.
Glede na to, da sicer med kategorijama zaposlenih in samozaposlenih ni nikakršnih razlik
v prispevnih stopnjah, obstajajo pa številne neutemeljene razlike v koriščenju pravic iz
socialnega zavarovanja, ni nikakršnega razloga, da bi bila različno predpisana obveznost
obračuna prispevkov za socialno zavarovanje. Potrebno bi bilo torej predpisati rok, do
katerega mora delodajalec, ne glede na svojo statusno obliko, davčnemu organu za svoje
zaposlene predložiti obračun prispevkov in jih tudi plačati. V povezavi s skrajnim rokom, ki
ga za izplačilo plač določa ZDR, bi moral biti to 18. v mesecu za pretekli mesec. Če
delodajalec obračuna prispevkov od plač in drugih prejemkov iz delovnega razmerja ne bi
predložil do predpisanega roka, bi moral davčni organ prispevke za zaposlene delavce
obračunati z odločbo in izterjati njihovo plačilo. Novega obračuna zavezanec za plačilo ne
bi smel predložiti, vse dokler obvezne dajatve iz naslova prejšnjega obračuna ne bi bile
plačane666.
Osnovno vprašanje, ki se ob tem pojavlja, je, katere zneske bi v tem primeru davčni organ
moral šteti za individualno zavarovalno osnovo, od katere bi za vsakega zaposlenega, za
katerega obračun obveznih dajatev od plač ni bil predložen do določenega dne, obračunal
prispevke za socialno zavarovanje. Z osnovo, od katere se plačujejo prispevki za socialno
zavarovanje vsakega zaposlenega, davčni organ (drugače kot v primeru samozaposlenih)
ni seznanjen in o tem načeloma nima podatka. Kot že navedeno, bi bila edina prava
osnova za obračun prispevkov plača oziroma nadomestilo delavca, ki izhaja iz pogodbe o
zaposlitvi ter je odvisna od številnih drugih dejavnikov, kot so na primer pravočasnost in
ustrezna kakovost s strani delavca opravljenega dela, kar pa je prepuščeno izključno
presoji delodajalca in delavca.
Za vzpostavitev omenjenega sistema bi bilo torej potrebno najprej:
666

Gre za ureditev, kakršno smo v preteklosti že imeli in ni povzročala nič manjše likvidnosti, kot
smo ji priča danes.
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-

-

bodisi določiti obvezno posredovanje podatka o (načelni) zavarovalni osnovi delavca
(v pogodbi o zaposlitvi dogovorjena plača, ki pa je najpogosteje formulirana iz
osnovne plače in variabilnega dela),
bodisi izhajati iz povprečja izplačanih plač in nadomestil plač v preteklem obdobju (na
primer v zadnjih 12 mesecih, o čemer davčni organ že ima individualne podatke).

Vsaka od navedenih možnosti ima določene prednosti in slabosti. Ena od slabosti je
dodatna obveznost obvestiti davčni organ o izbiri zavarovalne osnove za zaposlenega
delavca, kar je dodatno administrativno breme. S samo izbiro zavarovalne osnove bi bilo
mogoče sistem izigravati, kar je spet slabost. Ponuja pa se tudi možnost, ki je sicer manj
primerna in administrativno bolj obremenjujoča, da bi v večini primerov izhajali iz
hipotetične uvrstitve v določeno tarifno skupino delavcev, in sicer na podlagi delavčeve
formalne izobrazbe, panoge, v kateri je zaposlen, in povprečne plače v panogi. Ob tem bi
ostalo povsem zanemarjeno in neovrednoteno siceršnje prizadevanje delavca, da je delo
pravočasno in kvalitetno opravljeno, njegovo minulo delo, izkušnje, pridobljena znanja in
podobno.
8.1.2 UVEDBA ENOTNEGA NAKAZILA PRISPEVKOV
Tako z vidika enakopravnosti različnih prispevkov za obvezno socialno zavarovanje kot
tudi zaradi odprave po nepotrebnem zapletenega obračuna in vplačevanja, ki ga je težko
evidentirati (na primer zlasti v primeru delnih plačil), je potrebno poenostaviti obračun in
plačevanje prispevkov.
Izplačevalci dohodkov davčnemu organu za vsako vrsto izplačanega dohodka ob vsakem
izplačilu praviloma predložijo samostojen obrazec obračuna davčnih odtegljajev.
Obveznosti iz naslova prispevkov za socialno zavarovanje morajo v primeru izplačila
dohodkov iz zaposlitve, in to ob vsakokratnem izplačilu, obračunati in vplačati na tri
vplačilne podračune667. Enako plačujejo obveznosti iz naslova prispevkov izplačevalci
dohodkov, ki so zasebniki668 in so pred 1. oktobrom 2011 obveznosti plačevali na
prehodne podračuna davčnega organa669.
Tako pravne osebe kot tudi zasebniki ob izplačilu plač za prispevke na in od plač oziroma
ob plačilu prispevkov na in od svoje zavarovalne osnove banki, kjer imajo odprt
transakcijski račun, posredujejo naloge za izplačilo plač in drugih dohodkov skupaj z
nalogi za plačilo od plač in drugih dohodkov obračunanih obveznih dajatev. Glede na
veliko število nalogov (poleg nalogov za izplačilo plač vsakemu posameznemu
zaposlenemu na njegov transakcijski račun, nalogov za različne vrste odtegljajev –
667

Do 1. oktobra 2011 je bilo vplačilnih podračunov kar devet (glej Seznam podračunov JFP s
pripadajočimi podkonti in zaporednimi številkami B2, 19. 7. 2011), sedaj so podračuni trije – eden
za obveznosti, ki pripadajo državi (dohodnina, prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko
varstvo), drugi za obveznosti, ki pripadajo ZPIZ-u, in tretji za obveznosti, ki pripadajo ZZZS-ju.
668
Velja le za tiste fizične osebe, ki opravljajo dejavnost in niso kmetje.
669
Ti so se v primeru zasebnikov usmerili na sedem, v primeru zaposlenih pri zasebniku pa na
osem podračunov (lastna analiza Seznama podračunov JFP s pripadajočimi podkonti in
zaporednimi številkami B2, 19. 7. 2011).
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administrativnih prepovedi, nalogov za akontacije dohodnine, nalogov za plačilo
morebitnih premij dodatnega kolektivnega pokojninskega zavarovanja, nalogov za plačilo
prispevkov za socialno zavarovanje, morebitnih nalogov za obvezno dodatno pokojninsko
zavarovanje in podobno) bi bilo dodatno poenostavitev obračunavanja in plačevanja
prispevkov iz naslova zaposlitve in samozaposlitve mogoče doseči tako, da bi se uvedel
enoten nalog za plačilo prispevkov zaposlenih in enoten nalog za plačilo prispevkov
samozaposlenih. Ker je seštevek stopenj za plačilo prispevkov za socialno zavarovanje
samozaposlenih in zaposlenih enak, in sicer znaša 38,2 odstotka, bi se v obračunu
prispevkov in plačilu prispevkov upoštevala le ena stopnja. Enoten, kumulativen obračun
in plačilo vseh prispevkov od enotne prispevne osnove z enim plačilnim nalogom pomeni
hkrati tudi zmanjšanje stroškov tako v zvezi s samim obračunom kot tudi s plačilom, saj bi
se plačilo izvedlo namesto s tremi le z enim nalogom za vse vrste prispevkov. Na ta način
bi se zmanjšala količina administrativnih opravil in stroški zavezancev, DURS-a, poslovnih
bank in obeh zavodov, izboljšala bi se preglednost s tem pa zagotovo tudi pravilnost
posredovanih podatkov.
Ne glede na precejšnjo racionalizacijo na področju plačevanja davčnih obveznosti, ki velja
od 1. oktobra 2011 dalje, a kljub temu še vedno omogoča ločeno pokrivanje posameznih
vrst prispevkov, enotnega nakazila prispevkov za obvezno socialno zavarovanje ni
mogoče uvesti, dokler bodo različne osnove in roki za plačilo prispevkov. Predpogoj za
uvedbo enotnega nakazila prispevkov za obvezno socialno zavarovanje je torej vsaj
določitev enotne osnove in roka za plačilo prispevkov.
Če za oceno prihranka zgolj iz naslova vzpostavitve enotnega računa za plačilo
prispevkov za socialno zavarovanje izhajam iz povprečne najnižje cene elektronskega
nakazila670 in ob tem zanemarim dejstvo, da zlasti med mikro podjetniki verjetno vsi ne
poslujejo preko elektronskega bančništva, kjer so cene storitev plačilnega prometa
najnižje, ugotovim, da lahko z uvedbo enotnega naloga za plačilo prispevkov za socialno
zavarovanje671 povprečni podjetnik prihrani povprečno vsaj 10 evrov letno, kar hkrati
pomeni, da se za toliko znižajo prihodki ponudnikov plačilnih storitev. Ob dodatni združitvi
nalogov za plačilo akontacije dohodnine in prispevkov za socialno zavarovanje bi se
prihranek podjetij na eni strani in zmanjšanje prihodkov ponudnikov plačilnih storitev na
drugi strani podvojila.
8.1.3 ZMANJŠANJE OBVEZNOSTI POROČANJA
K racionalizaciji postopkov obračunavanja in plačevanja prispevkov za socialno
zavarovanje bi pomembno pripomoglo tudi zmanjšanje obveznosti izplačevalcev. Ti
morajo sedaj ob vsakem izplačilu za vsako vrsto izplačanega dohodka DURS-u
elektronsko predložiti obrazec obračuna davčnih odtegljajev.

670

Po cenikih dveh poslovnih bank (ABANKA d.d., 18. 12. 2011) in (NLB d.d., 16. 12. 2011).
Ob tem, da se akontacija dohodnine nakazuje z ločenim nalogom, vsi prispevki pa z enotnim
nalogom in sta torej namesto treh plačilnih nalogov potrebna dva naloga.
671
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Vsakokratno elektronsko posredovan obračun davčnih odtegljajev davčnemu organu služi
kot osnova za evidentiranje obračunanih obveznosti zavezanca, za letno odmero
dohodnine pa tudi za namene razkritja podatkov o plačanih prispevkih.
Ne glede na navedeno pa mora delodajalec delavcu ob vsakem izplačilu plače ter do 31.
januarja novega koledarskega leta izročiti pisni obračun plače in nadomestila plače za
plačilno obdobje oziroma za preteklo koledarsko leto, iz katerega sta razvidna tudi
obračun in plačilo davkov in prispevkov. Natančnejša oblika tovrstnih obvestil ni
predpisana.
Poleg predložitve podatkov o izplačanih plačah, nadomestilih in drugih dohodkih iz
delovnega razmerja davčnemu organu, morajo izplačevalci tudi AJPES-u predložiti
različne obrazce o izplačanih plačah, o regresu za letni dopust in podobno.
Dodatno morajo delodajalci do 30. aprila tekočega leta za preteklo leto ZPIZ-u
posredovati prijavo podatkov in sprememb podatkov o plači oziroma osnovi, nadomestilih,
plačanem prispevku za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ter obdobjih zavarovanja na
obrazcu M-4672. Ustrezen obrazec morajo posredovati tudi delavcem, za katere plačujejo
prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje delodajalca.
Ne glede na opisane obveznosti posredovanja podatkov o plačah oziroma nadomestilih
plače, osnovi za obračun prispevkov in davkov, obračunanih in plačanih prispevkih tako
delavcu kot davčnemu organu, AJPES-u in ZPIZ-u pa je ob uveljavljanju praktično vseh
pravic iz socialnega zavarovanja, razen pokojnine, te podatke potrebno dostavljati
ponovno.
V luči racionalizacije poročanja in večkratne uporabnosti posredovanih podatkov bi bilo
smiselno poenotiti način poročanja, saj se sedaj praktično eni in isti podatki z rahlimi
modifikacijami in dopolnitvami sporočajo večkrat različnim državnim organom, pri čemer
slednji še vedno ne morejo primerno prirediti in uskladiti niti tistega nabora podatkov, ki je
relevanten za uveljavljanje pravic iz socialnega zavarovanja.
Če bi prilagodili obseg in nabor podatkov ter dinamiko poročanja, ob predpogoju, da se
uvede obvezna predložitev obračuna in plačila prispevkov na določen datum ne glede na
izplačilo plač, bi veljalo uvesti enoten obrazec, ki bi služil enkratnemu poročanju ob
izplačilu plač in drugih dohodkov iz delovnega razmerja.
Hkrati bi le takšen obračun, ki bi ga bilo mogoče izpisati na dan izplačila ter delavcu
izročiti najhitreje šele po opravljenem poročanju673, za posameznega zaposlenega lahko
672

Razen za delavce, ki so zaposleni pri fizični osebah, ki ne opravljajo dejavnosti, za tujce,
zaposlene na območju RS pri tujih organizacijah in ustanovah, če je tako zavarovanje določeno z
mednarodnim sporazumom, in za državljane RS, ki so na ozemlju RS zaposleni pri tujih
organizacijah, zavodih in diplomatskih in konzularnih predstavništvih, če ti ne izvršujejo obveznosti
delodajalca, za katere obrazec M-4 posreduje DURS.
673
Pod pogojem, da se ukine možnost kakršnega koli odlaganja in obročnih plačil.
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dejansko predstavljal ustrezno dokazilo o obračunu in izplačilu njegove plače, saj se je v
praksi že večkrat izkazalo, da izplačevalci plačilne liste delavcev prirejajo na način, da se
navedeni podatki o izplačilu plače, odtegljajev in obveznih dajatev razlikujejo od dejansko
realiziranih plačil.
8.1.4 VZPOSTAVITEV ENOTNE EVIDENCE O OBRAČUNANIH PLAČAH TER
OBRAČUNANIH IN PLAČANIH PRISPEVKIH IN AVTOMATSKO RAZKRIVANJE
PODATKOV
Na podlagi enotnega obrazca sporočeni podatki se morajo evidentirati v enotni, centralni
evidenci. Glede na obseg in opis nalog ter evidenc, s katerimi davčni organ že razpolaga
na podlagi drugih predpisov, bi bilo za skrbnika enotne evidence najbolj primerno določiti
DURS.
Ob predpostavki ustreznega nabora in strukture podatkov, posredovanih z enotnim
obrazcem, je drugim državnim organom za izvajanje njihovih zakonsko določenih nalog,
zlasti za potrebe uveljavljanja pravic iz socialnega zavarovanja, potrebno omogočiti
dostop do podatkov za omenjene namene.
Na ta način se torej ne le eliminira večkratno poročanje izplačevalcev na primer o
obračunanih prispevkih ZPIZ-u, o izplačanih plačah in njihovi strukturi AJPES-u, temveč
tudi ponovno predlaganje podatkov v primeru uveljavljanja na primer bolniških in
starševskih nadomestil, nadomestil za primer brezposelnosti in podobno. Vsi podatki so
namreč vsebovani v enotni evidenci in s tem odpade tudi velik del opravil, ki se v podobni
obliki pojavljajo pri več državnih organih.
Vzpostavitev enotne evidence, v katero je mogoče podatke sporočati le elektronsko, izpis
oddanega poročila pa je tako za zavezanca kot tudi za zavarovanca omogočen šele po
tem, ko je oddano poročilo o obračunanih dohodkih, pripadajočih obveznih dajatvah in
vseh ostalih predpisanih podatkih, pomeni hkrati:
- najvišjo stopnjo avtomatizacije opravil, ki jih sedaj s tem v zvezi opravljajo zavezanci in
državni organi;
- evidentiranje podatkov na način, ki onemogoča kopičenje poročanja o obračunanih in
izplačanih nadomestilih in plačah, ne da bi bile le-te skupaj z obveznimi dajatvami
bodisi izplačane bodisi takoj predmet začetka postopka prisilne izterjave;
- združitev različnih vrst poročanja za zavezance in za zavarovance ter združitev
postopkov, ki se zaradi podobnih opravil pojavljajo pri več državnih organih, s tem pa
manjši obseg javnofinančnih sredstev, ki je potreben za njihovo delovanje;
- vzpostavitev podatkovne baze, iz katere je med drugim mogoče uporabiti tudi podatke
o zavarovalnih osnovah, od katerih so bili obračunani in plačani prispevki za socialno
zavarovanje, in sicer ne le za davčne, temveč tudi druge namene (izračun pokojninske
osnove, boleznine in drugih nadomestil). S tem bi se zavezanci in zavarovanci
razbremenili večkratnega poročanja v primerjavi s sedanjim postopkom obračuna in
plačila prispevkov za socialno zavarovanje zaposlenih, razvidnega s Slike 5.
Pridobivanje informacij o posredovanih podatkih s strani zavezanca bi moralo biti
državnim in drugim organom omogočeno avtomatsko.

204

Slika 5: Postopek obračuna in plačila prispevkov za socialno zavarovanje zaposlenih
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8.2

PRENOVLJEN
PRISPEVKOV

PROCES

OBRAČUNAVANJA

IN

PLAČEVANJA

Poleg že navedenih sprememb, ki so hkrati predpogoj za izboljšanje kvalitete podatkov o
obračunanih dohodkih iz zaposlitve ter o obračunanih in plačanih prispevkih, in sicer:
- določitve enotnega roka za predložitev obračuna in plačilo prispevkov,
- poenotenja prispevne osnove za vse vrste prispevkov,
- uvedbe enotnega nakazila prispevkov za socialno zavarovanje,
- poenotenja načina poročanja o izplačanih dohodkih iz zaposlitve,
- vzpostavitve enotne evidence o obračunanih plačah ter obračunanih in plačanih
prispevkih in omogočanja avtomatskega razkrivanja podatkov o osnovah, od katerih
so bili prispevki plačani za potrebe vseh drugih uradnih evidenc
je potrebno izpopolniti tudi sistem logičnih kontrol, ki bodo preprečevale že napake pri
sporočanju.
Poleg posledičnega izboljšanja same kvalitete podatkov bi bil z vzpostavitvijo enotne
evidence hkrati omogočen tudi enoten nabor informacij za potrebe vseh nadzornih
organov in s tem ustrezna podlaga za izvajanje nadzora ter sankcioniranja po predpisih, ki
urejajo prispevke za socialno zavarovanje, kot tudi po drugih predpisih.
V luči izenačenja in neprednostne obravnave katere koli vrste prispevkov in enakopravne
obravnave obveznosti in pravic zavarovancev obveznega socialnega zavarovanja (zlasti
zaposlenih in samozaposlenih) bi bilo na podlagi enotne celovite evidence o osnovah, od
katerih so bili obračunani prispevki, podatke mogoče zagotoviti vsakemu zavarovancu
posebej, in sicer, kot je bilo že navedeno, ob vsakokratni ustrezni oddaji obračuna za
obračun prispevkov (v primeru zaposlenih plača in drugi prejemki iz delovnega razmerja, v
primeru samozaposlenih njihova zavarovalna osnova) kot tudi z možnostjo
pooblaščenega vpogleda v podatke in enkrat letno posredovanim izpisom674 vseh med
letom obračunanih osnov ter od njih obračunanih in dejansko plačanih prispevkov ter
drugih obveznih dajatev. Navedeno s tem bistveno presega rešitev, ki jo vsebuje na
referendumu zavrnjeni Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in novi
predlog Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, ki - namesto dosedanjega
letnega obveščanja s strani delodajalca, obveznost obvestila o obračunanih in plačani
prispevkih le za pokojninsko in invalidsko zavarovanje dejansko prevali na ZPIZ.
Sporočene podatke bi na način, ki bi bil hkrati dovolj pregleden in bi najmanj obremenil
zavarovance in državne organe, zlahka navzkrižno preverjali. Prav tako bi bili podatki,
evidentirani v enotni evidenci (Evidenca obračunov), stalno na voljo zavarovancu, na
katerega se nanašajo, kot je razvidno iz modela prenovljenega procesa obračunavanja in
plačevanja prispevkov zaposlenih s Slike 6.

674

V primeru tekom leta uveljavljanih pravic iz naslova socialnega zavarovanja, ki so odvisne od
osnove za obračun oziroma plačilo prispevkov, pa tudi medletni izpis, tako na zahtevo državnega
organa, ki odloča o pravici (na primer ZZZS v primeru nadomestil v lastno breme, CSD oziroma
MDDSZ v primeru pravic iz naslova starševskega varstva in družinskih prejemkov).
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Slika 6: Model prenovljenega procesa obračunavanja in plačevanja prispevkov zaposlenih
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V primeru tako vzpostavljene evidence z opisanim naborom obvezno ažurno sporočanih
podatkov, ki bi bili predmet sprotnih kontrol tako s strani zavarovanca kot tudi državnih
organov, bi se tako tudi ne mogli soočati z evidentnim problemom, ko obračunani zneski
prispevkov pogosto ne odražajo dejanskega zneska tistih, ki bi morali biti obračunani.
Zaradi sedaj predpisane obvezne oddaje obračuna prispevkov za socialno zavarovanje
zaposlenih le v primeru dejanskega izplačila plač na eni strani in obvezno mesečno
obračunanih prispevkov675 samozaposlenih na drugi strani, podatki o tem, koliko
obveznosti bi bilo dejansko potrebno obračunati in plačati, s tem pa tudi podatki, ki naj bi
jih zagotavljal DURS zaposlenim, niso verodostojni. Zaradi neobstoja navzkrižnih kontrol
pa tudi ni mogoče z gotovostjo trditi, da se tudi tisti del pravic iz socialnega zavarovanja, ki
naj bi bil v primeru zaposlenih oseb odvisen od njihovih plač, odmerja od identičnih
podatkov, kot so na primer posredovani drugim državnim organom.
Vsekakor bi ob vzpostavitvi enotne evidence zaradi ustrezne ravni in nabora podatkov
veljalo razmisliti tudi o prenosu oziroma združitvi z zgodovinskimi podatki, ki jih o
zavarovalnih osnovah in prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje vsebuje
matična evidenca zavarovancev pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Tako bi bilo
zavarovancem zagotovljeno, da imajo v zvezi z odmero za pridobitev najpogostejše
pravice iz socialnega zavarovanja – pokojnine možnost vpogleda v osnove in vplačane
prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje od prvega dne vključitve v pokojninsko
in invalidsko zavarovanje dalje. Omenjeno bi v veliki meri pripomoglo k zavesti o
odgovornosti za varno starost. Sami zavarovanci bi na podlagi tako vzpostavljene
evidence, ki bi jim bila za razliko od sedanje jasno prezentna, poskrbeli tako za morebiti
manjkajoče podatke, kot tudi razmislili o tem, kakšno pokojnino iz obveznega zavarovanja
lahko ob veljavnih pogojih sploh pričakujejo.
V enotno evidenco bi se na enak način evidentirali tudi podatki samozaposlenih o
obračunanih prispevkih, ki so bodisi predloženi s strani zavarovanca bodisi naloženi z
odločbo davčnega organa. Za samozaposlene tako DURS-u ne bi bilo treba ZPIZ-u
posredovati podatkov o obračunanih in plačanih prispevkih z obrazcem M-4, kot to velja v
sedanjem postopku obračuna in plačila prispevkov za socialno zavarovanje
samozaposlenih, ki je razviden s Slike 7. Prav tako bi ne bilo potrebno vsakokratno
izpolnjevanje oziroma potrjevanje podatkov o zavarovalnih osnovah in obračunanih ter
plačanih prispevkih za potrebe uveljavljanja nadomestil iz socialnega zavarovanja.

675

Bodisi na podlagi s strani samozaposlenega predloženega obračuna bodisi na podlagi odločbe
davčnega organa.
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Slika 7: Postopek obračuna in plačila prispevkov za socialno zavarovanje samozaposlenih

Samozaposleni

Placilo
obveznih
dajatev

Obracun
prispevkov

DA

Obvestilo
o placanih
prispevkih,
zavarovalni
osnovi in dobi

NE

Oddan
obracun
prispevkov
za soc.
varnost

DA

NE

DURS

Odlocba o
nepredlozitvi
obracuna in
neplacilu
prispevkov

Evidentirana
obveznost

Prisilna
izterjava

Evidentirano
placilo
obveznosti

Oddan
M4/M8

Bremenitev
TRR
samozaposlenega
in odobritev
prehodnega
podracuna DURS

Poslovna banka

Evidentirana
zavarovalna
doba
in osnova

ZPIZ

Vir: ZDavP-2, ZMEPIZ, ZPIZ-1, ZPSV in ZPlaSS.

Za razliko od sedanjega sistema bi prenovljeni proces samozaposlenemu stalno
omogočal vpogled v evidentirane in plačane obveznosti iz naslova socialnega
zavarovanja in mu – za razliko od sedanje ureditve – omogočal tudi seznanitev z v
preteklem letu evidentiranimi zavarovalnimi osnovami, obračunanimi in plačanimi
prispevki, kot je razvidno s Slike 8.
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Slika 8: Model prenovljenega procesa obračunavanja in plačevanja prispevkov
samozaposlenih

Samozaposleni

Plačilo
obveznih
dajatev

Obračun
prispevkov

Da

Nalog
banki

Ne
Oddan
Obračun
prispevkov
za soc.
varnost

Ne

Da
Obveščanje
samozaposlenega

DURS

Obračun z
odločbo

Evidentirana
obveznost

Evidenca
obračunov

Da

Plačana
obveznost

Ne

Prisilna
izterjava

Bremenitev TRR
samozaposlenega
in odobritev
vplačilnega
podračuna

Poslovna banka

Drugi uporabniki
(ZPIZ, ZZZS, CSD,…)

Vpogledi in
podatki po
potrebi

Vir: lasten (2012).

8.3 DODATNI
PRISPEVKOV

UKREPI

ZA

ZMANJŠANJE

ZNESKA

NEPLAČANIH

8.3.1 IZBOLJŠANJE NADZORA IN IZTERJAVE
Poleg dejstva, da nadzirajo vključitev v samo socialno zavarovanje različni nadzorni
organi, ki so načeloma omejeni vsak na področje svojih delovnih nalog, komunikacija pa
je pomanjkljiva, bi bilo v prvi vrsti potrebno redefinirati njihove pristojnosti. Nadalje bi bilo
treba izboljšati pretok informacij in s tem omogočiti izvajanje sankcioniranja tudi po drugih
predpisih.
Eden od potrebnih ukrepov je tudi takojšnja ureditev za nadzorne organe
obremenjujočega, z vidika pravne varnosti pa nedopustnega prekrivanje normativne
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ureditve, ki ureja obračun in plačilo prispevkov. Tako so na primer z ZPSV določene
podobne obveznosti zavezancev kot z ZDavP-2, globe pa so določene različno, osnove
za plačilo prispevkov za zavarovanje za primer brezposelnosti določata tako ZUTD kot
tudi ZPSV in podobno.
Hkrati je potrebno nemudoma vzpostaviti mehanizme, ki bodo v največji možni meri
preprečevali izplačevanje prejemkov v gotovini brez hkratnega obračuna in plačila
obveznih dajatev. Potrebne spremembe na področju nadzora dela in zaposlovanja na
črno, od katerih so bile nekatere že predmet Predloga Zakona o preprečevanju dela in
zaposlovanja na črno676, ki je bil sicer v parlamentu sprejet, a zavrnjen na referendumu
dne 5. junija 2011677, na primer:
- da mora delodajalec posamezniku izročiti pisno pogodbo o zaposlitvi za nedoločen
čas v roku 3 dni po tem, ko je s strani pooblaščene osebe nadzornega organa
ugotovljena zaposlitev na črno, hkrati pa mora poravnati vse obveznosti iz naslova
delovnega razmerja za obdobje treh mesecev pred ugotovitvijo zaposlitve na črno, v
kolikor posameznik ni bil v tem času prijavljen v socialno zavarovanje na podlagi
delovnega razmerja;
- povečanje glob za zaposlovalce na črno na 15.000 evrov za pravno osebo, tuj subjekt
ali samozaposlenega, 3.000 evrov za odgovorno osebo in
2.000 evrov za
posameznika;
v praksi ne morejo izkoreniniti izplačevanja prejemkov v gotovini.
Pravilnik o izvajanju ZDavP-2 od 27. decembra 2011 dalje sicer določa, da je na
transakcijski račun odslej potrebno nakazati tudi dohodke iz delovnega razmerja.
Neizvajanje določbe drugega odstavka 37. člena ZDavP-2678, ki določa obveznost
ponudnikov plačilnih storitev679, da davčnemu organu pošljejo tudi podatke o
transakcijskih računih fizičnih oseb in o prilivih teh oseb na teh računih zaradi pridobivanja
podatkov, potrebnih za pobiranje davkov, pa preprečuje ustrezen nadzor. Dodatno je
glede na aktualne razmere utemeljeno pričakovati, da bodo delavci že zaradi golega
preživetja v številnih primerih morali pristati na izplačilo plač v gotovini, ki ne bo nikjer
evidentirano.
8.3.2 UKINITEV MOŽNOST ODLOGA IN OBROČNEGA PLAČILA PRISPEVKOV
Glede na aktualno problematiko neplačanih prispevkov, od katerih so medijsko najbolj
odmevni tisti, ki se nanašajo na pokojninsko in invalidsko zavarovanje, saj v primeru
zaposlenih delavcev edini neposredno vplivajo na višino njihovih pravic, se pojavljajo
različne razlage o dopustnosti odloga, odpisa in odobritve obročnega plačila prispevkov.
Opisanega ne rešujejo niti spremembe ZDavP-2, ki veljajo od 1. januarja 2011, niti

676

Gradivo MDDSZ z dne 5. 10. 2010, 21 str.
Poročilo o izidu glasovanja in o izidu zakonodajnega referenduma o Zakonu o preprečevanju
dela in zaposlovanja na črno, ki je bil 5. junija 2011 (Uradni list RS, št. 53/11).
678
Katere začetek uporabe je zamaknjen do 1. januarja 2015.
679
Torej zlasti poslovnih bank.
677
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odločitev Ustavnega sodišča RS o razveljavitvi 228. člena ZPIZ-1, ki učinkuje od 24.
decembra 2011 in ne uveljavitev ZUJF.
Še vedno je namreč dopusten odlog, odpis in obročno plačilo prispevkov za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje zavarovancev, ki niso zavarovani iz naslova delovnega
razmerja, za vse zavarovance pa prispevkov za zavarovanje za primer brezposelnosti in
prispevkov za starševsko varstvo. Odobravanje odloga plačila – in to večkratnega –
čeprav ga pravila o dodeljevanju državnih pomoči izrecno prepovedujejo, vodi v kopičenje
obveznosti, ki s strani zavezanca za plačilo prispevkov pogosto niso poravnane. Čeprav
sta odlog plačila in obročno odplačilo zapadlih obveznosti omejena na največ dve leti, pa
lahko davčni zavezanec ponovno vloži vlogo za odlog ali obročno odplačevanje. Tovrstno
odlaganje, ki dodatno pripomore k zapletenosti in nepreglednosti sistema kot celote, v
praksi pogosto ne izboljša likvidnostne situacije podjetij, saj ta prenehajo s poslovanjem iz
drugih razlogov. Za več let neplačani prispevki, četudi so bili morda odloženi, pa lahko
neposredno vplivajo ali bodo v prihodnosti vplivali na pravice zaposlenih.
Kljub temu da poznajo možnost odloga plačila davkov tudi drugod (na primer v Nemčiji, a
ne odloga prispevkov za socialno zavarovanje, temveč le davkov, pa še to za čas le od 3
do 6 mesecev) in za čas, ko je davčnemu zavezancu odloženo plačilo davka oziroma
dovoljeno obročno plačilo, sicer tečejo zamudne obresti, plačila prispevkov za socialno
zavarovanje glede na njihovo naravo kot tudi posledice, ki jih zaradi neporavnanih
obveznosti iz tega naslova nosijo zavarovanci, ne bi smeli odlagati na način, ki ga
omogoča sedanja ureditev. Dodatno je problematično, da se o odlogu različnih, a hkrati
od istih osnov obračunanih prispevkov, lahko odloča različno, pri čemer o njih odloča
DURS, ki ni niti prejemnik prispevkov niti ne izvršuje pravic zavarovancev, katerih
upravičenja so odvisna od samega plačila in višine vplačanih prispevkov.
Če bi predpisali dodatno obveznost, da bi bili o odobrenem odlogu, obročnem odplačilu in
odpisu obveščeni delavci, bi to vodilo v le še večjo zmedo in v še večji dolg iz naslova
neplačanih prispevkov. Izhajajoč iz dejstva, da temeljijo v primeru zaposlenih obračunani
prispevki na izplačanih plačah, si država torej ne v svoji zakonodajni in ne v izvršilni vlogi
ne bi smela uzurpirati pravice, da dovoljuje njihovo vplačilo v nasprotju z upravičenimi
pričakovanji prejemnikov plač, ki so hkrati tudi koristniki pravic iz naslova vplačanih
prispevkov. Po drugi strani s tem hkrati zavestno omogoča naraščanje dolga iz naslova
neplačanih prispevkov za socialno zavarovanje.
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9

FINANČNI
UČINKI
PREDLAGANIH
SPREMEMB
OBRAČUNAVANJA IN PLAČEVANJA PRISPEVKOV

Če izhajamo iz predstavljenega prenovljenega modela obračunavanja in plačevanja
prispevkov za socialno zavarovanje, je finančne učinke mogoče ovrednotiti kot seštevek
zmanjšanja neplačanih prispevkov in prihranka zaradi racionalizacije poslovanja državnih
organov na eni strani in prihrankov v obliki zmanjšanja stroškov poslovanja pri zavezancih
za obračun in plačilo prispevkov na drugi strani.
Zmanjšanje zneska neplačanih prispevkov je najprimerneje ovrednotiti po analogiji ocene
davčne vrzeli. Davčno vrzel kot stopnjo, ki kaže stopnjo neprijavljanja davkov oziroma
neplačevanja davčnih obveznosti, Klunova680 opredeljuje kot razliko med vrednostjo
davčnih prihodkov, ki bi jih davčna uprava morala zbrati, in vrednostjo dejansko pobranih
davčnih prihodkov. Po analogiji opredelitev vrst davčnih vrzeli Tanzija in Pellechia681 ter
Silvanija in Baerove682 je vrzel prispevkov za obvezno socialno zavarovanje mogoče
opredeliti s pomočjo:
- razlike med potencialnim številom zavarovancev in registriranim številom
zavarovancev,
- razlike med številom zavarovancev, za katere se ne obračunavajo prispevki za
obvezno socialno zavarovanje, in številom zavarovancev, za katere bi se prispevki
morali obračunavati,
- razlike med obračunanimi prispevki za obvezno socialno zavarovanje ter dejansko
plačanimi prispevki za socialno zavarovanje,
- razlike med celotno obveznostjo iz naslova prispevkov za socialno zavarovanje in
uradno obračunano obveznostjo.

9.1
OCENA
ZAVAROVANJE

VRZELI

PRISPEVKOV

ZA

OBVEZNO

SOCIALNO

9.1.1 OCENA RAZLIKE MED POTENCIALNIM ŠTEVILOM ZAVAROVANCEV IN
REGISTRIRANIM ŠTEVILOM ZAVAROVANCEV IZ NASLOVA OPRAVLJANJA
DELOVNE AKTIVNOSTI
Za oceno razlike med potencialnim številom zavarovancev in registriranim številom
zavarovancev ne more služiti zgolj primerjava med številom zavarovancev obveznega
zdravstvenega zavarovanja, zavarovanih iz naslova delovne aktivnosti in tistih, ki si sami
plačujejo prispevke683, in številom zavarovancev obveznega pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, zavarovanih iz naslova delovne aktivnosti in prostovoljne
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Klun, 2002, str. 193.
Tanzi in Pellechio, 1995, str. 22.
682
Silvani in Baer, 1997, str. 4.
683
Poslovno poročilo ZZZS za leto 2010, 2011, str. 20.
681
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vključitve684, saj bi to utegnilo voditi v zaključek, da bi se v obvezno socialno zavarovanje
moralo vključiti približno 47 tisoč zavarovancev več kot je dejansko vključenih. Omenjena
primerjava se namreč nanaša zgolj na tiste zavarovance, ki so se na način, da plačajo
vsaj minimalen znesek prispevkov za minimalen obseg pravic, odločili vsaj za vključitev v
obvezno zdravstveno zavarovanje685, in ne zajema tistih, ki dosegajo dohodke, a v
socialno zavarovanje iz naslova opravljanja delovne aktivnosti niso vključeni.
Števila zavarovancev, ki jim je bilo omogočeno, da se kljub morebitnemu opravljanju
neregistrirane dejavnosti in drugih oblik dela na črno v obvezno zdravstveno zavarovanje
vključijo bodisi kot družinski člani bodisi celo kot prejemniki socialnih pomoči in torej
prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje ne plačujejo, ni mogoče ugotoviti. Ocena
njihovega števila bi lahko izhajala iz ocenjenega števila tistih, ki se preživljajo z delom na
črno. Tega ni mogoče oceniti s pomočjo ocenjene vrednosti samega dela na črno (ki naj
bi v Sloveniji znašala od 17 do celo 27 odstotkov BDP-ja), temveč s pomočjo primerjave
med številom delovno aktivnega prebivalstva po Anketi o delovni sili in številom oseb,
vključenih v socialno zavarovanje. Medtem ko je bilo po podatkih SURS-a po Anketi o
delovni sili686 v zadnjem četrtletju leta 2010 delovno aktivnih 963 tisoč oseb (od tega 49
tisoč pomagajočih družinskih članov), je bilo na dan 31. 12. 2010 v pokojninsko in
invalidsko zavarovanje iz naslova delovne aktivnosti in prostovoljno vključenih 820 tisoč
oseb687. Iz omenjene primerjave sledi, da število delovno aktivnih, zmanjšano za število
pomagajočih družinskih članov, od števila tistih, ki so bili iz naslova delovne aktivnosti in
prostovoljno vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, odstopa za
približno 94 tisoč oseb.
Zaradi nezmožnosti ocene dohodkov, ki jih z delovno aktivnostjo ustvarijo delovno aktivne
osebe, ki niso vključene v obvezno socialno zavarovanje, razliko med potencialnim
številom zavarovancev obveznega socialnega zavarovanja in številom dejansko
vključenih v obvezno socialno zavarovanje iz naslova delovne aktivnosti, ocenim nekje
med:
- oceno števila tistih, ki bi se morali vključiti v obvezno socialno zavarovanje na podlagi
primerjave razlike med številom vključenih v obvezno zdravstveno zavarovanje in
številom vključenih v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova
prejemanja dohodkov (približno 47 tisoč), in
- razliko med številom delovno aktivnega prebivalstva po Anketi o delovni sili brez
pomagajočih družinskih članov in številom oseb, ki so iz naslova delovne aktivnosti
vključene v obvezno socialno zavarovanje (približno 94 tisoč oseb).
Oceno poskusim precizirati s pomočjo ankete, katere namen je oceniti delež delovno
aktivnih oseb, ki so formalno brezposelne, a niso iskalci zaposlitve. Ker je ciljna populacija
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Glej Tabelo 5.
Ne zajema pa oseb s stalnim prebivališčem v RS, ki so zaposlene pri tujem nosilcu
zavarovanja; skupaj z neznanim številom tujcev, ki se izobražujejo v RS, je takšnih oseb na letnem
nivoju povprečno 23 tisoč.
686
Statistične informacije št. 11/2011, 2011, str. 1 in 2.
687
Letno poročilo ZPIZ za leto 2010, 2011, str. 5.
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ankete natančno opredeljena, je treba udeležence ankete izbrati posamično, pri čemer pa
si ni mogoče pomagati z nobeno od uradno dostopnih evidenc. Tudi zato se prvotno
načrtovan nabor med 1.000 do 1.500 anketirancev po dolgem času iskanja potencialnih
udeležencev v anketi izkaže za nerealnega. K temu dodatno pripomore tudi dejstvo, da
se, kljub moji zavezi o popolni tajnosti podatkov, potencialni udeleženci v anketi za
sodelovanje v njej ne želijo odločiti, saj s tem, ko – četudi anonimno, razkrijejo neformalno
opravljanje aktivnosti za plačilo, razkrijejo svoje ravnanje, ki je kaznivo po številnih
predpisih. V anketi je naposled pripravljenih sodelovati 120 oseb, ki so stare med 21 in 52
let, formalno brezposelne in niso iskalci zaposlitve. Od 120 sodelujočih v celoti izpolnjeno
anketo688 odda 56 oseb (v nadaljnjem besedilu: anketiranci). Po izsledkih analize:
- so 3 osebe (dobrih 5 % anketirancev) vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje na
podlagi 21. točke 15. člena ZZVZZ (prispevke zanje plačujejo občine),
- sta 2 osebi (dobri 3 % anketirancev) vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje kot
oseba z drugimi prejemki,
- je 49 oseb (slabih 88 % anketirancev) vključenih v obvezno zdravstveno zavarovanje
na drugih podlagah, brez plačila prispevkov (najpogosteje kot družinski člani),
- 2 osebi (dobri 3 % anketirancev) nista vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje.
Od omenjene skupine je po navedbah anketirancev le 7 oseb (slabih 13 % anketirancev)
takšnih, ki so vključene v pokojninsko in invalidsko zavarovanje (vsi kot prostovoljno
vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje), kljub dejstvu, da kar 42 oseb
(75 % anketirancev) opravlja priložnostna dela oziroma ustvarja dohodke na drug način
(na primer 2 z oddajo nepremičnega premoženja v najem, eden s prodajo antikvitet in
umetniških predmetov, 3 s preprodajo motornih vozil, 1 z gradnjo nepremičnin za trg), ne
da bi dejavnost uradno registrirali.
Kot razloge za nevključitev689 v obvezno socialno zavarovanje iz naslova opravljanja
delovne aktivnosti kot samozaposlena oseba navajajo:
- preskromne dohodke690, ki jih ustvarijo (32 oseb, kar je 57 % anketirancev oziroma 76
% tistih, ki so delovno aktivni), pri čemer manj kot 1.000 evrov691 mesečno zasluži 30
oseb, kar je 54 % anketirancev oziroma 71 % tistih, ki so delovno aktivni;
- nezaupanje v sistem (17 oseb, kar je 30 % anketirancev oziroma 40 % tistih, ki so
delovno aktivni);
- nepoznavanje sistema (9 oseb, kar je 16 % anketirancev oziroma 21 % tistih, ki so
delovno aktivni);
688

Anketiranje je na podlagi vprašalnika iz Priloge 1 potekalo od 4. 9. 2010 do 17. 11. 2010.
Vsi razlogi so bili predlagani kot sestavni del vprašalnika, izbrali so jih lahko več.
690
Gre za lastno oceno anketirancev, pri čemer je presoja o tem, kaj je primeren dohodek, ki
omogoča vključitev v obvezno socialno zavarovanje s plačilom prispevkov, prepuščena
posamezniku, kar pomeni, da primeren dohodek po presoji anketiranca ni nujno enak seštevku
zavarovalne osnove (potencialnega neto dohodka) in obveznih dajatev (davki in prispevki), ki bi jih
moral plačati v primeru formalizirane aktivnosti.
691
Meja prejemkov 1.000 evrov mesečno je bila postavljena glede na predpostavko, da zagotavlja
dostojno preživetje. Postavljena meja je uporabna tudi z vidika osnove za obračun prispevkov, ki
služi za potrebe ocene, saj je relevantna zavarovalna osnova v višini minimalne plače skupaj s
prispevki za socialno zavarovanje v obdobju anketiranja znašala 1.020 evrov.
689
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- vključitve v obvezno socialno zavarovanje ne potrebujejo, ker so si socialno varnost
zmožni zagotoviti sami (5 oseb, kar je slabih 9 % anketirancev oziroma 12 % tistih, ki
so delovno aktivni);
- drugo (4 osebe, kar je 7 % anketirancev oziroma slabih 10 % tistih, ki so delovno
aktivni).
Razliko med potencialnim številom zavarovancev in registriranim številom zavarovancev
iz naslova opravljanja delovne aktivnosti po skrajno konservativni metodi692 ocenim tako,
da razliko med številom delovno aktivnega prebivalstva po Anketi o delovni sili brez
pomagajočih družinskih članov, in številom oseb, ki so iz naslova delovne aktivnosti
vključeni v obvezno socialno zavarovanje (približno 94 tisoč oseb) pomnožim z deležem
tistih693, ki na podlagi opravljene ankete s svojo neformalno aktivnostjo dosežejo dovolj
velike dohodke, da bi bili iz tega naslova lahko vključeni v obvezno socialno zavarovanje.
Ocenim, da bi iz naslova opravljanja delovne aktivnosti tako moralo biti vključenih
približno 27 tisoč več oseb, kot je dejansko zavarovancev iz tega naslova. Če bi plačevali
prispevke od zavarovalne osnove v višini vsaj minimalne plače, bi to pomenilo za skoraj
90 milijonov več plačanih prispevkov v letu 2010694.
9.1.2 OCENA RAZLIKE MED ŠTEVILOM ZAVAROVANCEV, ZA KATERE SE NE
OBRAČUNAVAJO PRISPEVKI, IN ŠTEVILOM ZAVAROVANCEV, ZA KATERE
BI SE PRISPEVKI MORALI OBRAČUNAVATI
Za oceno razlike med številom zavarovancev, za katere se ne obračunavajo prispevki za
obvezno socialno zavarovanje, in številom zavarovancev, za katere bi se prispevki morali
obračunavati, je potrebno izhajati zgolj iz tiste skupine delovno aktivnih prebivalcev, ki so
iz naslova predmetne delovne aktivnosti tudi vključeni v obvezno socialno zavarovanje.
Osnovno izhodišče ocene predstavlja seštevek zavarovancev obveznega pokojninskega
zavarovanja iz naslova delovne aktivnosti:
- zaposlenih pri pravnih osebah,
- zaposlenih pri zasebnikih,
- zasebnikov,
- kmetov.
Glede na obveznost obračuna in rok za predložitev obračuna prispevkov za socialno
zavarovanje, ki v primeru zasebnikov in kmetov dejansko ne omogoča primerov, da
prispevki ne bi bili obračunani, je za oceno primerno izhajati zgolj iz kategorije zaposlenih
pri pravnih osebah in zaposlenih pri zasebnikih.

692

Za potrebe ocene neobračunanih in posledično neplačanih prispevkov sem izhajala zgolj iz
tistega dela delovno aktivne populacije, ki s svojo neformalno delovno aktivnostjo ustvari dovolj
dohodkov, da bi bila iz tega naslova lahko vključena v obvezno socialno zavarovanje kot
samozaposleni.
693
Manj kot 1.000 evrov mesečno je zaslužilo 30 oseb, kar je 71 % anketirancev, ki so bili delovno
aktivni. Več kot 1.000 evrov je zaslužilo 29 % anketirancev, ki so bili delovno aktivni.
694
Glej Tabelo 31.
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Zaposlene, za katere se prispevki za neko obdobje ne obračunavajo, je v povezavi z
veljavno ureditvijo, ki obračun prispevkov nalaga le v primeru dejanskega izplačila plače,
smiselno razdeliti na dve skupini, in sicer na:
- zaposlene, za katere je mogoče ugotoviti, da so jim bile plače dejansko izplačane, a
obračun davčnih odtegljajev ni bil predložen davčnemu organu; število le-teh lahko
ocenim na podlagi števila primerov, v katerih je DURS 695 ugotovil, da so bili prejemki
izplačani, obračuni pa ne predloženi (v letu 2010 je bilo takšnih skupaj približno 33
tisoč);
- zaposlene, ki jim plače uradno niso bile izplačane, ker so jih bodisi prejeli v gotovini, v
naravi bodisi jih zaradi likvidnostnih težav delodajalca sploh niso prejeli; število le-teh
poskusim oceniti na podlagi primerjave podatkov o številu zavarovancev obveznega
socialnega zavarovanja iz naslova zaposlitve s podatki o zaposlenih, ki so prejeli plače.
Ti podatki se vodijo le za zaposlene pri pravnih osebah. AJPES zbira in mesečno
objavlja podatke o številu zaposlenih, ki so prejeli plače pri pravnih osebah (brez
pravnih oseb javnega sektorja), in o številu zaposlenih, ki so prejeli plače pri pravnih
osebah javnega sektorja696. Primerjam podatke o številu zavarovancev – zaposlenih pri
pravnih osebah na dan 31.12.2010 (672.953 oseb)697 – in seštevek števila
zavarovancev pri pravnih osebah, ki so plačo prejeli v januarju 2011 (604.438 oseb)698.
Zaradi nihanj, različne periodike spremljanja in revidiranja podatkov predpostavim, da
je delež tistih, ki so v januarju 2011 prejeli zaostale plače za mesece pred decembrom
2010, enak tistim, ki plače za december 2010 v januarju 2011 niso prejeli699.
Zanemarim večkratno štetje tistih zaposlenih, ki plačo prejemajo pri več delodajalcih700.
Predvidevam torej, da je vsem tistim, ki so bili iz naslova zaposlitve pri pravnih osebah
vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, plača za december 2010
izplačana v januarju 2011. Enormna razlika med številom zaposlenih pri pravnih
osebah na dan 31.12.2010 in številom zaposlenih pri pravnih osebah, ki jim je bila
plača izplačana v januarju, vodi do očitno napačnega sklepa, da za december 2010 v
januarju 2011 plača ni bila izplačana kar 68.515 zaposlenim pri pravnih osebah.
Omenjena primerjava ni relevantna tudi zaradi neznanega števila zaposlenih pri
zasebnikih, ki jim v januarju 2011 za december 2010 plača ni bila izplačana, in bi ga
bilo treba omenjenemu številu prišteti. Prav tako v ta namen niso uporabni objavljeni
začasni podatki SURS-a o zaposlenih po višini bruto in neto plače za leto 2010701, saj
ne zajemajo tistih zaposlenih, ki so jim v času trajanja pogodbe o zaposlitvi in
vključenosti v socialno zavarovanje iz tega naslova izplačane različne vrste nadomestil
(na primer starševska nadomestila, nadomestila v času bolniških odsotnosti, daljših od
30 dni, nadomestil za nego in podobno).
695

Glej str. 195.
AJPES, 12. 1. 2012.
697
Letno poročilo ZPIZ za leto 2010, 2011, str. 5.
698
Po podatkih AJPES-a, 12. 1. 2012.
699
Kot ugotavlja SURS (Statistične informacije št. 18/2011, 2011, str. 3), število prejemnikov
zaostalih izplačil že nekaj let raste. Leta 2010 je zaostala izplačila v Sloveniji prejelo v povprečju
11,4 % (predhodno leto 10,4 %) zaposlenih oseb.
700
Na primer zaradi več sklenjenih pogodb s krajšim delovnim časom, dopolnilnih zaposlitev po
ZDR in podobno.
701
SURS,12. 1. 2012.
696
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Za izhodišče za izračun obsega skupine zaposlenih, ki jim plače uradno niso bile
izplačane, je tako primerneje izhajati iz hipoteze, da je množica tistih, ki jim plače niso
izplačane, približno enaka številu primerljive kategorije zaposlenih, katerih delodajalci
dolgujejo več kot 4.000 evrov neplačanih prispevkov702. Po skrajno optimističnem
pristopu703 izhajam iz zadnjih dostopnih podatkov704 in posledično ocenim število tovrstnih
zaposlenih na letnem nivoju na 53 tisoč, kar pomnožim s povprečno vrednostjo
neplačanih prispevkov na zaposlenega, in sicer 3.060 evrov705.
9.1.3

OCENA RAZLIKE
PRISPEVKI

MED

OBRAČUNANIMI

IN

DEJANSKO

PLAČANIMI

Razliko med obračunanimi prispevki ter dejansko plačanimi prispevki je mogoče
ovrednotiti kot razliko med evidentiranimi obveznostmi iz naslova obračunanih prispevkov
za socialno zavarovanje in evidentiranimi plačili.
Zaradi prezentnosti rezultata velja zanemariti dejstvo, da med podatki o obračunanih
prispevkih in plačilih, ki jih evidentira DURS, niso zajeti vsi podatki o prispevkih
obveznega socialnega zavarovanja (tako na primer niso zajeti prispevki, ki jih zavarovanci
obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki so v omenjeno zavarovanje vključeni kot osebe
z drugimi prejemki, plačujejo neposredno ZZZS-ju).
Ocena se prvenstveno nanaša na prispevke za obvezno socialno zavarovanje
zavarovancev, ki so v omenjeno zavarovanje vključeni iz naslova opravljanja delovne
aktivnosti. Posledično velja v zvezi z oceno razlike med obračunanimi prispevki za
obvezno zavarovanje in dejansko plačanimi prispevki izhajati iz uradnih evidenc DURS-a
in podatkov, ki jih DURS tudi javno objavlja. Razlika med obračunanimi in plačanimi
prispevki znaša približno 3,5 % obračunanih prispevkov706, vendar je zaradi gospodarske
krize zanesljivo mogoče predvideti, da se bo kmalu približala 4 % obračunanih prispevkov.
9.1.4 OCENA RAZLIKE MED CELOTNO OBVEZNOSTJO IZ NASLOVA PRISPEVKOV
IN URADNO OBRAČUNANO OBVEZNOSTJO
Za oceno celotne obveznosti iz naslova prispevkov za socialno zavarovanje bi bilo uradno
evidentiranim obveznostim na podlagi:
- predloženih obračunov davčnih odtegljajev za zaposlene pri pravnih in fizičnih
osebah,

702

V tem primeru ne gre za davčne dolžnike, katerih davčni dolg znaša nad 4.000 evrov in katerih
seznam (ki ni poimenski) na podlagi šestega odstavka 23. člena ZDavP-2 vlada razkrije
Državnemu zboru RS v podatkih o stanju in gibanju davčnega dolga poslovnih subjektov.
Omenjeno poročilo se namreč nanaša na vse vrste davčnih obveznosti.
703
Predvidim, da se omenjeno število v enem letu ni bistveno povečalo.
704
Glej str. 187.
705
Povprečno vrednost izračunam na podlagi skupnega dolga iz naslova neplačanih prispevkov
brez upoštevanja tistih, za katere je bil odobren odlog.
706
Glej Tabelo 30.
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- predloženih obračunov prispevkov za obvezno socialno zavarovanje samozaposlenih
in izdanih odločb,
potrebno prišteti vsaj še:
- obračunane prispevke od tistih prejemkov zaposlenih pri fizičnih in pravnih osebah, ki
jim niso izplačani kot plače, temveč so prav zaradi nižje obremenitve izplačani kot
prejemki, ki s prispevki niso obremenjeni (na primer višja izplačila potnih stroškov,
višja povračila stroškov prehrane, kilometrine, prejemki v naravi),
- obračunane prispevke od prejemkov zaposlenih, ki so njim ali njihovim bližjim
namesto na podlagi pogodbe o zaposlitvi zaradi nižje obremenitve707 izplačani na
drugih podlagah (na primer na podlagi študentskih napotnic, pogodb o delu),
- obračunane prispevke od prejemkov, ki so izplačani v gotovini osebam, ki bi morale
biti zaposlene in iz tega vključene v obvezno socialno zavarovanje (delo na črno);
pri čemer velja, da je del slednjih prejemkov že upoštevan v finančno ovrednotenem
obsegu dela na črno, ki je del ocenjene razlike med potencialnim številom zavarovancev
in registriranim številom zavarovancev iz naslova opravljanja delovne aktivnosti.
Glede na veljavno ureditev nastanka obveznosti za plačilo prispevkov zaposlenih uradno
evidentiranim obveznostim in dodatno predlaganim zneskom za oceno vrzeli ni primerno
prišteti tistega dela prispevkov, ki izvira od plač in nadomestil, ki zaposlenim uradno niso
bila izplačana. V povezavi s predhodnimi ocenami velja kot izpad iz tega naslova
upoštevati zgolj minimalni, okvirni izpad v primeroma ocenjenem deležu. Tega izračunam
na podlagi primerjave stopnje povečanja vplačanih pavšalnih prispevkov ter vplačanih
prispevkov za posebne primere zavarovanja iz drugih pravnih razmerij v letu 2010 v
primerjavi z letom 2009, ki znaša 4,7 %708. V letu 2010 je bila v februarju opravljena 3,4odstotna uskladitev pavšalnih prispevkov, ki je enaka rasti povprečne plače v letu 2009709.
Razlika med stopnjo povečanja vplačanih pavšalnih prispevkov in prispevkov za posebne
primere zavarovanja ter stopnjo uskladitve pavšalnih prispevkov znaša 1,3 odstotne
točke710, kar kaže na očiten porast prejemkov, od katerih se plačujejo omenjeni prispevki.
Kolikšen del sicer izplačanih omenjenih prejemkov in kolikšen del njihovega povečanja v
zadnjem letu je mogoče šteti za prejemke, od katerih bi bilo treba plačati običajne
prispevke, je nemogoče ugotoviti. Prav tako je nemogoče ugotoviti, koliko izplačanih
povračil stroškov je dejansko izplačilo za opravljeno delo. Okvirni izpad zato ocenim na
1,3 % letno obračunanih prispevkov.

9.2

OCENA
IZPADA
JAVNOFINANČNIH
PRIHODKOV
NEUČINKOVITEGA POBIRANJA PRISPEVKOV

ZARADI

Obstoječi način obračunavanja in plačevanja prispevkov za obvezno socialno zavarovanje
zaradi selektivnega poročanja o prejemkih s strani poslovnih bank in odsotnosti
707

Ti prejemki so povečini obremenjeni le s pavšalnimi prispevki.
Lasten izračun na podlagi izkaza prihodkov in odhodkov ZPIZ v letu 2010 v primerjavi z letom
2009 in s finančnim načrtom za leto 2010 (Letno poročilo ZPIZ za leto 2010, 2011, str. 69).
709
Letno poročilo ZPIZ za leto 2010, 2011, str. 59.
710
Na ravni prispevkov za posebne primere zavarovanja le 0,2 odstotne točke, na ravni pavšalni
prispevkov pa kar 2,4 odstotne točke.
708
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avtomatskih kontrolnih mehanizmov omogoča primere, ko delovno aktivne osebe v
obvezno socialno zavarovanje iz naslova opravljanja delovne aktivnosti niso vključene in
iz tega naslova ne plačujejo prispevkov.
Ocenjeno razliko med potencialnim številom zavarovancev in registriranim številom
zavarovancev tako, po predstavljenem hipotetičnem, skrajno konservativnem izračunu
(saj gre za skupino, katere gotovost in raven prejemkov je najmanj zanesljiva), predstavlja
množica približno 27 tisoč oseb, ki bi se morale v obvezno socialno zavarovanje vključiti iz
naslova opravljanja delovne aktivnosti in plačevati prispevke najmanj od minimalne plače.
Ob tem velja upoštevati, da ni mogoče oceniti, kolikšen del iz naslova njihovih potencialno
zbranih prispevkov bi bilo potrebno nameniti za prejemke, ki jih sedaj te osebe niso
upravičene koristiti, ker niso vključene v obvezno socialno zavarovanje s plačilom
prispevkov (na primer boleznine, starševska nadomestila, nadomestila za primer
brezposelnosti), kot tudi ne, do kolikšnega dela socialnih transferjev ne bi bile te osebe
več upravičene v primeru legalizacije svojega delovno aktivnega statusa.
Obstajajo številni primeri zaposlenih, za katere je mogoče ugotoviti, da so jim bile plače
dejansko izplačane, a obračun davčnih odtegljajev ni bil predložen davčnemu organu. Če
za izhodišče velja povprečno število tovrstnih primerov, ki jih DURS ugotavlja v postopkih
kontrole in nadzora, jih je v povprečju na letni ravni približno 34 tisoč, povprečno pa
dodatno naložena obveznost po odkritem primeru znaša 966 evrov711. Ker se v teh
primerih obveznosti uradno evidentirajo, le da z zamikom, jih zato v oceno izpada ni
primerno vključiti.
Če upoštevano neevidentirane prispevke za ocenjenih 53 tisoč zaposlenih, ki jim plače
uradno niso bile izplačane, ker so jih bodisi prejeli v gotovini, v naravi bodisi jih zaradi
likvidnostnih težav delodajalca sploh niso prejeli, in to pomnožimo z ocenjeno povprečno
vrednostjo neplačanih prispevkov na zaposlenega, in sicer 3.060 evrov, bi navedeno
pomenilo evidentiranje vsaj dodatnih 162 milijonov evrov. Pri tem ni mogoče oceniti,
koliko večje tveganje za prenehanje poslovanja tovrstnih zaposlovalcev bi dejansko
predstavljala presumpcija izplačanih plač, četudi gre za rešitev, ki je zaradi
enakopravnosti zavarovancev (na primer izenačitev zaposlenih in samozaposlenih) in
omejitve svobodne gospodarske pobude s pravico do plačila za opravljeno delo tistim, ki
ga za lastnika kapitala dejansko opravijo, nujna.
Z drugačnim načinom obračunavanja in plačevanja ter izpopolnitvijo podatkov o vplačanih
prispevkih bi se zagotovo zmanjšal tudi delež neplačanih prispevkov, ki je v letu 2010
znašal 3,5 % vseh obračunanih prispevkov za socialno zavarovanje. Zmanjšanje tega
dela izpada je nemogoče oceniti – odvisen je namreč tudi od likvidnostne situacije.
Predvidim ga v višini polovice deleža letno neplačanih prispevkov.
Oceno razlike med obračunanimi prispevki za obvezno socialno zavarovanje ter dejansko
plačanimi prispevki za socialno zavarovanje velja ovrednotiti kot razliko med
711

Znesek dodatno naloženih obveznosti v letih 2009 in 2010, deljen s številom odkritih primerov
tovrstnih nepravilnosti (glej str. 187).

220

evidentiranimi obveznostmi iz naslova obračunanih prispevkov za socialno zavarovanje in
evidentiranimi plačili po uradnih podatkih, omenjeni oceni pa prišteti ovrednoteno
preostalo razliko med oceno celotne obveznosti iz naslova prispevkov za socialno
zavarovanje in uradno obračunano obveznostjo.
Iz navedenega sledi, da znaša kljub skrajno konservativni metodi ocene izpad
javnofinančnih prihodkov, ki ga je mogoče pripisati neučinkovitemu sistemu pobiranja
prispevkov za socialno zavarovanje, na osnovi podatkov iz leta 2010, približno 431
milijonov evrov, kot je podrobneje razvidno iz Tabele 31.
Tabela 31: Ocena izpada javnofinančnih prihodkov zaradi neučinkovitega pobiranja
prispevkov za obvezno socialno zavarovanje
Vrsta ocene razlike
Razlika
Osnova za izračun Skupaj
povečanje
JFP na osnovi 2010
713
Potencialno
število 27.000 oseb
Minimalna plača
89.887.871 evrov
zavarovancev
–
x prispevna stopnja
registrirano
število
712
zavarovancev
Zaposleni – zaposleni, povprečno 53.000
Približek
162.180.000 evrov
714
ki so prejeli plačo
oseb
povprečnega
neplačanega
zneska prispevkov,
brez odlogov
Del
razlike
med 3,5 % obračunanih
Letni znesek
102.237.424 evrov
evidentiranimi
prispevkov
obračunanih
obračunanimi prispevki
prispevkov x 3,5 %
za
socialno
x 0,5
zavarovanje
in
plačanimi prispevki za
715
socialno zavarovanje
Obveznost iz naslova 1,3 % letno
Letni znesek
76.875.795 evrov
716
drugih prejemkov
obračunanih
obračunanih
prispevkov
prispevkov x 1,3 %
SKUPAJ
431.181.090 evrov
Vir: lasten (2012).

Ocenjeni znesek izpada predstavlja 4,2 % davčnih prihodkov v letu 2010717 in hkrati 7,2 %
s strani DURS-a pobranih prispevkov za obvezno socialno zavarovanje v letu 2010718, pri
tem pa v oceni ni upoštevan izpad drugih davčnih prihodkov (zlasti dohodnine). Prav tako
712

Glej str. 213–216.
Za izračun pravilnega zneska minimalne plače za obdobje januar – december 2010 izhajam iz
mesečnih podatkov o določeni minimalni plači, ki jih objavlja DURS (DURS, 14. 1. 2012).
714
Glej str. 216 – 218.
715
Glej str. 218-219.
716
Glej str. 219.
717
Ti so znašali 10.385.844.488 evrov (samostojno pridobljen podatek s strani DURS-a dne
26.10.2011).
718
Glej Tabelo 30.
713
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v oceni ni upoštevan učinek na izdatke Javnega jamstvenega in preživninskega sklada.
Ta je tako v preteklem letu več kot 7.000 delavcem, ki jim je delovno razmerje prenehalo
zaradi insolventnosti delodajalca719, izplačal preko 20 milijonov evrov, pri čemer pa mu je
iz naslova subrogacij uspelo refundirati le 1,56 milijona evrov720.
Po drugi strani v razmerju do ocenjenega zneska izpada neplačanih prispevkov za
socialno zavarovanje ni upoštevana niti ocena koriščenih pravic iz naslova socialnega
zavarovanja, ki so jih zavezanci, za katere prispevki niso bili plačani, lahko kljub neplačilu
koristili.

719

Vrste pravic, ki jih omenjeni sklad v teh primerih pod pogoji, ki jih določa Zakon o jamstvenem in
preživninskem skladu (Uradni list RS, št. 78/06 – uradno prečiščeno besedilo, 47/09 – odl. US in
48/09 – popr.), izplačuje, so neizplačane plače za zadnje tri mesece pred datumom prenehanja
delovnega razmerja oziroma neizplačana nadomestila plač za plačane odsotnosti z dela za zadnje
tri mesece pred datumom prenehanja delovnega razmerja (v višini največ 3 minimalnih plač);
neizplačana nadomestila plače za čas neizrabljenega letnega dopusta, do katerega je delavec
upravičen v tekočem koledarskem letu (v višini največ polovice minimalne plače) in odpravnina v
višini in pod pogoji, kot jih za presežne delavce določajo predpisi, ki urejajo delovna razmerja (v
višini največ ene minimalne plače).
720
Gradivo MDDSZ, št. 01700-78/2005-35 z dne 27. 12. 2011.
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9.3 OCENA ZMANJŠANJA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV
ZARADI
UVEDBE
SPREMENJENEGA
NAČINA
OBRAČUNAVANJA
IN
PLAČEVANJA PRISPEVKOV
9.3.1 IZBOR METODOLOGIJE ZA OCENO ZMANJŠANJA ADMINISTRATIVNIH
STROŠKOV
Zmanjšanje administrativnih stroškov je ocenjeno s pomočjo enotne metodologije za
merjenje administrativnih stroškov (EMMAS). Metodologija, ki je priznana tudi s strani
Evropske komisije in z uvajanjem katere je z namenom poenostavitev postopka
kvantitativnega ocenjevanja administrativnih stroškov, povzročenih podjetjem in drugim
subjektom s strani državne ali lokalne regulative, začelo nekdanje Ministrstvo za javno
upravo v sodelovanju s Fakulteto za upravo, Univerze v Ljubljani, temelji na mednarodno
sprejeti metodologiji »International Standard Cost Model Manual« 721 in navodilih
»Standard Cost Model for Citizen: User's guide for Measuring Administrative Burdens for
Citizens«722.
Kot navaja Ministrstvo za pravosodje in javno upravo723 (v nadaljnjem besedilu: MPJU), je
»Standard Cost Model« (SCM) danes najbolj uporabljena metodologija za merjenje
administrativnih stroškov. S pomočjo modela za merjenje administrativnih stroškov se
posamezen predpis analizira tako, da se definirajo potrebne informacije in podatki. Ti so
opredeljeni kot informacijske obveznosti (IO) in predstavljajo kakršno koli dodatno
obveznost strank, ki zanje pomeni dodaten postopek, bolj zahtevno uveljavljanje pravic
oziroma pravnih koristi, predložitev več ali bolj zahtevne dokumentacije in podobno, s tem
pa višje stroške in večjo porabo časa. Poraba časa se naprej analizira po posameznih
aktivnostih, ki jih mora opraviti posamezen subjekt (na primer podjetje ali posameznik) za
zagotovitev potrebnih informacij. Od predstavljenih prednosti omenjene metodologije724
velja izpostaviti zlasti možnost celovitih sistemskih rešitev, možnost ovrednotenja
celotnega področja, predpisa ali samo dela predpisa, kvantitativno ovrednotenje
obveznosti in uporabljivost za vnaprej (ex-ante) ali za nazaj (ex-post).
Za potrebe uporabe omenjene metodologije so posamezne vrste stroškov razdeljene na:
- neposredne finančne stroške, kot so davki, prispevki in globe;
- posredne finančne stroške, ki izvirajo iz posredne obveznosti, določene z zakonodajo.
Delijo se na dejanske posredne stroške in administrativne stroške:

721

Measuring and Reducing Administrative Burdens for Business, SCM Network to reduce
administrative burdens, OECD, October 2005 (last version), v: Enotna metodologija za merjenje
administrativnih stroškov, privzeta po mednarodni metodologiji SCM (MPJU, 2012, str. 1).
722
Learning Team for Measuring Administrative Costs for Citizens, September 2008, v: Enotna
metodologija za merjenje administrativnih stroškov, privzeta po mednarodni metodologiji SCM
(MPJU, 2012, str. 1).
723
MPJU, 5. 4. 2012.
724
Prav tam.
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- dejanski posredni stroški so lahko enkratni (na primer enkratna nabava predpisane
potrebne opreme), lahko pa se poleg enkratnega stroška pojavljajo tudi občasni stroški
(na primer obvezno servisiranje predpisane potrebne opreme);
- administrativni stroški so stroški administrativnih aktivnosti, ki jih mora opraviti podjetje,
posameznik ali druga organizacija, da zagotovi informacije, ki jih zahtevajo predpisi.
Celotni administrativni stroški, ki vključujejo tako administrativna bremena kot tudi
stroške, ki bi jih imela podjetja ali posamezniki ne glede na predpis, so seštevek
naslednjih stroškov posamezne administrativne aktivnosti:
- porabe časa za določeno aktivnost (ovrednotene s plačilom za porabljen čas),
- izdatkov v obliki materialnih stroškov, ki jih terja določena aktivnost (na primer
pisarniški material, stroški kopiranja, poštnine, programske opreme),
- možnih zunanjih stroškov (na primer stroški programerjev, svetovalcev),
- splošnih stroškov, ki nastajajo pri poslovanju (na primer stroški poslovnih prostorov,
komunalnih storitev, informacijskih sredstev) in so določeni kot fiksen odstotek
izračunanih administrativnih stroškov. Ker nastajajo ne glede na to, ali zaposleni
opravlja svoje delo ali opravlja dodatno administrativno delo ali pa je celo odsoten,
se ti stroški upoštevajo kot fiksen odstotek administrativnih stroškov in se
upoštevajo samo pri deležu teh stroškov v BDP-ju v mednarodnih primerjavah725.
Pri izračunu administrativnih stroškov ločimo med modelom za podjetja in modelom za
državljane. Medtem ko je rezultat izračuna za podjetja izražen le vrednostno, je rezultat za
državljane razčlenjen na vrednostno in časovno komponento. Slednja predstavlja prosti
čas posameznika, ki ga namenja izpolnjevanju obveznosti, katere mu nalagajo predpisi, in
ga je težko ovrednotiti. Za merjenje administrativnih stroškov se uporabljata enotni tarifi za
uro, in sicer za podjetja povprečna bruto bruto plača v RS na zaposlenega na uro, za
državljane pa povprečna neto plača v RS na zaposlenega na uro726. Enačba za izračun
administrativnega stroška posamezne aktivnosti je tako:
administrativni strošek = cena na IO x količina
Cena na posamezno informacijsko obveznost727 za podjetje se izračuna kot zmnožek
porabljenega časa, ki mu prištejemo izdatke in zunanje stroške:
cena na IO = porabljen čas v urah x (bruto bruto plača/uro) + izdatki + zunanji stroški
Izdatki so predvsem materialni stroški, ki jih terja posamezna administrativna aktivnost (v
primeru oddaje obračunov prispevkov za socialno zavarovanje in poročil o izplačanih
plačah na primer izpis na papir, kopiranje). Zunanji stroški so zneski plačil zunanjemu

725

Povzeto in prirejeno po Enotni metodologiji za merjenje administrativnih stroškov, privzeti po
mednarodni metodologiji SCM (MPJU, 5. 4. 2012).
726
Prav tam.
727
Enotna metodologija za merjenje administrativnih stroškov v enačbah za izračun opredeljuje le
»ceno« in ne ceno na enoto, ki je v tem primeru posamezna informacijska obveznost.
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izvajalcu na letnem nivoju, ki za preračun na mesečni nivo terja ugotovitev frekvence
plačil na leto. Znesek na mesečnem nivoju se nato pomnoži s frekvenco plačil na leto728.
Čas se določi z metodo intervjujev. Pri intervjuju, ki se jih opravlja osebno ali z uporabo
sodobnih informacijskih sredstev, je pomembno opredeliti porabo časa za normalno
učinkovito podjetje oziroma posameznika.
Količino predstavlja zmnožek populacije (število subjektov, ki morajo opraviti določeno
informacijsko obveznost, ali število oddanih vlog, obrazcev in podobno) in frekvence
(pogostost posredovanja informacijskih obveznosti).
Porabljeni čas za izpolnitev določene administrativne aktivnosti je zmnožek časa,
potrebnega za izpolnitev posamezne administrativne aktivnosti ali informacijske
obveznosti, in količine. Enačba za izračun porabljenega časa na letnem nivoju za celotno
populacijo729 se tako glasi:
T = čas x količina
Pri izračunu administrativnega bremena je treba upoštevati tudi možnosti odgovorov glede
izvajanja administrativne aktivnosti, če konkretna informacijska obveznost ne bi bila
obvezna. Vrednosti korekcijskega faktorja za posamezno aktivnost se določijo v
odvisnosti od odgovora na vprašanje »Ali bi opravljali to aktivnost tudi, če predpis tega ne
bi zahteval?«, in sicer odgovor:
- v velikem obsegu - pomeni korekcijski faktor med 0,1 in 0,5,
- v določenem obsegu - pomeni korekcijski faktor med 0,6 in 0,9,
- aktivnosti ne bi izvajali - pomeni korekcijski faktor 1,0730.
Administrativno breme posamezne aktivnosti731 se tako izračuna na podlagi naslednje
enačbe:
administrativno breme = administrativni strošek x korekcijski faktor
9.3.2

OCENA ZMANJŠANJA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV ZARADI
SPREMEMBE
NAČINA
OBRAČUNAVANJA
IN
POROČANJA
O
OBRAČUNANIH IN PLAČANIH PRISPEVKIH

Zmanjšanje administrativnih stroškov ocenim s pomočjo uporabe in priredbe okvirno
opredeljenih korakov po metodologiji EMMAS732. Uvodoma določim informacijske
obveznosti, ki bi jih eliminirala uvedba spremenjenega načina obračunavanja in
poročanja. Izhajam iz pregleda obveznosti poročanja o izplačanih osebnih prejemkih in
obračunanih prispevkih za socialno zavarovanje v Tabeli 23. Ker je zaradi informiranosti
728

Prav tam.
Prav tam.
730
Prav tam.
731
Prav tam.
732
MPJU, 2012.
729
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zaposlenih smiselno ohraniti poročanje o izplačanih prejemkih v preteklem letu s strani
izplačevalcev, čeprav je v prenovljenem modelu predvidena vzpostavitev splošno
dostopne enotne evidence, te informacijske obveznosti ne vključim med tiste, ki bi jih bilo
primerno izključiti, Za vsako od informacijskih obveznosti opredelim tiste administrativne
obveznosti, ki so potrebne zgolj in samo za potrebe izpolnitve posamezne konkretne
informacijske obveznosti.
Na podlagi podatkov o subjektih, ki zaposlujejo733, opredelim relevantno populacijo, in
sicer 18.237 podjetnikov ter 55.734 gospodarskih družb, skupaj torej 73.971 subjektov734.
Za vsako od aktivnosti opredelim frekvenco v odvisnosti od predpisanega roka za
poročanje, in sicer:
- frekvenca = 1, v primeru, da je aktivnost potrebna enkrat letno,
- frekvenca = 12, v primeru, ko je aktivnost načeloma potrebna vsak mesec,
- frekvenca = 0,25 v primeru, ko je aktivnost potrebna vsaka štiri leta.
Na podlagi intervjujev s predstavniki 16 subjektov735, od katerih:
- 5 zaposluje od 1 do 3 zaposlene,
- 7 zaposluje od 4 do 20 zaposlenih,
- 3 zaposlujejo od 20 do 50 zaposlenih,
- 1 zaposluje več kot 50 zaposlenih,
za vsako od aktivnosti določim korekcijski faktor (KF). Zaradi identičnih odgovorov na
vprašanje, ali bi posamezno aktivnost opravljali tudi, če ta ne bi bila predpisana, morebitni
popravki korekcijskega faktorja v odvisnosti od števila zaposlenih niso potrebni. Na
podlagi rezultatov intervjujev so za vsako informacijsko obveznost določeni stroškovni
parametri po posamezni administrativni aktivnosti, kot je razvidno iz Priloge 2.
Na podlagi podatkov SURS-a736 o povprečni mesečni bruto plači v RS od januarja 2010
do decembra 2010 ugotovim, da je povprečna letna plača za leto 2010 znašala 17.938,70
evrov. Za izračun bruto bruto zneska ji je potrebno prišteti še prispevke delodajalca po
stopnji 16,1 % od omenjene osnove, kar skupaj znese 20.826,83 evrov. Za izračun bruto
bruto plače na uro omenjeni znesek delim s številom delovnih ur v letu 2010, in sicer
2088. Izračunana bruto bruto plača na uro za leto 2010 znaša 9,97 evrov.
Zaradi različnih elementov izračuna (za izpolnitev posamezne informacijske aktivnosti
terjajo administrativne aktivnosti različen čas, različne zneske izdatkov in različne stroške
zunanjih izvajalcev) in različne populacije (v nekaterih primerih so relevantni vsi
izplačevalci, v nekaterih primerih le tisti, ki so pravne osebe, ki zaposlujejo in poročajo

733

Glej str. 70 in 71.
Glede na zajem podatkov o subjektih, ki zaposlujejo, je število gospodarskih družb iz podatkov
AJPES-a, povzetih na str. 71, ohranjeno kot ocena števila vseh zaposlovalcev oziroma
poročevalcev, ki zaposlujejo in niso samostojni podjetniki.
735
Priporočeno število intervjuvancev po metodologiji je najmanj 15. Intervjuji s 16 od prvotno
načrtovanih 25 subjektov so potekali med 7. in 19. 4. 2012.
736
SURS, 7. 4. 2012.
734
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AJPES-u, v nekaterih pa zaposleni pri pravnih osebah in zasebnikih737) se izračuni za
vsako administrativno aktivnost opravijo posebej738. Za izpolnitev iste informacijske
obveznosti se lahko razlikujejo frekvenca (F), korekcijski faktor (KF) in tudi količina (Q) po
posameznih potrebnih administrativnih aktivnostih, s tem pa tudi administrativni stroški
(Admin. stroški) in administrativno breme (Admin. breme) po posamezni aktivnosti, kot je
razvidno iz Tabele 32.
Tabela 32:
Ocena zmanjšanja administrativnih stroškov in administrativnega bremena
zaradi uvedbe spremenjenega načina obračunavanja in plačevanja prispevkov za obvezno
socialno zavarovanje
Administrativna
aktivnost

Število

Pravne
osebe
zasebnega
sektorja
(zaposlujejo
in poročajo)

Izpolnjevanje
oddaja
Izpis

55.734

12

1

2,894

668.808

1.935.530

1.935.530

55.734

12

1

0,1997

668.808

133.561

133.561

55.734

12

1

0,1

668.808

66.880

66.880

Pravne
osebe
zasebnega
sektorja
(zaposlujejo
in poročajo)
Pravne
osebe
zasebnega
sektorja
(zaposlujejo
in poročajo)

Izpolnjevanje
oddaja
Izpis

55.734

1

0,6

3,094

55.734

172.441

103.465

55.734

1

0,6

0,1997

55.734

11.130

6.678

55.734

1

0,6

0,1

55.734

5.573

3.344

55.734

0,25

1

2,894

13.934

40.325

40.325

Izpis obrazca

55.374

0,25

1

0,1997

13.934

2.783

2.783

Arhiviranje

55.374

1

1

0,1

55.734

5.573

5.573

73.971

1

0,6

34,51

73.971

2.552.739

1.531.644

Informacijska
obveznost

Populacija

Posredovanje
poročila o
izplačanih
plačah
(Obrazec 1ZAP/M)

Posredovanje
obrazca
»Izplačilo
regresa
za
letni dopust«
Posredovanje
obrazca ZAPSP/4L
(zaposlene
osebe
po
višini
bruto
plače)

Posredovanje
obrazca za
prijavo
podatkov in
sprememb
podatkov o
plači,
plačanem
prispevku in
obdobju
zavarovanja
(Obrazec M-4)
Izpolnjevanje
obrazcev za
uveljavljanje
pravice
do
nadomestil iz
socialnega
zavarovanja

Vsi
izplačevalci
osebnih
prejemkov

/

Arhiviranje

/

Arhiviranje
Izpolnjevanje
oddaja

Izpolnjevanje
oddaja
Izpis

/

/

F

KF

Cena na IO

Q

Admin.
stroški €

€

Admin.
breme €

73.971

1

0,6

0,1997

73.971

14.772

8.863

Arhiviranje

73.971

1

0,6

0,1

73.971

7.397

4.438

Zaposleni pri
pravnih
osebah
in
zasebnikih

Izpis in izročitev
podatkov
zavarovancu

747.194

1

0,1

0,4997

747.194

373.373

33.337

Zaposleni pri
pravnih
osebah
in
zasebnikih

Izpolnjevanje
obrazca
Kopiranje
obrazca

747.194

1

1

1,994

747.194

1.489.905

1.489.905

747.194

1

1

0,1

747.194

74.719

74.719

Arhiviranje

747.194

1

1

0,1

747.194

74.719

74.719

6.961.421

5.515.685

SKUPAJ

Vir: lasten (2012).

Zmanjšanje administrativnih stroškov zaradi uvedbe spremenjenega načina
obračunavanja in plačevanja prispevkov za obvezno socialno zavarovanje znaša,
izračunano na podlagi podatkov za leto 2010, tako zgolj zaradi eliminiranja nekaterih vrst
poročanja in pod predpostavko, da se za vsakega zaposlenega letno izpolni en obrazec

737
738

Glej Tabelo 5.
Glej Prilogo 3.
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za uveljavljanje pravice do nadomestil, skupaj skoraj 7 milijonov evrov, zmanjšanje
administrativnega bremena pa 5,5 milijonov evrov.

9.4 MOŽNI DODATNI UKREPI
Z vidika pravičnosti financiranja sistema socialnega zavarovanja bi bilo v idealnih
razmerah najprimerneje zagotoviti večjo povezanost pravic s plačanimi prispevki. Opisano
bi bilo lahko le posledica stabilnega in ne konstantnim spremembam podvrženega
sistema. Stalno parcialno poseganje v ureditev socialnega zavarovanja ima vsaj dvoje
negativnih posledic, ki vplivajo na njegovo učinkovitost - stalno spreminjanje sistema
(zlasti z »ad hoc« ukrepi, kot je na primer zmanjševanje s pravnomočnimi odločbami
priznanih pokojnin z ZUJF, razmišljanje o prepovedi možnosti izplačila sredstev
dodatnega pokojninskega zavarovanja po 10 letih varčevanja z ZPIZ-2 in podobno) omaje
zaupanje vanj in praviloma ogrozi zanesljivost njegovega delovanja739.
Na samo stabilnost financiranja sistema socialnega zavarovanja, ki je ključnega pomena
za njegovo delovanje, pa žal poleg neugodnih demografskih dejavnikov in gospodarskih
razmer vplivajo tudi različne možnosti neparticipacije v sistemu, ne le po sili razmer,
temveč tudi po lastni izbiri. Omogočanje slednjega pomeni skupaj z negotovostjo
pričakovanj tistih, ki v sistemu nastopajo kot aktivni udeleženci bodisi kot zavarovanci
bodisi kot zavezanci za plačilo prispevkov, resno tveganje za samo učinkovitost delovanja
sistema socialnega zavarovanja.
Ob vzpostavitvi ustreznega in popolnega evidentiranja vseh potencialnih zavarovancev
(torej tudi tistih, ki se danes sami zavestno ne vključijo v zavarovanje, čeprav za to
izpolnjujejo pogoje) in ob doslednejšem obračunavanju prispevkov iz naslova vključitve (in
ne tako kot sedaj, ko je v primeru zaposlenih obračun prispevkov potrebno predložiti le v
primeru dejansko, formalno izplačane plače) bi bilo upravičenost in obseg pravic iz
naslova socialnega zavarovanja treba v večji meri vezati na zavarovalne osnove, od
katerih so bili v relevantnih obdobjih prispevki dejansko plačani – ali povedano drugače –
ob predpogoju takojšnje izterjave obračunanih prispevkov s strani države, bi veljalo
pretehtati ukinitev možnosti koriščenja pravic iz socialnega zavarovanja kljub neplačanim
prispevkom, in to za vse, ne le za nekatere skupine zavarovancev, kot to kljub njihovim
enakim obveznostim za plačilo velja sedaj.
V prid interesu za vključitev v obvezno socialno zavarovanje tudi ni dejstvo, da se
pobiranje prispevkov širi na vse oblike prejemkov iz naslova delovne aktivnosti, brez
omejitve navzgor. Ob tem pogosto ni predvideno, da bi se v osnovo za odmero pravic
vštevale vse osnove, od katerih se prispevki plačujejo. Navedeno skupaj s spremembami
na področju trga dela, katerih namen je v formalno delovno aktivnost, zlasti v tipične

739

Za davčni sistem tako Klunova in Jovanovićeva (Klun in Jovanović, 2012, str. 165) ugotavljata,
da »bolj kot želimo dosegati parcialne cilje, večja je verjetnost, da celoten sistem ne bo deloval v
skladu z načeli dobrega davčnega sistema«.
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oblike prekernih zaposlitev, ki, kot ugotavljajo tudi drugod po Evropi740, dokazano
ogrožajo socialno varnost in kakovost življenja, pritegniti čim več zavezancev za plačilo
prispevkov, na interes za vključitev ne vpliva pozitivno. Skupaj z neustreznim nadzorom
nad samo vključitvijo v socialno zavarovanje to zagotovo vpliva na večjo namerno
izigravanje sistema in s tem na njegovo manjšo učinkovitost.
Pomemben korak v smeri izpopolnitve delovanja sistema socialnega zavarovanja bi bil
vzpostaviti večjo pravičnost741, ki je je z izgovorom medgeneracijske in siceršnje
solidarnosti čedalje manj. Kljub pogosto ustreznim pravnim podlagam se – tudi zaradi
neizvajanja veljavne ureditve in očitnega toleriranja neplačevanja obveznih dajatev, s
širitvami prispevnih osnov na eni strani in neomejitvi višine prispevnih osnov ob hkratni
omejenosti dajatev iz naslova zavarovanja – slovenski sistem socialnega zavarovanja vse
bolj spreminja v sistem, ki - bolj kot na medgeneracijski in siceršnji solidarnosti med
zavarovanci z višjimi in nižjimi dohodki, temelji na »solidarnosti« med tistimi zavezanci, ki
svoje obveznosti plačujejo, in tistimi, ki jih ne.

740

Nemški analitiki ugotavljajo, da institut »neznatne zaposlitve« (geringfügige Beschäftigung), ki je
po vsebini podoben slovenskemu predvidenemu malemu delu, pospešeno nadomešča redno
zaposlitev (glej na primer Keller in Seifert, 2005, str. 313).
741
Ob tem ne gre zanemariti dejstva, da je večjo pravičnost, ki je v demokratičnih sistemih nujna, z
vidika morebitne boljše učinkovitosti sistema socialnega zavarovanja nemogoče finančno
ovrednotiti.
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10

PREVERITEV HIPOTEZ IN PRIČAKOVANI DOSEŽKI ZA
STROKO IN ZNANOST

10.1 PREVERITEV HIPOTEZ
Glavna hipoteza doktorske disertacije je:
Sistem socialnega zavarovanja v Sloveniji je neučinkovit, kar se odraža v izpadu
javnofinančnih prihodkov.
Glavno hipotezo dokazujejo naslednje podhipoteze:
a) Nadzor nad plačevanjem prispevkov za socialno varnost je pomanjkljiv in
nepovezan.
Podhipoteza je v celoti potrjena. Čeprav nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem
prispevkov izvajajo trije organi, ti vsak posebej preverjajo večinoma enaka dejstva (način
in višino izplačila dohodkov, ugotovitev višine zavarovalne osnove in kontrola obračuna
prispevkov od ugotovljene zavarovalne osnove, kontrola pravilnosti in pravočasnosti
plačila posamezne vrste prispevkov) in med seboj ne sodelujejo dovolj.
V socialno zavarovanje so se na način in pod pogoji, ki jih določajo področni predpisi,
dolžni vključiti vsi, ki so iz naslova svojega statusa ali delovne aktivnosti zavarovanci po
posameznem zakonu. V zvezi z učinkovitostjo sistema socialnega zavarovanja ter oceno
obsega prispevkov, ki bi morali biti poravnani iz naslova vključitve v socialno zavarovanje,
je očiten problem različnih možnosti in podlag za vključitev v socialno zavarovanje,
posledično pa tudi nadzor nad samo vključitvijo.
Veljavni sistem omogoča, da se del oseb, ki so delovno aktivne, a iz tega naslova
formalno niso vključene v obvezno socialno zavarovanje, lahko vključi v tisto vrsto
socialnega zavarovanja, ki ga posameznik potrebuje. Tako se je zgolj v obvezno
zdravstveno zavarovanje dopustno vključiti tudi kot oseba z drugimi prihodki pod pogojem,
da ima zavarovanec stalno prebivališče v RS in ni zavarovan iz drugega naslova. Tovrstni
zavarovanec se ob prijavi v obvezno zdravstveno zavarovanje ni dolžan vključiti v
katerokoli drugo obliko socialnega zavarovanja. Iz primerjave povprečnega števila
zavarovancev, vključenih v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz naslova
opravljanja delovne aktivnosti, izhaja, da je število zavarovancev obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja od števila zavarovancev obveznega
zdravstvenega zavarovanja manjše za približno 47 tisoč oseb742.
Dodatno se je v določenih primerih v obvezno zdravstveno zavarovanje, za razliko od
obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, mogoče vključiti kot družinski član,
742

Glej str. 214.

230

torej brez plačila prispevkov. Po podatkih ZZZS-ja743 je bilo na dan 31. 12. 2010 od
skupno 2.058.882 oseb, vključenih v obvezno zdravstveno zavarovanje, kot družinski član
zavarovanih 522.842 oseb.
Nadalje se je v obvezno zdravstveno zavarovanje mogoče vključiti kot oseba z drugimi
prihodki z minimalnim plačilom prispevkov. Le majhen del omenjenih oseb se dodatno
odloči za prostovoljno vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, četudi
pogoje za to izpolnjujejo, saj je posledično potrebno plačevati prispevke po enaki stopnji,
kot jih plačuje delovno aktivna populacija, in to po stopnji za delodajalce in delojemalce.
Na dan 31. 12. 2010 je bilo v obvezno zdravstveno zavarovanje na drugih podlagah (kot
oseba, ki si sama plačuje prispevek) vključenih kar 60.650 oseb744 – za okvirno primerjavo
lahko služi število prostovoljno vključenih v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, ki je po podatkih ZPIZ-a745 znašalo 20.974 oseb746.
Ker se obveznost vključitve v zavarovanje za starševsko varstvo opira na obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kar načeloma velja tudi za osnovo za plačilo
prispevkov, podobno pa v praksi velja tudi za zavarovanje za primer brezposelnosti,
posebnih podatkov o številu zavarovancev iz teh dveh naslovov ni. Ti podatki naj
praviloma sicer ne bi odstopali od podatkov o številu oseb, vključenih v obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zmanjšanih za število tistih, ki so v obvezno
pokojninsko in invalidsko zavarovanje vključeni prostovoljno.
Poleg opisanih pomanjkljivosti, ki omogočajo izogibanje obveznosti vključitve na strani
zavarovancev, je potrebno upoštevati, da obstajajo tudi delodajalci, ki pogosto v
zavarovanje ne prijavijo vseh delavcev, delavce najemajo za delo po podjemnih
pogodbah, preko študentskih napotnic ter jih uradno ne zaposlijo. Neredko delodajalci za
svoje delavce ne plačajo predpisanih prispevkov, ker uradno plač ne izplačajo. Prav tako
se dogaja, da delodajalci za potrebe obračuna in plačila prispevkov prikažejo le minimalna
izplačila, ki so osnova za plačilo prispevkov, razliko pa delavcem izplačajo v gotovini ali
kot povračila (na primer potnih stroškov).
Za nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za obvezno socialno
zavarovanje je primarno pristojen DURS, vendar tako ZPIZ kot ZZZS samostojno izvajata
kontrolo nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za pokojninsko in invalidsko
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Poslovno poročilo ZZZS za leto 2010, 2011, str. 20.
Prav tam.
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Letno poročilo ZPIZ za leto 2010, 2011, str. 5.
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Pri čemer je ob številu prostovoljno vključenih v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje
potrebno upoštevati še, da je zaradi neizpolnjevanja dohodkovnega cenzusa za redno vključitev v
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi 16. člena ZPIZ-1 precejšen del kmetov
vključen v pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi šeste alineje prvega odstavka 34.
člena ZPIZ-1 in hkrati »redno« vključen v obvezno zdravstveno zavarovanje, saj je dohodkovni
cenzus za »redno« vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje na podlagi 7. točke prvega
odstavka 15. člena ZZVZZ nižji. Tako je bilo iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti »redno« v
pokojninsko in invalidsko zavarovanje 31. 12. 2010 vključenih le 7.657 kmetov, v obvezno
zdravstveno zavarovanje pa 13.536 kmetov.
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zavarovanje oziroma za zdravstveno zavarovanje, ki temelji na vključitvi v obvezno
zavarovanje. V praksi gre torej za naknadno naključno preverjanje pravilnosti in
pravočasnosti izpolnjevanja obveznosti zavezancev za plačilo prispevkov, ki jo ZZZS
podobno kot ZPIZ izvaja zgolj z vidika svojih pristojnosti – prvi kontrolira vključitev v
obvezno zdravstveno zavarovanje, obračunavanje in plačevanje prispevkov za obvezno
zdravstveno zavarovanje, drugi pa vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje ter plačevanje prispevkov zgolj iz naslova te vključitve.
Zavezanec je dolžan sproti in redno posredovati podatke različnim institucijam. Če pride
do naknadne kontrole s strani vseh treh institucij, ima to za posledico, ne le da se
večkratno opravlja kontrola pri enem in istem zavezancu za prijavo v zavarovanje oziroma
za plačilo prispevkov, kar ločeno opravljajo revizorji oziroma inšpektorji vseh treh organov
in kar pomeni trikratno delovanje zaposlenih vsaj treh državnih institucij, temveč tudi vsaj
trikratno zahtevo za posredovanje želenih podatkov, vsaj trikratno izdelavo zapisnikov o
opravljenih pregledih s strani vsakega od omenjenih organov in vsaj tri sklepe oziroma
odločbe, s katerimi so podane ugotovitve oziroma je zavezancu naložena odprava
nepravilnosti.
Po drugi strani je - kljub temu, da gre za obvezno socialno zavarovanje, v primeru
obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja v celoti izpadel nadzor nad
obračunavanjem in plačevanjem prispevkov za to vrsto zavarovanja, zlasti pa ni
pristojnega organa, ki bi izvajal prisilno izterjavo v primeru neplačil.
Ne glede na številne obveznosti poročanja zavezancev za plačilo prispevkov je zlasti v
povezavi z načinom zbiranja podatkov s strani davčnega organa, ki temelji na
obračunanih prispevkih za socialno zavarovanje, katere je v primeru najbolj številčne
kategorije zavarovancev – zaposlenih, njihov delodajalec oziroma druga oseba
obračunala od izplačanih dohodkov in obračun predložila davčnemu organu, nemogoče
ugotoviti, koliko prispevkov ni obračunanih in posledično ni plačanih. Tako davčni organ
ne more ugotoviti, koliko prispevkov za socialno zavarovanje bi bil delodajalec ali druga
oseba za zavarovanca dolžan plačati. Navedeno bi bilo mogoče zgolj v primeru, da bi
delodajalec ali druga oseba, ki je zavezanec za obračun prispevkov, te pravilno obračunal
od ustrezne osnove, ki je za obračun različnih vrst prispevkov lahko tudi različna.
V povezavi s podatkom, da naj bi neplačani prispevki za socialno varnost po evidencah
DURS-a povprečno predstavljali manj kot 4 % vseh obračunanih prispevkov, je treba
upoštevati, da gre v glavnini le za tiste prispevke, ki so bili dejansko obračunani s strani
zavezancev za obračun oziroma davčnega organa in vsaj v primeru zaposlenih temeljijo
na uradno izplačanih plačah. Ob vsem tem je namreč zanemarjeno dejstvo, da delodajalci
za svoje delavce vse pogosteje ne plačujejo predpisanih prispevkov, ker uradno plač ne
izplačajo. Prav tako se dogaja, da delodajalci za potrebe obračuna in plačila prispevkov
prikažejo le minimalna izplačila, ki so osnova za plačilo prispevkov, razliko pa delavcem
izplačajo v gotovini ali kot neobdavčena povračila stroškov.
Glede na nesporen obstoj neznanega števila zaposlenih, za katere prispevki iz različnih
razlogov niso pravilno obračunani in plačani, ter ob upoštevanju dejstva, da bo tudi
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določen del tistih, ki prispevke sicer obračunavajo le-te težko poravnal zaradi likvidnostnih
težav, je o finančni razsežnosti posledic neplačanih prispevkov težko ugibati. Resnost
problema ne utemeljuje le gibanje izračunanega hipotetičnega deleža pokritih bruto plač v
% BDP-ja, temveč zlasti očitna neverodostojnost vzpostavljenih evidenc.
V zvezi s samim uveljavljanjem pravic iz socialnega zavarovanja je izpadu javnofinančnih
prihodkov zaradi neplačanih prispevkov potrebno prišteti še individualna oškodovanja na
račun manjše pokojninske osnove zaradi neplačanih prispevkov in posledično manjše
pokojnine.
Poleg navedenega so zaradi neplačevanja prispevkov za obvezno
zdravstveno zavarovanje nekaterih zavarovancev oškodovani vsi zavarovanci obveznega
zdravstvenega zavarovanja, saj je obseg zagotavljanja pravic omejen z obsegom
razpoložljivih sredstev ZZZS-ja. Dodatno proračunsko zagotavljanje sredstev ZPIZ-u in
ZZZS-ju kot tudi sofinanciranje pravic iz naslova zavarovanja za starševsko varstvo in
zavarovanja za primer brezposelnosti v delu, ki presega zbrane prispevke, gre v breme
vseh davkoplačevalcev.
Prenizke zagrožene kazni kot tudi neizvajanje predpisanega sankcioniranja spodbujajo
prirejanje podatkov o višini zavarovalnih osnov. To posledično pomeni utajo obveznih
dajatev, čemur je potrebno na strani delovnopravnih razmerij dodati tudi razmah dela na
črno in opravljanje dela v statusni obliki, ki ni združljiva z naravo opravljenega dela.
b) Enotna in celovita evidenca o obračunanih in plačanih prispevkih za socialno
zavarovanje po posameznih zavarovancih ni vzpostavljena.
Podhipoteza je v celoti potrjena. Ne glede na zadnje spremembe in dopolnitve ureditve s
področja evidentiranja obračunanih in plačanih prispevkov za socialno zavarovanje
enotna in celovita evidenca ni vzpostavljena. Za enotno evidenco bi namreč lahko veljala
le evidenca, ki bi vsebovala popolne podatke o vseh vrstah prispevkov za obvezno
socialno zavarovanje za vse kategorije zavarovancev socialnega zavarovanja, neodvisno
od pravne podlage za njihovo vključitev, tipa vključitve zavezanca za prijavo v
zavarovanje in za obračun oziroma plačilo prispevkov. Matična evidenca, ki je primarno
vzpostavljena za potrebe izvajanja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, namreč ne
vsebuje podatkov o vseh kategorijah zavarovancev – na primer o tistih, ki so v obvezno
zdravstveno zavarovanje vključeni na drugih podlagah, ki niso identične podlagam za
vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (razlike obstajajo pri kmetih,
delno tudi pri samozaposlenih, osebah, ki so v obvezno zdravstveno zavarovanje
vključene kot osebe z drugimi prihodki, in podobno).
Za celovito evidenco bi bilo mogoče šteti le evidenco, ki bi vsebovala podatke o vseh
vrstah prispevkov za obvezno socialno zavarovanje po posameznih zavarovancih. Zlasti
bi v primeru pokojninskega in invalidskega zavarovanja morala vsebovati podatke za obe
vrsti zavarovanj – torej tako za obvezno kot tudi obvezno dodatno – in za celotno
zavarovalno dobo – torej od prvega dne vključitve do upokojitve (v primeru delne
upokojitve oziroma nadaljevanja z vplačevanjem prispevkov tudi po upokojitvi). Tekoče
ažurirani podatki bi morali biti dostopni vsem uporabnikom (državnim organom, ki odločajo
o pravicah iz socialnega zavarovanja, zlasti pa zavarovancu). Omogočati bi morali izračun
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dajatev, ki se iz socialnega zavarovanja uveljavljajo v odvisnosti od zavarovalnih osnov
(na primer pokojnina, boleznina, nadomestila po predpisih o starševskem varstvu).
Omenjenega ne omogoča nobena od vzpostavljenih evidenc – ne evidenca, ki jo o
obračunanih in plačanih prispevkih po posameznih zavarovancih vodi DURS od 1. 7. 2008
oziroma 1. 1. 2009 dalje, in ne matična evidenca, ki jo vodi ZPIZ. V povezavi s slednjim se
tako zastavlja vprašanje, na kakšni podlagi lahko glavnina sedaj delovno aktivne
populacije, ki bo zagotovo že v kratkem podvržena še eni nujni pokojninski reformi,
pričakuje pravilen in korekten izračun zavarovalnih osnov iz 30 najugodnejših zaporednih
let pokojninske dobe747 ob upokojitvi čez na primer 20 let.
Ker se prispevki za socialno zavarovanje zaposlenih praviloma obračunavajo in plačujejo
od (formalno) izplačanih prejemkov, lahko DURS podatke o obveznosti iz naslova
prispevkov evidentira šele, ko zavezanec prispevke obračuna in obračun dostavi
davčnemu organu. V primeru, da zavezanec za plačilo prispevkov prejemkov, od katerih
se prispevki obračunavajo, formalno ne izplača in/ali prispevkov ne obračuna, DURS o
obveznosti iz naslova obračunanih prispevkov nima podatka. Posledično noben državni
organ ne razpolaga s podatkom o tem, za koliko zaposlenih, od kakšnih osnov, za katero
obdobje in kateri prispevki za posameznega zavarovanca niso bili plačani. Navedeno ima
v povezavi z dejstvom, da je večini zavarovancev omogočeno koriščenje pravic iz
socialnega zavarovanja kljub neplačanim prispevkom, nepredstavljive finančne posledice.
c) Prehodi zavarovancev iz ene kategorije v drugo so posledica različno določenih
obveznosti.
Podhipoteza je v celoti potrjena. Veljavna ureditev predpisuje večkratno različno
poročanje o osnovah in obračunanih ter plačanih prispevkih in prekomerno obremenjuje
tako zavezance za poročanje kot tudi prejemnike poročil. Nepovezane evidence in
neizvajanje nadzora nad obveznostjo in pravilnostjo podlage za vključitev v posamezne
vrste socialnega zavarovanja pa omogočajo vključevanje v socialno zavarovanje glede na
preference zavezancev za plačilo prispevkov in njihovo optimiranje plačevanja obveznih
dajatev iz tega naslova.
Možnosti optimiranja višine obveznih dajatev in drugih obveznosti iz naslova vključitve v
socialno zavarovanje izvirajo zlasti iz številnih razlik, ki temeljijo na pogosto
neutemeljenem razlikovanju med posameznimi kategorijami zavarovancev.
Ena najbolj očitnih je razlika v predpisani obveznosti obračuna in plačila prispevkov za
socialno zavarovanje samozaposlenih do 15. v mesecu za pretekli mesec, medtem ko je
rok za predložitev obračuna in plačila prispevkov zaposlenih vezan na dejansko izplačilo
plač. Hkrati je neplačilo prispevkov samozaposlenih razlog za omejitev ali zadržanje
njihovih pravic iz naslova socialnega zavarovanja in pravic njihovih družinskih članov,
razen otrok. Po drugi strani neplačilo prispevkov za zdravstveno zavarovanje za
zaposlene ne predstavlja razloga za kakršno koli omejevanje njihovih pravic in pravic
njihovih družinskih članov.
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Čeprav so navzgor omejene le osnove za plačilo prispevkov samozaposlenih, za
zaposlene pa so neomejene, so od pravic iz socialnega zavarovanja glede na predhodno
osnovo, od katere so bili plačani prispevki, navzgor omejene le nekatere vrste nadomestil
(starševsko nadomestilo v času dopusta za nego in varstvo otroka, nadomestilo za primer
brezposelnosti) in osnovna dajatev iz naslova pokojninskega in invalidskega zavarovanja
(pokojnina).
Razlike obstajajo tudi v uveljavljanju pravic iz socialnega zavarovanja kljub enaki
obveznosti za plačilo prispevkov - tako med različnimi kategorijami zavarovancev kot tudi
znotraj ene in iste kategorije zavarovancev. Samozaposleni imajo, ne glede na enako
najnižjo osnovo za plačilo prispevkov in enake prispevne stopnje kot zaposleni, manj
pravic iz naslova socialnega zavarovanja. Tako nimajo zmeraj pravice do delne pokojnine
in do nekaterih pravic iz invalidskega zavarovanja.
Razlika v dostopnosti do pravic iz socialnega zavarovanja znotraj iste kategorije
zavarovancev, ki posledično prispevke poravnavajo od enake osnove po enakih stopnjah,
je na primer pravica do nadomestila iz naslova brezposelnosti, ki nekaterim delavcem
migrantom kljub plačanim prispevkom za primer brezposelnosti ni priznana, če nimajo
stalnega bivališča v RS. Podobno velja za pravico do nekaterih vrst starševskih
prejemkov, ki so vezani na stalno prebivališče v RS starša in/ali otroka (na primer
starševski dodatek, pomoč ob rojstvu otroka, dodatek za veliko družino, dodatek za nego
otroka), četudi za obveznost plačevanja prispevkov za starševsko varstvo stalno
prebivališče v RS ni pogoj.
V omenjeno kategorijo razlik sodi tudi različen način uveljavljanja pravice do nadomestila
v breme obveznega zdravstvenega zavarovanja v primeru zaposlenih, katerim delodajalec
plače izplačuje, in tistih, ki jim ne. Čeprav razlike v dostopnosti do pravic iz socialnega
zavarovanja znotraj iste kategorije zavarovancev za sam prehod med kategorijami
zavarovancev niso relevantne, jih ne gre zanemariti. Zneski plačanih prispevkov s strani
zavarovancev, ki v opisanih primerih zaradi nemožnosti uveljavljanja pravic iz socialnega
zavarovanja dejansko niso odmena za pričakovane dajatve, so zanemarljivi in nimajo
nikakršnega vpliva na preglednost učinkovitost in vzdržnost sistema socialnega
zavarovanja, a vzbujajo resen dvom o pravičnosti ureditve748.
Za odločitev o zaposlitvenem statusu in posledično podlagi za vključitev v obvezno
socialno zavarovanje je pomembna tudi razlika v obveznostih delodajalca v odvisnosti od
statusa osebe, ki delo opravlja (na primer nadomestila, povračila stroškov prehrane med
delom in prevoza na delo, regres za letni dopust, ne nazadnje pa sam delovni prostor in
zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu v primeru zaposlenih v primerjavi s povsem
neobvezujočim civilno pravnim odnosom z osebo, ki delo opravlja na pogodbeni osnovi),
kar je v številnih primerih tudi v povezavi s subvencijami za samozaposlitev razlog za rast
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Slednje velja tudi v primerjavi s sistemi, po katerih neselektivno povzemamo ključne rešitve, kjer
je pobiranje prispevkov povezano z realno pričakovano možnostjo nastanka upravičenosti do
dajatve iz tega naslova – glej na primer opisano zavarovanje za primer brezposelnosti v Avstriji,
str.123.
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števila samozaposlenih. Navedeno utemeljuje zlasti dejstvo, da rasti števila
samozaposlenih ne sledi rast števila tistih, ki so iz naslova opravljanja dejavnosti tudi
vključeni v socialno zavarovanje. Po drugi strani se odliv tistih samozaposlenih, ki so z
opravljanjem svoje dejavnosti sposobni ustvarjati več kot zgolj minimalni dobiček, med
ustanovitelje ali družbenike gospodarskih družb, ki za obveznosti le-teh praviloma ne
odgovarjajo s svojim osebnim premoženjem, več kot kompenzira s prilivom tistih
zaposlenih, ki so se na podlagi zahtev delodajalcev prisiljeni priglasiti kot samostojni
podjetniki posamezniki. V takem primeru se pogodba o zaposlitvi prekine, odgovornost za
plačevanje prispevkov in socialno zavarovanje pa se prevali nanje.
Doslednejše izvajanje preverjanja obstoja ustrezne podlage za vstop v socialno
zavarovanje, ki hkrati preprečuje možnost vključitve v socialno zavarovanje na podlagi
delovnega razmerja, če elementi le-tega ne obstajajo, bi teoretično pomenilo porast
števila samozaposlenih iz drugega odstavka 15. člena ZPIZ-1 (lastniki – poslovodne
osebe osebnih družb in zavodov), vendar so se v praksi pojavile nove pomanjkljivosti
sistema, ki omogočajo ohranitev sedanjega statusa zavarovanca. Prva je ta, da se
potencialni samozaposleni iz drugega odstavka 15. člena ZPIZ-1 vključitvi iz naslova
samozaposlitve izognejo na način, da za zakonitega zastopnika oziroma poslovodno
osebo v podjetju, katerega družbenik so, imenujejo nekoga drugega749. V tem primeru ni
ovir za formalno sklenitev delovnega razmerja ne s poslovodno osebo750 in ne za sklenitev
delovnega razmerja z družbenikom, ki ni poslovodna oseba751. Druga možnost je vstop
novega družbenika v družbo. Slednje utemeljuje tudi enormno število sprememb
družbenih pogodb zaradi povečanja števila družbenikov v družbi in vpisov sklepov o
imenovanju oziroma razrešitvi članov organov družb z omejeno odgovornostjo. Samo v
decembru 2011 je tako kar 2.318 družb z omejeno odgovornostjo spremenilo svoje
družbene pogodbe zaradi povečanja števila družbenikov v družbi. V enakem obdobju pa
je bilo vpisanih 1.718 sklepov o imenovanju oziroma razrešitvi članov organov družb v
družbah z omejeno odgovornostjo752.
Nepovezane evidence in neizvajanje nadzora nad obveznostjo in pravilnostjo podlage za
vključitev v posamezne vrste socialnega zavarovanja, ki je neposredno povezana z višino
obveznih dajatev iz tega naslova, omogočajo tudi razmah dela na črno. Navedeno
utemeljuje tudi rast števila neformalno delovno aktivnih, ki jih je sicer s statističnimi
raziskavami mogoče zajeti le delno, a jih med drugim dokazujejo tako ugotovitve
nadzornih organov kot tudi primerjava med številom delovno aktivnega prebivalstva po
Anketi o delovni sili in številom oseb, vključenih v socialno zavarovanje.
Dodatno v povezavi z vključitvijo v socialno zavarovanje ne gre zanemariti specifičnih
oblik zaposlitev – na primer študentsko delo, osebno dopolnilno delo, kratkotrajno delo –
ki pravzaprav ne omogočajo prave vključitve v socialno zavarovanje na način, da bi bilo iz
tega naslova mogoče eventualno pridobivati prejemke, kot so bolniško, starševsko
749

Najpogosteje zakonca ali izvenzakonskega partnerja ali bližnjega sorodnika.
Pogodbeni stranki sta pristojni organ oziroma lastnik gospodarske družbe in poslovodna oseba.
751
Pogodbeni stranki sta zakoniti zastopnik gospodarske družbe in zaposleni.
752
Številčni podatki povzeti po Cepec, 2012, str. 12.
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nadomestilo, pokojnina. Hkrati omenjene specifične oblike zaposlovanja vplivajo na
tradicionalne oblike zaposlovanja (na primer študentsko delo in kratkotrajno delo
negativno vplivata na zaposlitve s pogodbo o zaposlitvi, osebno dopolnilno delo v
manjšem obsegu negativno vpliva na registracijo samostojnih podjetnikov posameznikov).
d) Normativna ureditev socialnega zavarovanja in vzpostavljen način spremljanja
prispevkov iz naslova vključitve v socialno zavarovanje ne omogočata izvajanja
nekaterih ključnih aktov EU s področja socialnega zavarovanja.
Podhipoteza je v celoti potrjena.
V zvezi z razhajanjem med zapovedano ureditvijo na ravni EU in ureditvijo ter izvajanjem
socialnega zavarovanja v RS velja načeloma ločiti dvoje:
- neustrezen ali nepravočasen prenos določb direktiv EU753 v nacionalni pravni red,
- neizvajanje uredb EU754.
Direktiva Sveta 80/987/EGS z dne 20. oktobra 1980 o približevanju zakonodaje držav
članic v varstvu delavcev v primeru plačilne nesposobnosti njihovega delodajalca755 ureja
terjatve delavcev, ki izhajajo iz pogodb o zaposlitvi ali delovnih razmerij, do delodajalcev,
ki so plačilno nesposobni. V slovenski pravni red naj bi bila formalno prenesena v celoti 756
s predpisi, ki urejajo finančno poslovanje podjetij, jamstveni in preživninski sklad ter
postopke zaradi insolventnosti. Omenjena nacionalna ureditev pa dejansko ne zagotavlja
predpisane obveznosti države članice EU iz 7. člena navedene direktive. Ta določa, da
»za primer, ko delodajalec zavarovalnim ustanovam v okviru državnega sistema
socialnega zavarovanja ne plačuje obveznih prispevkov, še preden postane plačilno
nesposoben, države članice sprejmejo ukrepe, s katerimi zagotovijo, da to ne prizadene
delavčeve upravičenosti do nadomestil pri teh zavarovalnih ustanovah do tiste mere, do
katere so bili prispevki delavcev obračunani pri viru izplačevanja njegovih dohodkov«.
Najbolj očiten primer dejanskega neskladja z opisano ureditvijo predstavlja tisti del
slovenske ureditve pokojninskega zavarovanja, ki določa, da se v pokojninsko dobo
štejejo obdobja, v katerih je glede na podatke nosilca obveznega zavarovanja delodajalec
obračunal prispevke za obvezno zavarovanje od zavarovančeve plače, vendar jih ni
vplačal v pokojninsko in invalidsko zavarovanje ne glede na uspeh ukrepov za izterjavo
plačila prispevkov (192. člen ZPIZ-1). Zavarovanec je v takšnem primeru nesporno
prikrajšan za pokojninsko osnovo v omenjenem obdobju, posledično pa mu zgolj priznana
pokojninska doba (ne pa tudi osnova) lahko vpliva na odmerjeno pokojnino.
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Na podlagi tretjega odstavka 288. člena Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 115 z
dne 9. maja 2008, str. 47, s spremembami; v nadaljnjem besedilu: PDEU) je direktiva za vsako
državo članico, na katero je naslovljena, zavezujoča glede cilja, ki ga je treba doseči, vendar
prepušča državam izbiro oblike in metod.
754
Uredba je splošno veljavna; zavezujoča je v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah
članicah (drugi odstavek 288. člena PDEU).
755
UL L št. 283 z dne 28. oktobra 1980, str. 23, s spremembami.
756
Samostojno pridobljen podatek iz Registra predpisov Slovenije (v nadaljnjem besedilu: RPS)
dne 16. 1. 2012.
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Cilj Direktive Sveta 98/49/ES z dne 29. junija 1998 o zaščiti pravic iz dodatnega
pokojninskega zavarovanja zaposlenih in samozaposlenih oseb, ki se gibljejo v
Skupnosti757, je zaščititi pravice zavarovancev sistemov dodatnega pokojninskega
zavarovanja, ki se preselijo iz ene države članice v drugo, in tako prispevati k odpravi ovir
za prosto gibanje zaposlenih in samozaposlenih znotraj EU758. Navedena direktiva je v
slovenski pravni red prenesena z ZPIZ-1759. Zlasti v 7. členu državam članicam nalaga
sprejem ustreznih ukrepov, s katerimi zagotovijo zadostne informacije v zvezi s pravico do
pokojnine in njihov pretok. Glede na veljavno ureditev RS ni težav s tistim delom
obveznosti, ki se nanaša na enak obseg informiranja zavarovancev, ki se preselijo v
drugo državo članico EU, in zavarovancev, ki še naprej bivajo v matični državi, vendar
prispevkov ne plačujejo več. Dejanski problem glede na neobstoj nadzora nad
plačevanjem in pristojnosti za prisilno izterjavo prispevkov dodatnega pokojninskega
zavarovanja predstavlja realizacija osnovne predpostavke, da država članica sploh izvaja
ustrezne ukrepe za zaščito pravic delavcev, ki so dodatno pokojninsko zavarovani.
Kljub temu da je rok za prenos v slovenski pravni red potekel že 20. julija 2011, v
slovenski pravni red Direktiva 2009/52/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18.
junija 2009 o minimalnih standardih glede sankcij in ukrepov zoper delodajalce nezakonito
prebivajočih državljanov tretjih držav760 ni ustrezno prenesena. Ta v okviru boja proti
nezakonitemu priseljevanju prepoveduje zaposlovanje nezakonito prebivajočih
državljanov tretjih držav in zato določa minimalne skupne standarde za sankcije in ukrepe
zoper delodajalce, ki kršijo omenjeno prepoved. Po podatkih Evropske komisije761 so bili
postopki zaradi kršitev obveznosti v zvezi s prenosom omenjene direktive sicer uvedeni
proti večini držav članic EU, tudi proti Avstriji, Nemčiji in Švedski. V primeru slednjih so
uvedeni postopki tudi zaključeni762. V okviru nomotehnično zgrešenega poskusa763
prenosa nekaterih bistvenih določb omenjene direktive v slovenski pravni red764 s
predzadnjo novelo Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno765 pa je bilo
dodatno povsem prezrto dejstvo, da RS ustreznih dolžnosti delodajalcev in posledično
kazenskih sankcij ne predpisuje niti za delodajalce, ki nezakonito zaposlujejo ne le
državljane tretjih držav, temveč državljane drugih članic EU in celo lastne državljane.
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UL L št. 209 z dne 15. julija 1998, str. 46.
Glej 1. člen omenjene direktive.
759
Samostojno pridobljen podatek iz RPS dne 16. 1. 2012.
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UL L št. 168 z dne 30. 6. 2009, str. 24.
761
Samostojno pridobljen podatek pri Evropski komisiji dne 19. 4. 2012, pri čemer velja dodati, da
je do omenjenih podatkov, zlasti pa o poteku samih postopkov zaradi kršitev v drugih državah
članicah, skorajda nemogoče priti, saj pristojni podatke obravnavajo kot interne in jih – tudi za
raziskovalne namene komurkoli, zlasti pa iz drugih držav članic, nočejo razkrivati.
762
Evropska komisija, 20. 4. 2012.
763
Pravic iz zaposlitve z naravo delovnega razmerja in obveznosti plačila obveznih dajatev iz tega
naslova zgolj za eno skupino delavcev ni ustrezno umeščati v zakon, ki ureja preprečevanje dela in
zaposlovanja na črno.
764
Po podatkih iz RPS (samostojno pridobljen podatek dne 16.1.2012) je omenjena direktiva v
slovenski pravni red prenesena tudi s predpisi s področja zaposlovanja in dela tujcev ter
kazenskega prava.
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Ki je bila na referendumu zavrnjena dne 5.6.2011.
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Predlagana ureditev, ki je bila sicer nujna zaradi prenosa omenjene direktive, in je bila
nato v večji meri udejanjena z zadnjo novelo ZPDZC766, pa je povzročila tudi neenakost
med tistimi delavci, za katere je ugotovljeno, da so zaposleni na črno in morajo njihovi
delodajalci poravnati vse obveznosti767 iz naslova delovnega razmerja768, in tistimi, za
katere ni ugotovljeno, da delajo na črno, pa njihov delodajalec plač in obveznih dajatev ne
izplačuje. Z izjemo ZPDZC v opisanem primeru, noben slovenski predpis delodajalcem še
vedno ne nalaga obveznega plačila vseh neporavnanih plačil, obveznih dajatev in
podobno, pri čemer je v primerih neizplačevanja plač sprožitev postopkov za izterjavo
neporavnanih plačil na samem zaposlenem in ne na pristojnih institucijah, kot v primeru
zaposlovanja na črno ureja ZPDZC v povezavi z omenjeno direktivo 769. Prav tako ni
določena solidarna odgovornost glavnega izvajalca za izplačila osebnih prejemkov,
obveznih dajatev in kazni, ki v skladu z omenjeno direktivo velja za vse obveznosti
delodajalcev – podizvajalcev v primeru sklepanja pogodb s podizvajalci770, in je odslej po
ZPDZC predpisana le v primeru zaposlovanja na črno v primerih, če se glavnemu
izvajalcu in vsem vmesnim podizvajalcem dokaže, da so vedeli, da je pravna oseba,
podjetnik ali posameznik na črno zaposloval delavce in o tem niso obvestili pristojnih
organov771.
Na področju zdravstvenega zavarovanja že vse od leta 2007 proti RS poteka postopek
zaradi nepopolnega in nepravilnega prenosa Prve Direktive Sveta 73/239/EGS z dne 24.
junija 1973 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o začetku opravljanja in
opravljanju dejavnosti neposrednega zavarovanja razen življenjskega zavarovanja 772 in
Direktive 92/49/EGS z dne 18. junija 1992 o usklajevanju zakonov in drugih predpisov o
neposrednem zavarovanju razen življenjskega zavarovanja in direktivi 73/239/EGS in
88/357/EGS, ki jo spreminjata (tretja direktiva o neživljenjskem zavarovanju) 773 v
nacionalno zakonodajo ter neizpolnitve obveznosti iz 56. in 63. člena PDEU. Navkljub
argumentom, ki jih je RS podajala v svojih številnih odgovorih na opomine Evropske
komisije (v nadaljnjem besedilu: Komisija), češ da je sistem slovenskega dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja posebnost slovenskega sistema, da je v javnem interesu in
predstavlja eno od vrst socialnega obveznega zavarovanja. ter da gre s tem za dopustno
izjemo od upoštevanja pravil EU v zvezi z nepremoženjskimi zavarovanji, je nesporno, da
so bili očitki Komisije vseskozi upravičeni. Dodatno prostovoljno zdravstveno zavarovanje
torej neupravičeno deklariramo kot del socialnega zavarovanja, po drugi strani pa deluje v
nasprotju s pravili EU, določenimi za neživljenjska zavarovanja. Posledično je Komisija
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o preprečevanju dela in zaposlovanja na črno
(Uradni list RS, št. 57/12).
767
Če se ne dokaže, koliko časa je trajala zaposlitev na črno, se šteje, da je bila oseba na črno
zaposlena tri mesece (peti odstavek 5. člena ZPDZC).
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Glej šesti odstavek 5. člena ZPDZC.
769
Glej 6. člen omenjene direktive.
770
Glej 8. člen omenjene direktive.
771
Enajsti odstavek 5. člena ZPDZC.
772
UL L št. 228 z dne 16. 8. 1973, str. 3, s spremembami.
773
UL L št. 228 z dne 11. 8. 1992, str. 1, s spremembami.
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pred Sodiščem EU sprožila sodni postopek C-185/11774. Navkljub zagotovilom RS v maju
2011 iz odgovora na tožbo, da (naposled) le sprejema in razume očitane kršitve in da bo
odpravo kršitev zagotovila v sklopu prenove sistema zdravstvenega zavarovanja, ostaja
sporna ureditev, med drugim:
- imenovanje pooblaščenca zavarovalnice pri Ministrstvu za zdravje (62.f člen ZZVZZ),
- prerazporeditev polovice ustvarjenih dobičkov za izvajanje in razvoj dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja, ki s tem odvrača morebitne naložbe v zavarovalnice, ki
nudijo dopolnilno zdravstveno zavarovanje in s tem omejuje prost pretok kapitala775,
nespremenjena vse do uveljavitve predvidene »celovite zdravstvene reforme«.
Kljub temu, da se sistemi socialnega zavarovanja držav članic EU med seboj razlikujejo v
podlagah za vključitev, obsegu pravic in načinu financiranja, pa se pristojni organi
zavedajo pomena mehanizmov za pobiranje prispevkov, ki lahko in tudi dejansko vplivajo
na učinkovitost sistema. Slovenski sistem socialnega zavarovanja se podobno kot sistemi
večine ostalih članic EU ne srečuje le s problemom čedalje manjše razlike med številom
zavarovancev, ki so zavezanci za plačilo prispevkov, in upravičenci, ki so prejemniki
dajatev iz naslova socialnega zavarovanja, temveč tudi s problemom učinkovitega
pobiranja in evidentiranja plačanih prispevkov in primerljivosti ter povezljivosti podatkov v
Sloveniji s podatki o plačanih prispevkih v drugih državah.
Zaradi prostega pretoka ljudi bo pri izvajanja aktov EU v najkrajšem času potrebno
revidirati ureditev upravičenosti do nekaterih pravic kot tudi vzpostaviti ustrezno kvalitetne
evidence z vsemi podatki, ki vplivajo na dodelitev pravic in njihov obseg. Z vidika
upravičenosti do nekaterih pravic iz naslova socialnega zavarovanja bo tako v smislu
temeljnih določb PDEU776, Direktive 2009/52/ES kot tudi 7. člena Uredbe 883/2004/ES
zagotovo potrebno odstopiti od pogoja stalnega prebivališča upravičenca in/ali njegovih
družinskih članov (na primer na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov).
Ker je večina pravic iz socialnega zavarovanja (na primer pokojnine, invalidnine,
nadomestila plač) v skladu z Uredbo 883/2004/ES odvisnih od osnove in plačanih
prispevkov, je zato potrebno zagotoviti ustrezno kvalitetne evidence o plačanih dajatvah in
njihovo povezljivost. Pristojni organ države članice, v kateri upravičenec uveljavlja pravice
iz socialnega zavarovanja, mora namreč razpolagati s kvalitetnimi in ažurnimi podatki o
plačanih dajatvah iz tega naslova v katerikoli drugi državi članici EU, da lahko v
najkrajšem času odloči o upravičenosti in višini pravice upravičenca.
Skrb za kvaliteto podatkov, ki jih zbirajo posamezni državni organi, zlasti pa njihova
povezljivost na način, da najmanj obremenjuje državljane, je sicer ena od temeljih nalog
vsake države. Učinkovito delovanje mehanizmov za pobiranje prispevkov je pomembno
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V katerem je bila že izdana sodba Sodišča EU (2012/C 73/09), objavljena v UL C št. 73 z dne
10.3.2012, str. 6.
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Obrazloženo mnenje, št. Kršitve 2006/4624 z dne 1.10.2010, 12 str.
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Zlasti 56. in 63. člena PDEU, ki se nanašata na prosto opravljanje storitev in prepoved
omejevanja pretoka kapitala med državami članicami EU ter med državami članicami EU in tretjimi
državami.
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za nemoteno zagotavljanje socialne varnosti. Posledično je njihovo stalno izboljševanje in
ustrezno kvaliteten nadzor nad obračunom, plačevanjem in izterjavo prispevkov za
socialno varnost ključnega pomena. Uredba 987/2009/ES zato v sklopu določitve
podrobnih pravil za izvajanje Uredbe 883/2004/ES nalaga hitro, učinkovito in celovito
izmenjavo potrebnih podatkov. Glede na pomanjkljive evidence o zavarovalnih osnovah,
zlasti pa o obračunanih in plačanih prispevkih v RS, se na dolgi rok zastavlja resen dvom
o zmožnostih zagotavljanja ustrezno kvalitetnih in ažurnih podatkov pristojnim organom
drugih držav članic, v katerih upravičenci uveljavljajo pravice iz socialnega zavarovanja.

10.2 PRIČAKOVANI DOSEŽKI ZA STROKO IN ZNANOST
10.2.1 PRIČAKOVANI DOSEŽKI ZA STROKO
Slovenska javna uprava s tem pa tudi področje pobiranja obveznih dajatev je pogosto
predmet reform. Žal je za večino od njih značilno, da so zasnovane ne povsem
premišljeno, ozko, nepovezano z drugimi sorodnimi področji, pogosto pa v odvisnosti od
političnih interesov. Številne normativne rešitve se ne izvajajo tudi z izgovorom, da ni
zagotovljenih finančnih sredstev, in ostajajo mrtva črka na papirju. Namesto celovitih
sistemsko povezanih posegov se je sprememb seveda bistveno lažje lotiti na način, ki v
javnosti prinese največ odmeva in političnih točk – s spreminjanjem zakonodaje in
sprejemanjem novih in novih predpisov. Podobno kot na drugih področjih temeljijo borni
rezultati številnih posegov v normativni okvir pobiranja obveznih dajatev na napačni
predpostavki, da je mogoče s spremembami predpisov oziroma njihovim čedalje večjim
številom in njihovo vedno večjo zapletenostjo doseči učinkovito in kakovostno delovanje
samega sistema. Snovanje številnih izboljšav in novih rešitev, ki jih je najlaže umestiti v
nova in nova pravila, je z vidika vsakokratne izvršilne oblasti seveda precej bolj preprosto
kot poglobljena analiza delovanja celotnega sistema, identifikacija vseh vpletenih
subjektov, predvsem njihovih pristojnosti, evidenc, ki jih vodijo in vzdržujejo, kot tudi
analiza učinkov, ki jih ima delovanje vsakega od subjektov.
Pričujoča disertacija zato dokazuje, da normativni okvir še zdaleč ni edino vodilo
delovanja državne uprave. Delovanje sistema kot celote je veliko bolj kompleksno in
presega pravno sistemsko podstat. Kakršnokoli reformiranje posameznih področij
delovanja uprave, kamor sodi tudi izvajanje socialnega zavarovanja in pobiranje obveznih
dajatev iz tega naslova, je zato potrebno opraviti širše, poglobljeno in tudi v smeri
zagotovitve ustrezne in primerljive ravni pričakovanih dajatev za zavarovance s
primerljivimi obveznostmi. Disertacija namreč utemeljuje tudi dejstvo, da je element
ustrezne ravni pravičnosti prisoten v primerljivih sistemih in zapovedan z akti EU.
Da bi lahko identificirala vzroke neustreznega delovanja sistema, je bilo potrebno
podrobno raziskati njegovo delovanje. To temelji ne le na normativnih podlagah, temveč
tudi na (ne)izvajanju predpisanih in pričakovanih poslovnih procesov.
Ker pridobi zavarovanec pravice iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
(zlasti pokojnino) izključno na podlagi plačila prispevkov, če za posamezne primere zakon
ne določa drugače, so njegove pravice iz tega naslova praviloma sorazmerne njegovi
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plači ali drugim dohodkom, predvsem pa vplačanim prispevkom. V praksi se že srečujemo
s primeri, ko za posamezne zavarovance – delojemalce prispevki niso plačani kljub
prepričanju, da njihov delodajalec svoje obveznosti izpolnjuje (kar je pogosto predvsem v
panogah z manj izobraženo delovno silo, kot na primer v gradbeništvu, gostinstvu,
proizvodnji in podobno). Odgovornost je na strani delodajalcev – zavezancev za plačilo
prispevkov za socialno zavarovanje kot tudi na strani nepopolnega in neustreznega
nadzora, ki, kljub temu da je zakonska ureditev največkrat povsem ustrezna, tovrstno
namerno izogibanje plačevanju obveznih dajatev s strani zavezancev dejansko omogoča.
Čeprav je obveznost doslednega zbiranja podatkov o plačanih prispevkih po zavarovancih
predvidena zlasti za prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, izsledki
disertacije utemeljujejo, da bi bila uvedba tovrstne evidence smiselna tudi za ostale
prispevke za socialno zavarovanje. Vsi skupaj so namreč del enotnega sistema.
Drugi del predlagane prenove sistema socialnega zavarovanja se nanaša na prenovo
poslovnih procesov na področju obračunavanja in plačevanja prispevkov za socialno
zavarovanje. Eden od ciljnih rezultatov je prikaz vzpostavitve sistema, ki omogoča
enkratno posredovanje podatkov v elektronski obliki ter s tem zagotavlja večjo
učinkovitost delovanja zavezancev za obračun in plačilo na eni strani kot tudi državnih
organov na drugi strani. Ob predpostavki ustrezno strukturiranih in primerno kvalitetnih
podatkov o osnovah in obračunanih prispevkih, ki jih oziroma bi jih morali po posameznih
zavarovancih zavezanci dostavljati davčnemu organu, dodatno v celoti odpade obveznost
ponovnega dostavljanja podatkov ZZZS-ju ob uveljavljanju pravic iz naslova obveznega
zdravstvenega zavarovanja (boleznine), centrom za socialno delo ob uveljavljanju pravic
iz zavarovanja za starševsko varstvo in socialnih transferjev, na dolgi rok pa dostavljanje
letnih podatkov o osnovah in plačanih prispevkih za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
ZPIZ-u. Finančni učinek bi se najprej v obliki prihrankov, povezanih z večkratnim
posredovanjem enakih podatkov, odrazil pri zavezancih, posledično pa tudi pri obeh
zavodih, ki ne bi več obdelovala tistega dela podatkov, ki jima ga morajo sedaj poleg
rednega poročanja DURS-u zagotavljati zavezanci za obračun in plačilo prispevkov.
Delu zagonskih stroškov, ki bi za vzpostavitev ustrezne informacijske podpore za
spremljanje občutno večjega števila obsega procesiranih informacij nastali pri davčnem
organu, se je mogoče izogniti ob preureditvi obstoječih poslovnih procesov (zlasti z
eliminiranjem delov, ki se podvajajo pri različnih državnih organih) ob hkratni povezljivosti
že obstoječih evidenc. Tovrstna rešitev omogoča ne le ustrezno preglednost obračunanih
in plačanih prispevkov, temveč lahko tudi pomembno pripomore k zmanjšanju
neplačevanja s strani zavezancev.
10.2.2 PRIČAKOVANI DOSEŽKI ZA ZNANOST
Prispevek doktorske disertacije je v sintezi ekonomskega, pravnega in sociološkega
prikaza
temeljnih značilnosti, gibanja števila in sestave posameznih kategorij
zavarovancev socialnega zavarovanja v RS. Preučene so možnosti prehajanja iz ene
kategorije v drugo, zlasti zaradi možnosti optimiranja obveznosti iz naslova obveznih
dajatev. Prikazana so ozka grla na področju nadzora nad vključitvijo v socialno
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zavarovanje, še posebej nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov. Podrobneje sta
opisana tudi različna raven in nabor pravic, ki jih lahko iz naslova vključenosti v socialno
zavarovanje uveljavljajo zavarovanci. Preučeni so tudi najpomembnejši dejavniki, ki v
praksi dejansko vplivajo na izbor načina vključitve v socialno zavarovanje v odvisnosti od
preferenc zavarovancev. Posledično je ocenjeno, ali in kako tovrstne odločitve vplivajo na
plačevanje prispevkov.
Razvoj novega modela pobiranja prispevkov predstavlja metodološko zahteven proces,
saj zgolj normativni viri in strokovna literatura ne omogočajo njegovega oblikovanja. Nov
model pobiranja prispevkov temelji na obstoječi normativni ureditvi z minimalnimi
popravki, ki so nujni za odpravo anomalij ter so hkrati utemeljeni tudi s preučitvijo ključnih
elementov iz treh držav, katerih ključne značilnosti sistema socialnega zavarovanja so
podrobneje prikazane v posebnem poglavju.
Anomalije na področju pobiranja prispevkov za socialno zavarovanje je mogoče
identificirati ne le s podrobno analizo pravnih podlag za vključitev v socialno zavarovanje
in plačevanje prispevkov, temveč tudi z analizo značilnosti kategorij zavarovancev, z
ugotavljanjem obstoja zavarovalnega razmerja in razlogov za prehod med kategorijami
zavarovancev ter preferenc, ki vodijo v odločitev za prehod. Gre za prispevek, uporaben
ne le z vidika raziskovanja zaposlitvenih navad in s tem povezanih pričakovanj iz naslova
socialnega zavarovanja, temveč tudi z vidika ugotavljanja dejanske delovne aktivnosti
prebivalstva – zlasti njene formalizacije v odvisnosti od pričakovanih pravic iz socialnega
zavarovanja in v razmerju do eventualne možnosti pridobitve drugih socialnih transferjev
in njihove višine.
Predlagani model učinkovitega pobiranja prispevkov za socialno zavarovanje vzpostavlja
izhodišče za bolj učinkovito delovanje ključnega dela sistema pobiranja obveznih dajatev
in s tem pomembno vpliva na večjo vzdržnosti javnih financ.
Iz podrobne predstavitve področja obračunavanja in plačevanja prispevkov za socialno
zavarovanje in prikaza kompleksnosti poslovnih procesov, ki so s tem povezani, izhaja, da
je korenita reforma sistema socialnega zavarovanja in davčnega sistema, katerega del
so, odgovorno dejanje, ki bi se ga kazalo lotiti zelo previdno. Spremembe v zakonodaji
namreč vedno povzročijo tudi nove dodatne posege v informacijske sisteme državnih
organov, poslovnih subjektov in bank, za kar je potreben čas za testiranje tehnoloških in
organizacijskih prilagoditev. Implementacija morebiti nedodelanih rešitev ima lahko
nepredvidljive negativne posledice in lahko v končni fazi ogrozi tudi stabilnost
gospodarskega sistema.
Prikaz finančnih in drugih posledic potrjuje, da je vzpostavitev ustreznih poslovnih
procesov na področju obračunavanja in plačevanja prispevkov za socialno zavarovanje,
njihovo stalno spremljanje in izpopolnjevanje ključen element delovanja sistema
socialnega zavarovanja. Predstavljene ugotovitve in oblikovani predlogi rešitev služijo kot
usmeritev za prihodnje spremembe in dopolnitve normativne ureditve in poslovanja
državnih organov. Izsledki analize omogočajo podajanje praktičnih sklepov, relevantnih za
nosilce politike socialnega zavarovanja in javnih financ.
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11 ZAKLJUČEK

Problemu neučinkovitega sistema socialnega zavarovanja, ki ga omogočajo nekatera
neutemeljena razlikovanja med kategorijami zavarovancev, nepovezani poslovni procesi
državnih organov, pomanjkljivost zbranih informacij, ki jih ti ločeno zbirajo, posledično pa
tudi dokaj neuspešen nadzor in neučinkovito sankcioniranje številnih kršitev, je tudi v
okviru zadnjih osnutkov parametričnih in strukturnih reform sistema socialnega
zavarovanja posvečeno premalo pozornosti. Ob upoštevanju gospodarske krize in
demografske situacije se namreč predlagane reforme praviloma osredotočajo zlasti na
spremembe na področju obremenitev s plačevanjem prispevkov, ki imajo v dokladnem
sistemu, ko se zbrana sredstva takoj uporabijo za tekoče pokrivanje izdatkov, takojšen
finančni učinek.
Ker temelji dokladni sistem na medgeneracijski solidarnosti, je nesporno, da nosi delovno
aktivna generacija zaradi demografskih sprememb, podaljševanja življenjske dobe in
zgodnjega upokojevanja ter sprememb na trgu dela vedno večje breme, ki se bo v
prihodnosti samo še povečevalo. Posledično je tako iluzorno verjeti razlagam, da se s
tem, ko se na primer širijo zavarovalne osnove in uvajajo nove vrste socialnih zavarovanj,
obremenitev zavarovancev ne bo povečala, saj po drugi strani istočasno širimo nabor in
dostopnost posameznih vrst socialnih prejemkov, do katerega je (in bo glede na trenutne
razmere in predvidevanja gospodarskih gibanj v prihodnosti) upravičenih čedalje več ljudi.
Za samo delovanje sistema socialnega zavarovanja kot tudi kvaliteto spremljanja njegove
učinkovitosti je ključno dosledno razlikovanje med posameznimi vrstami socialnih
zavarovanj tako z vidika obremenitve s prispevki kot tudi z vidika dajatev, ki iz plačanih
prispevkov izvirajo. Čeprav je potrebno h kakršnim koli posegom v sistem socialnega
zavarovanja pristopiti odgovorno in preučiti njihov vpliv na delovanje sistema kot celote,
pa je povsem neprimerno, da se brez resnih argumentov različni sistemi obravnavajo kot
enakovredni tudi v tistih segmentih, ki niso primerljivi. Tako sta na primer v odvisnosti od
vplačanih prispevkov bistveno različna obsega pravic iz naslova pokojninskega in
invalidskega zavarovanja ter zdravstvenega zavarovanja. Obseg pravic iz zdravstvenega
zavarovanja (razen boleznine, pa še to ne povsem) namreč ni odvisen od vplačanih
prispevkov, saj je na primer zdravljenje zavarovancev z enako boleznijo enako ne glede
na različne višine vplačanih prispevkov. Po drugi strani je višina pokojnine, ki je
najpogosteje uveljavljanja pravica iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
praviloma odvisna od višine vplačanih prispevkov.
V sklopu preučevanja učinkovitosti sistema se mi je med drugim zastavilo tudi vprašanje,
ali je za učinkovitost sistema socialnega zavarovanja nujno tudi, da je ta pravičen – torej,
da vsaki od vključenih kategorij zagotavlja pravice v razmerju z vplačanimi prispevki. Iz
tega bi lahko sledilo še vprašanje, ali je učinkovitost sistema socialnega zavarovanja
mogoče povečati (in v kolikšni meri) z izenačitvijo upravičenj vseh kategorij zavarovancev,
ki vanj enako prispevajo.

244

Takšno razmišljanje je lahko zelo tvegano v primeru zavarovancev, ki za neplačilo svojih
prispevkov niso krivi. Prav iz tega razloga je nujno potrebno vzpostaviti sistem, ki bo
preprečeval neplačevanje prispevkov s strani zavezancev za plačilo, predvsem pa njihovo
kopičenje. Ne glede na aktualne gospodarske razmere in likvidnostno situacijo je
potrebno vzpostaviti dosledno upoštevanje načela, da je svobodna podjetniška pobuda
omejena s temeljnimi pravicami drugih udeležencev v podjetniški sferi (in to ne le upnikov,
temveč vseh deležnikov, z vidika delovanja sistema socialnega zavarovanja torej
predvsem delavcev). Toleriranje neplačevanja plač in obveznih dajatev namreč ni le
moralno zavržno dejanje, kot ga poskušajo ob aktualnih dogodkih prikazati mediji, temveč
družbeno škodljivo ravnanje, ki izpolnjevanje temeljnih delodajalskih obveznosti v končni
fazi prevali na breme vseh davkoplačevalcev, kar med drugim utemeljuje tudi ocena
izpada javnofinančnih prihodkov iz naslova neplačanih prispevkov.
Dodatno je s sistemskega vidika neupravičeno, po vsebini pa povsem neprimerno, da je
privilegirano redno plačevanje posameznih vrst prispevkov, v zadnjem času zlasti za
pokojninsko zavarovanje, medtem ko je redno plačevanje zdravstvenih prispevkov
pomembno le za uveljavljanje posameznih kategorij zavarovancev (za razliko od na
primer samozaposlenih imajo zaposleni pravico do uveljavljanja vseh zdravstvenih
storitev, četudi prispevki zanje niso plačani), pri čemer so stroški tako nujnega zdravljenja
neplačnikov kot tudi vseh ostalih pravic tistih, za katere prispevkov delodajalec ne plačuje,
prevaljeni v breme ostalih zavarovancev.
Čeprav je vzpostavitev enotnega sistema uveljavljanja pravic iz javnih sredstev zagotovo
korak v pravi smeri, pa posledic številnih načrtovanih ukrepov in njihovega vpliva na
uveljavljanje nadomestil in socialnih transferjev ni mogoče predvideti niti na kratek rok (na
primer kolikšno bo število brezposelnih naslednje leto, kakšen bo njihov dohodkovni in
premoženjski položaj, katere pravice bodo uveljavljali, za kakšno obdobje bodo do njih
upravičeni in podobno).
Podobno je obseg dejansko potrebnih, zlasti pa smotrno potrošenih sredstev ter ukrepe,
ki bi ta obseg zagotovili, težko načrtovati v zdravstvu in temu dolgoročno prilagoditi
spremembe na področju zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja. Kako
nepredvidljive posledice imajo stihijski ukrepi države, kaže po eni strani načrtovanje
zagotavljanja optimalnega obsega pravic iz naslova zdravstvenega varstva, seveda s čim
bolj gospodarnim in učinkovitim upravljanjem z javnimi sredstvi, po drugi strani pa uvedba
novega plačnega sistema, ki povzroči enormno in povsem nepravilno ocenjeno povečanje
izdatkov ter hkrati poglobi neenakost med kategorijami zaposlenih v isti dejavnosti
(zdravniki, drugo medicinsko in nemedicinsko osebje). Posledice tovrstnega delovanja
sistema zdravstvenega varstva in nikoli zadostnih virov financiranja iz zdravstvenega
zavarovanja nosimo vsi, od zdravstvenih delavcev do zavarovancev, prepada med
možnostmi in upravičenimi pričakovanji pa s spremembami, ki so načrtovane, ne bo
mogoče premostiti.
Razmišljanje o preoblikovanju zavarovanja za starševsko varstvo in nadaljnjem
preoblikovanju zavarovanja za primer brezposelnosti nima posebne dodane vrednosti.
Zakonsko določene pravice bi se, namesto sedaj delno, v prihodnje v celoti zagotavljale v
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breme državnega proračuna, izpad prispevkov iz omenjenih zavarovanj pa bi država
vsekakor nadomestila z drugimi viri. Da bi bili zavarovanci iz tega naslova kaj manj
obremenjeni, torej ni pričakovati.
Nadalje je vsebinskim nejasnostim uvedbe zavarovanja za dolgotrajno nego potrebno
dodati tudi ugotovitev, da bodo sedanji zavezanci za plačilo prispevkov (podobno kot v
primeru pokojninskega zavarovanja), ki bodo poleg državnega proračuna financirali
pravice že na začetku velikega števila upravičencev, s slednjimi v povsem
neenakopravnem položaju. Zavarovanje za dolgotrajno nego bo namreč prav tako
temeljilo na dokladnem sistemu in medgeneracijski solidarnosti.
Pri snovanju kratko- ali dolgoročnih sprememb ureditve socialnega zavarovanja pa se
zanemarja dejstvo, da posameznik z vplačevanjem prispevkov v prispevnem sistemu
upravičeno pričakuje dajatev iz sistema, ko zanjo izpolni predpisane pogoje. Gre za
pravico v nastajanju, ki jo lahko enačimo s premoženjsko pravico in bi morala uživati tudi
temu primerno varstvo.
Glede na praviloma velik časovni zamik med vključitvijo v pokojninsko in invalidsko
zavarovanje ter začetkom uveljavljanja pravic iz tega naslova so morda najbolj negotova
upravičenja, zlasti pa njihov obseg, iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Kako
pogosto in kako korenito naj bi torej država posegala v ureditev pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, zlasti pa, na kakšni podlagi naj bi sprejemala odločitve, so
vprašanja, na katera ni enoznačnih odgovorov. Čeprav zagotavlja država delovanje
obveznega zavarovanja in izplačevanje pokojninskih prejemkov iz tega naslova tudi v
primeru, ko izdatki ZPIZ-a presegajo prihodke iz prispevkov za obvezno zavarovanje, si
lahko - glede na demografsko situacijo in projekcije, obremenitev delovno aktivne
populacije s prispevki za pokrivanje stroškov pravic tistih, ki jih uveljavljajo sedaj, ter ne
povsem predvidljivo dolgoročno vzdržnostjo sistema, upravičeno zastavimo vprašanje,
kakšna zagotovila za varno starost sploh imajo predstavniki mlajše delovno aktivne
generacije.
O tem, da je pravico do pokojnine kot tudi ostalih pravic iz socialnega zavarovanja, zlasti
pa njihovo višino, potrebno bolj dosledno kot do sedaj povezati s plačanimi prispevki, ne
more biti nobenega dvoma. Omogočanje koriščenja pravic na osnovi zgolj obračunanih,
ne pa tudi plačanih prispevkov, nedvomno spodbuja zavezance za plačilo, da se svojim
obveznostim izogibajo, kar na dolgi rok ne more biti finančno vzdržna rešitev.
Razmišljanje politike, ki ga je opaziti v zadnjem času, da bi k boljšemu delovanju sistema
socialnega zavarovanja pripomoglo poenotenje obremenitev vseh prejemkov z njihovo
izenačitvijo s sedanjimi osnovami za obračun in plačilo davka od osebnih prejemkov, je
zmotno. Obdavčljivi dohodek, ki tako pri nas kot v večini drugih držav predstavlja bruto
prejemke, zmanjšane za normirane ali dejanske stroške ter olajšave in oprostitve, je
namreč že predmet progresivne obdavčitve. V zavarovalno osnovo, od katere se
obračunavajo in plačujejo prispevki za socialno zavarovanje, se v skladu z veljavno
ureditvijo ne uvrščajo vse vrste dohodkov, ki so obdavčene z davkom od osebnih
prejemkov (na primer avtorski honorarji, plačila po pogodbah o delu). Ne glede na to, da
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se v samo zavarovalno osnovo ne vštevajo, pa se od večine teh dohodkov že plačujejo
(nižji) pavšalni prispevki za zdravstveno in invalidsko zavarovanje (ki so namenjeni
zavarovanju za poškodbe pri delu in poklicne bolezni).
Če bi dejansko prišlo do širitve zavarovalne osnove za plačevanje prispevkov za katero
koli vrsto socialnega zavarovanja na način, da bi se prispevki po enaki stopnji kot
prispevki iz naslova vključitve na podlagi zaposlitve ali samozaposlitve plačevali od
širšega nabora prejemkov kot do sedaj, to ne bi pripomoglo k poenostavitvi zbiranja
podatkov. Kvaliteta zbranih podatkov namreč ni odvisna od normativne ureditve, temveč
zlasti od ustreznosti in izvajanja poslovnih procesov na področju zbiranja.
Dodatno je tovrstna širitev oziroma izenačitev prispevne obremenitve vseh prejemkov
vprašljiva z vidika pravičnosti in (de)stimulacije tistih, ki tovrstne dohodke dosegajo. Pri
nadaljnjih analizah bi bilo namreč potrebno upoštevati, da bi prištevanje dodatnih vrst
dohodkov v zavarovalno osnovo moralo pomeniti tudi večja upravičenja iz naslova
socialnega zavarovanja (višji znesek pokojnin in različnih vrst nadomestil). Zlasti bi veljalo
preučiti, kako bi to vplivalo na upravičenja posameznih kategorij zavarovancev (na primer
upokojencev, ki že prejemajo pokojnino, ne koristijo bolniških odsotnosti in posledično
bolniških nadomestil kot tudi ne starševskega varstva in pravic zaradi brezposelnosti).
Po drugi strani bi morebitna uvedba omejitve najvišje osnove za plačilo prispevkov terjala
skrbno analizo vseh morebitnih posledic. Poleg ocenjenih finančnih posledic bi veljalo
pozorneje preučiti tudi številne druge posledice, ki jim je v javno predstavljenih predlogih
sprememb socialnega zavarovanja sicer posvečeno malo ali najpogosteje nič pozornosti.
Že samo z vidika obsega finančnih posledic, ki ni povsem predvidljiv, je mogoče trditi, da
izpada plačila prispevkov zaradi omejitve najvišje osnove ne bi bilo mogoče povsem
nadomestiti z razširitvijo prispevne obremenitve vseh prejemkov. Razlog je v tem, da bi
bilo obremenitev s prispevki (zlasti v povezavi s stalno prezrtimi statusnimi razlikami med
kategorijami in posledičnimi obveznostmi), nesporno mogoče optimirati tudi v prihodnje.
Za oceno izpada prispevkov, katere pravilnost je za spremembo sistema ključnega
pomena, je namreč poleg distribucije po razredih zavarovalnih osnov sedanjih
zavarovancev potrebno predvideti tudi višino bodočih prejemkov tistih, ki sedaj od njih
plačujejo pavšalne prispevke. Predvideti bi bilo treba tudi njihovo morebitno umestitev
pred in po spremembi sistema.
V predlaganih aktualnih reformnih ukrepih ni nikjer izpostavljen vpliv morebitne omejitve
najvišjih prispevnih osnov in prispevkov, ki jih zavarovanci in njihovi delodajalci vplačujejo
v javne blagajne, na zavarovanja, ki jih bodo ti zavarovanci odslej sklepali z zasebnimi
zavarovalnicami in si s tem zagotovili ustrezen standard v primeru izgube delovne
sposobnosti.
Ne glede na to, da je na podlagi aktualnih podatkov o skupnih zneskih pavšalnih in drugih
prispevkov od tovrstnih prejemkov praktično nemogoče oceniti višino bodočih prejemkov,
ki bi bili po predvidenem sistemu, za razliko od sedanjega, obremenjeni z enakimi
prispevki kot tisti, ki se sedaj vštevajo v zavarovalno osnovo, pa je potrebno izpostaviti
tudi dejstvo, da je v praksi pridobivanje tovrstnih dohodkov odvisno od številnih
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dejavnikov. Najpomembnejši je možnost pridobivanja tovrstnih prejemkov tudi v prihodnje,
ki je spričo gospodarske krize za mnoge nepredvidljiva. Drugi dejavnik je osebna odločitev
posameznika o tem, v kakšnem pravnem razmerju oziroma na kakšni podlagi bo v
trenutku sprejetja odločitve, v skladu z veljavno ureditvijo, delo opravljal.
Dodatno vprašanje, ki se tudi ob načrtovanem podaljšanju delovne dobe, ki bo potrebna
za pridobitev pravice do pokojnine in je glede na podaljševanje življenjske dobe nujna,
vztrajno zanemarja je, ali in kako bo delovno dobo kot bistven del zavarovalne dobe, ki
temelji na plačanih prispevkih, v celoti mogoče dokazati ob dejansko nepopolnih
evidencah. V povezavi s predvidenim podaljšanjem zavarovalne dobe, ki se upošteva za
izračun pokojninske osnove, s sedanjih 18 let na predvidenih 30 oziroma 24 let, gre za
ključen podatek, odgovornost za pridobitev katerega ni mogoče prelagati na zavarovanca.
Očiten poskus slednjega je tako uvedba zakonske podlage za razkritje podatkov o
plačanih prispevkih, ki jih je za posameznika plačal oziroma jih je zanj dolžan plačati
njegov delodajalec oziroma drug zavezanec za plačilo prispevka (ki poleg vsega sploh ne
omogoča pridobitve ustreznega podatka, zlasti pa ne za obdobje pred 1.7.2008). Podobno
velja tudi za razmišljanja o uvedbi javnega razkritja podatkov o zavezancih, ki prispevkov
za socialno zavarovanje ne plačujejo, kar je razumeti tudi kot očiten znak, da ko odpove
država, naj svoje naredi medijski linč in individualna »obračunavanja« med delavci in
delodajalci.
Opisane primere je mogoče šteti za nedopustne poskuse ekskulpacije odgovornosti
države za delovanje sistema socialnega zavarovanja, ki je v njeni izključni pristojnosti.
Ena od osnovnih nalog, ki jih ima država na področju delovanja obveznega socialnega
zavarovanja, ni le regulacija vključitve v zavarovanje in določitev načina in višine
obremenitve s prispevki iz tega naslova, temveč tudi vzpostavitev in vzdrževanje ustrezno
kvalitetne evidence zavarovancev, vključno z vsemi obveznostmi iz naslova prispevkov za
vsakega posameznika, ter ustrezno izvajanje nadzora. Le na podlagi plačanih prispevkov
v obdobju zavarovanja je zavarovancu (tudi v primeru sistema obveznega zavarovanja, ki
deluje po principu medgeneracijske solidarnosti) primerno, zlasti pa tudi edino pravično,
zagotavljati ustrezen nabor in višino individualnih pravic, ki jih ima iz naslova socialnega
zavarovanja. S slednjim je povsem nezdružljivo, na ravni zavarovancev pa tudi
nepravično, omogočanje odloga in odpisa prispevkov za socialno zavarovanje, saj si je v
primeru zavarovancev iz naslova zaposlitve država uzurpirala pravico odločanja o odlogu
in odpisu obračunanih prispevkov od povečini že izplačanih, zagotovo pa zasluženih plač,
ki temeljijo na povečini poštenem delu na podlagi individualno sklenjenih pogodb o
zaposlitvi.
Tudi iz navedenega razloga je k uvajanju sprememb, ki imajo kakršen koli vpliv na
delovanje sistema socialnega zavarovanja, potrebno pristopiti odgovorno in ne zgolj s
selektivnim povzemanjem posameznih ukrepov, ki so se v nekaterih državah izkazali za
bolj ali manj uspešne. Prvenstveno je potrebno poznati značilnosti in delovanje lastnega
sistema, kar je v praksi neznanka ne le za širšo javnost, temveč tudi za državne uradnike
in številne zunanje sodelavce, ki se s posameznim področjem socialnega zavarovanja ali
plačevanja obveznih dajatev poklicno ukvarjajo.
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Hkrati se je potrebno zavedati, da do miselnega preskoka, ki je v delu tradicionalne
Evrope prisoten že dalj časa, in sicer, da je plačevanje obveznih dajatev, seveda v
obsegu, ki je potreben, in ne v obsegu, ki omogoča družbeno blaginjo tudi tistim, ki se
svojim obveznostim izogibajo, vrednota, v Sloveniji verjetno še ne bo prišlo tako kmalu.
K celovitim strukturnim reformnim ukrepom je torej potrebno pristopiti na podlagi
kompleksne analize, z jasnim ciljem, predvsem pa pošteno do vseh kategorij prebivalcev.
V danem trenutku je, tudi na podlagi izsledkov pričujoče disertacije, izboljšanje
učinkovitosti sistema socialnega zavarovanja mogoče doseči že z relativno nezahtevnimi
posegi. Ti za razliko od nekaterih aktualnih predlogov ukrepov ne predvidevajo nikakršnih
dodatnih obremenitev za zavarovance. Gre za odpravo neupravičenih neenakosti med
posameznimi kategorijami zavarovancev in opustitev nedoslednega izvajanja obstoječe
normativne ureditve, kot je na primer dopuščanje neplačevanja plač in/ali
neobračunavanja in neplačevanja prispevkov za socialno zavarovanje, kar se čedalje
pogosteje dogaja tudi v podjetjih, ki so v neposredni ali posredni državni lasti, nezadostno
odkrivanje in nedosledno sankcioniranje dela in zaposlovanja na črno, za kar izgovor ni in
ne more biti ohranjanje socialnega miru, saj negativno vpliva na ostale zavezance za
plačilo prispevkov in obveznih dajatev. Zlasti neposredno ogroža njihove pravice, v končni
fazi pa tudi pravice vseh zavarovancev, saj je skrajno konservativno ocenjen izpad
javnofinančnih prihodkov samo iz naslova prispevkov zaradi neučinkovitosti pobiranja
enak kar eni štirinajstini tistega, kar v proračun in javni blagajni letno prispeva sleherni
zavarovanec.
Z obveznimi dajatvami, ki jih vplačujejo »pošteni« zavezanci, je namreč potrebno
zagotoviti siceršnje delovanje države in njihovo socialno varnost kot tudi socialno varnost
tistih državljanov, ki obveznih dajatev ne plačujejo. Glede na demografske trende in
število delovno aktivnega prebivalstva je v povezavi s temeljno hipotezo disertacije, da je
sistem socialnega zavarovanja neučinkovit, mogoče utemeljeno trditi tudi, da je ogroženo
ustavno načelo pravne in socialne države. Odgovornosti za najbolj očitno potrebne
spremembe na področju delovanja sistema socialnega zavarovanja torej ne gre več
prelagati iz mandata v mandat prejšnjih, sedanjih in bodočih vladnih garnitur, temveč se
jih je treba nemudoma celovito, zlasti pa nepristransko in strokovno, lotiti v dobro
današnje in prihodnjih generacij.
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PRILOGE
Priloga 1: Vprašalnik o vključenosti v socialno zavarovanje formalno brezposelnih
oseb, ki niso iskalci zaposlitve in redno opravljajo občasna dela
Uvodno pojasnilo:
Za izpolnitev predmetnega vprašalnika, ki je anonimen, morate izpolnjevati naslednja dva
pogoja:
ste formalno brezposelni in niste iskalec zaposlitve,
redno opravljate občasna dela.
Prosim, da na spodnja vprašanja odgovorite tako, da obkrožite črko pred odgovorom, ki je
v vašem primeru najbolj ustrezen. Zagotavljam vam, da izpolnjenih vprašalnikov ali
kakršnih koli pridobljenih podatkov ne bom posredovala nikomur, temveč bodo vaši
podatki skupaj z drugimi uporabljeni le za agregatni prikaz izsledkov raziskave ter
izpolnjevalca vprašalnika ne bo mogoče v ničemer individualno identificirati.
1. Vaša letnica rojstva je ……………….
2.
a)
b)
c)
d)

Koliko časa ste že brez uradne zaposlitve?
Manj kot eno leto.
Več kot eno leto, manj kot tri leta.
Več kot tri leta, manj kot pet let.
Več kot pet let.

3.
a)
b)
c)
d)
e)

Koliko let vam manjka do izpolnitve pogojev za upokojitev?
Manj kot eno leto.
Več kot eno leto, manj kot tri leta.
Več kot tri leta, manj kot pet let.
Več kot pet let.
Ne vem.

4.
a)
b)
c)

Ali ste vključeni v socialno zavarovanje?
Da.
Ne.
Ne vem.

5.
a)
b)
c)
d)
e)

Kako ste zdravstveno zavarovani?
Kot družinski član (na primer po možu, ženi, partnerju, partnerki, starših …).
Kot oseba z drugimi prejemki (prispevke si plačujem sam/-a).
Preko občine, ki mi tudi plačuje prispevke.
Nisem zdravstveno zavarovan/-a.
Ne vem.

6. Ali ste vključeni v pokojninsko zavarovanje?
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a) Ne.
b) Da.
7. Če je odgovor na 6. vprašanje »da«, odgovorite še, na kakšni podlagi ste
vključeni.
a) Kot prostovoljno vključen/-a v obvezno pokojninsko zavarovanje (prispevke si plačujem
sam/-a).
b) Na drugih podlagah.
8. Če je odgovor na 6. vprašanje »da«, odgovorite še, ali prispevke za zdravstveno
ali pokojninsko zavarovanje plačujete z zaslužkom iz naslova opravljanja
občasnih del?
a) Da.
b) Ne.
c) Nisem vključen/-a v socialno zavarovanje s plačilom prispevkov.
9. Če je odgovor na 6. vprašanje »ne«, navedite, zakaj iz naslova opravljanja
občasnih del niste vključeni v pokojninsko oziroma zdravstveno zavarovanje?
(lahko izberete več odgovorov).
a) Ne zaslužim dovolj.
b) Ne zaupam v sistem socialnega zavarovanja.
c) Ne poznam sistema socialnega zavarovanja.
d) Ne potrebujem socialnega zavarovanja, ker si socialno varnost lahko zagotovim sam/a.
e) Drugo.
10. Kako pogosto opravljate občasna dela?
a) Nekajkrat na mesec.
b) Enkrat na teden.
c) Dva do trikrat na teden.
d) Vsak dan.
11. Koliko znaša vaš mesečni zaslužek iz opravljanja občasnih del?
a) Manj kot 200 evrov.
b) Več kot 200 evrov in manj kot 400 evrov.
c) Več kot 400 evrov in manj kot 600 evrov.
d) Več kot 600 evrov in manj kot 800 evrov.
e) Več kot 800 evrov in manj kot 1.000 evrov.
f) Več kot 1.000 evrov.
12. Navedite, kakšna občasna dela opravljate oziroma s čim se ukvarjate?
……………………………………………………………………………………………….…..

Za vaše sodelovanje v raziskavi se vam lepo zahvaljujem!
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Priloga 2: Določitev stroškovnih parametrov za posamezno administrativno
aktivnost
1.

Informacijska obveznost: Posredovanje poročila o izplačanih plačah (obrazec 1ZAP/M)

Izpolnjevanje
oddaja obrazca

in

Izpis obrazca

Arhiviranje

2.

Interni stroški:
Poraba časa v urah za
administrativno aktivnost =
0,2 ure.
Izdatki = 0,8 EUR
Zunanji stroški = 0,1 EUR
Interni stroški:
Poraba časa v urah za
administrativno aktivnost =
0,01 ure
Izdatki = 0,1 EUR
Zunanji stroški = 0,0 EUR
Interni stroški:
Poraba časa v urah za
administrativno aktivnost
=0
Izdatki = 0,00 EUR
Zunanji stroški = 0,1 EUR

Ali
bi
opravljali
to
aktivnost tudi, če to ne bi
bilo predpisano:

Aktivnost se opravlja:
- Enkrat mesečno.

- Ne.
Ali
bi
opravljali
to
aktivnost tudi, če to ne bi
bilo predpisano:

Aktivnost se opravlja:
- Enkrat mesečno.

- Ne.
Ali
bi
opravljali
to
aktivnost tudi, če to ne bi
bilo predpisano:

Aktivnost se opravlja:
- Enkrat mesečno.

- Ne.

Informacijska obveznost: Posredovanje obrazca »Izplačilo regresa za letni dopust«

Izpolnjevanje
oddaja obrazca

Izpis obrazca

Arhiviranje

in

Interni stroški:
Poraba časa v urah za
administrativno aktivnost =
0,2 ure.
Izdatki = 0,8 EUR
Zunanji stroški = 0,3 EUR
Interni stroški:
Poraba časa v urah za
administrativno aktivnost =
0,01 ure
Izdatki = 0,1 EUR
Zunanji stroški = 0,0 EUR
Interni stroški:
Poraba časa v urah za
administrativno aktivnost
=0
Izdatki = 0,00 EUR
Zunanji stroški = 0,1 EUR

Ali
bi
opravljali
to
aktivnost tudi, če to ne bi
bilo predpisano:

Aktivnost se opravlja:
- Enkrat letno.

- V določenem obsegu.
Ali
bi
opravljali
to
aktivnost tudi, če to ne bi
bilo predpisano:

Aktivnost se opravlja:
- Enkrat letno.

- V določenem obsegu.
Ali
bi
opravljali
to
aktivnost tudi, če to ne bi
bilo predpisano:
- V določenem obsegu.
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Aktivnost se opravlja:
- Enkrat letno.

3.

Informacijska obveznost: Posredovanje obrazca ZAP-SP/4L (zaposlene osebe po
višini bruto plače)

Izpolnjevanje
oddaja obrazca

in

Izpis obrazca

Arhiviranje

4.

Interni stroški:
Poraba časa v urah za
administrativno aktivnost =
0,2 ure.
Izdatki = 0,8 EUR
Zunanji stroški = 0,1 EUR
Interni stroški:
Poraba časa v urah za
administrativno aktivnost =
0,01 ure
Izdatki = 0,1 EUR
Zunanji stroški = 0,0 EUR
Interni stroški:
Poraba časa v urah za
administrativno aktivnost
=0
Izdatki = 0,00 EUR
Zunanji stroški = 0,1 EUR

Ali
bi
opravljali
to
aktivnost tudi, če to ne bi
bilo predpisano:

Aktivnost se opravlja:
- Enkrat na štiri leta.

- Ne.
Ali
bi
opravljali
to
aktivnost tudi, če to ne bi
bilo predpisano:

Aktivnost se opravlja:
- Enkrat na štiri leta.

- Ne.
Ali
bi
opravljali
to
aktivnost tudi, če to ne bi
bilo predpisano:

Aktivnost se opravlja:
- Enkrat letno.

- Ne.

Informacijska obveznost: Posredovanje obrazca za prijavo podatkov in sprememb
podatkov o plači, plačanem prispevki in obdobju zavarovanja (Obrazec M-4)

Izpolnjevanje
oddaja obrazca

in

Izpis obrazca

Arhiviranje

Izpis in izročitev
podatkov
zavarovancu

Interni stroški:
Poraba časa v urah za
administrativno aktivnost =
3 ure.
Izdatki = 1,6 EUR
Zunanji stroški = 3,0 EUR
Interni stroški:
Poraba časa v urah za
administrativno aktivnost =
0,01 ure
Izdatki = 0,1 EUR
Zunanji stroški = 0,0 EUR
Interni stroški:
Poraba časa v urah za
administrativno aktivnost
=0
Izdatki = 0,0 EUR
Zunanji stroški = 0,1 EUR
Interni stroški:
Poraba časa v urah za
administrativno aktivnost =
0,01 ure.
Izdatki = 0,4 EUR
Zunanji stroški = 0 EUR

Ali
bi
opravljali
to
aktivnost tudi, če to ne bi
bilo predpisano:

Aktivnost se opravlja:
- Enkrat letno.

- V določenem obsegu.
Ali
bi
opravljali
to
aktivnost tudi, če to ne bi
bilo predpisano:

Aktivnost se opravlja:
- Enkrat letno.

- V določenem obsegu.
Ali
bi
opravljali
to
aktivnost tudi, če to ne bi
bilo predpisano:

Aktivnost se opravlja:
- Enkrat letno.

- V določenem obsegu.
Ali
bi
opravljali
to
aktivnost tudi, če to ne bi
bilo predpisano:
- Da.
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Aktivnost se opravlja:
- Enkrat letno.

5.

Informacijska obveznost: Izpolnjevanje obrazcev za uveljavljanje pravice do
nadomestil iz socialnega zavarovanja

Izpolnjevanje
oddaja obrazca

Kopiranje obrazca

Arhiviranje

in

Interni stroški:
Poraba časa v urah za
administrativno aktivnost =
0,2 ure.
Izdatki = 0,0 EUR
Zunanji stroški = 0,0 EUR
Interni stroški:
Poraba časa v urah za
administrativno aktivnost =
0,01 ure
Izdatki = 0,0 EUR
Zunanji stroški = 0,0 EUR
Interni stroški:
Poraba časa v urah za
administrativno aktivnost
=0
Izdatki = 0,00 EUR
Zunanji stroški = 0,1 EUR

Ali
bi
opravljali
to
aktivnost tudi, če to ne bi
bilo predpisano:

Aktivnost se opravlja:
- Ob uveljavljanju
nadomestila.

- Ne..
Ali
bi
opravljali
to
aktivnost tudi, če to ne bi
bilo predpisano:

Aktivnost se opravlja:
- Ob uveljavljanju
nadomestila.

- Ne.
Ali
bi
opravljali
to
aktivnost tudi, če to ne bi
bilo predpisano:
- Ne.
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Aktivnost se opravlja:
- Ob uveljavljanju
nadomestila.

OBSEŽEN POVZETEK

Problem, predmet raziskovanja, hipoteze, namen, cilji in metodološki pristop
raziskave
Eden glavnih problemov, s katerimi se srečujejo sistemi socialne varnosti po svetu, je
dejstvo, da več kot polovica svetovnega za delo sposobnega prebivalstva ni vključena v
nobeno od oblik formalnega socialnega zavarovanja. V Evropi je delež vključenosti sicer
visok, saj v najrazvitejših državah znaša praktično 100 odstotkov (van Ginneken, 2010,
str. 57-76). Po drugi strani se Evropa sooča s problemom čedalje slabšega razmerja med
številom zavarovancev, ki oziroma za katere se plačujejo prispevki, in upravičencev, ki so
prejemniki dajatev iz naslova socialnega zavarovanja.
Naslednji problem je učinkovitost pobiranja prispevkov za socialno zavarovanje, zlasti z
vidika utaje prispevkov. O utaji prispevkov govorimo, kadar zavezanci za plačilo
prispevkov teh ne plačujejo ali jih ne plačujejo redno. Razlogi za neplačevanje in/ali
neredno plačevanje prispevkov so različni. Načeloma jih avtorji (na primer Strban, 2007,
str. 1-61) delijo na vzroke v institucionalni ureditvi, vzroke na strani delodajalca in/ali
delojemalca in vzroke v neustreznih predpisih.
V okviru analize sistema socialnega zavarovanja so preučevane različne kategorije
zavarovancev, zlasti tiste iz naslova delovne aktivnosti. Posebna pozornost je namenjena
identifikaciji pomanjkljivosti ureditve, ki omogoča, da se del delovno aktivne populacije, v
zavarovanje ne vključi ali pa se vključi v tisto vrsto socialnega zavarovanja, ki ga
potrebuje. Preučevani so dejavniki, ki vplivajo ali lahko vplivajo na prirejanje obveznosti iz
naslova vključitve v socialno zavarovanje. Tako delodajalci v zavarovanje lahko ne
prijavijo vseh delavcev, delavce najemajo po podjemnih in podobnih pogodbah ter jih
uradno ne zaposlijo. Neredko delodajalci za svoje delavce ne plačajo predpisanih
prispevkov, ker uradno plač ne izplačajo; za potrebe obračuna prikažejo izplačila
minimalnih plač, razliko pa delavcem izplačajo v gotovini (kot na primer povračilo potnih
stroškov).
Da se zaradi različnega obsega obveznosti plačila prispevkov pojavljajo tudi prehodi
zavarovancev iz ene kategorije v drugo, dokazujejo rezultati analize strukture in števila
obvezno vključenih v sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki na podlagi
tovrstne vključitve v pokojninsko in invalidsko zavarovanje postanejo tudi obvezno
vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje, zavarovanje za primer brezposelnosti in
zavarovanje za starševsko varstvo.
Pripravo disertacije so spremljale številne omejitve. V teoretičnem delu so bistvene
omejitve predstavljale:
- spremembe normativne ureditve področja socialnega zavarovanja in plačevanja
obveznih dajatev,

276

- zapletenost in nepreglednost veljavne ureditve, saj se obveznosti vključitve v socialno
zavarovanje razlikujejo tako po posameznih kategorijah zavarovancev kot tudi po
posameznih vrstah zavarovanja,
- odstopanja med zapovedanim in dejanskim ravnanjem.
V empiričnem delu so težave in omejitve predstavljale:
- nedostopnost in nezanesljivost podatkov – zaradi zbiranja podatkov pri različnih
organih na različnih podlagah in za različne potrebe je bilo potrebno pridobljene
informacije podrobno analizirati in ustrezno prilagoditi,
- nepovezanost in neprimerljivost informacij,
- opustitve zbiranja nekaterih podatkov pri pristojnih organih,
- naknadne spremembe vrednosti ključnih ekonomskih kategorij in analiziranih zneskov,
saj so terjali naknadno revidirani podatki s strani pristojnih institucij ustrezne naknadne
popravke in preračune v sami raziskavi, zlasti v tabelaričnih prikazih analiziranih
podatkov za pretekla leta,
- v delu raziskave, ki se je izvajala s pomočjo anketiranja, je bila osnovna težava
opredelitev vzorca, identifikacija potencialnih anketirancev ter njihova pripravljenost za
sodelovanje,
- pri sami oceni učinkovitosti delovanja sistema socialnega zavarovanja v povezavi z
zaposlitvenimi navadami prebivalstva je bilo mogoče ugotoviti, da nanje vplivajo tudi
številni subjektivni dejavniki (zaposlitvene in družinske razmere, premoženjski položaj,
nepoznavanje ureditve), ki pa jih je nemogoče finančno ovrednotiti.
Glavna hipoteza doktorske disertacije je:
Sistem socialnega zavarovanja v Sloveniji je neučinkovit, kar se odraža v izpadu
javnofinančnih prihodkov.
Zaradi kompleksnosti področja raziskave so bile uporabljene splošne metode
družboslovnih znanosti ter posebne znanstvene metode, kot so metoda abstrakcije in
konkretizacije, induktivna in deduktivna metoda, metoda deskripcije ipd.
Predmet osrednjega dela disertacije je analiza dejavnikov, ki vplivajo na učinkovitost
socialnega zavarovanja, s poudarkom na pobiranju prispevkov. Pri ovrednotenju
javnofinančnih izgub zaradi neučinkovitega delovanja socialnega zavarovanja so bile
upoštevane veljavne podlage za vključitev v sistem socialnega zavarovanja po
posameznih zavarovancih. Analizirani so bili obstoječi poslovni procesi na področju
pobiranja prispevkov, z identifikacijo pomanjkljivosti in poudarkom na potrebnem
preoblikovanju poslovnih procesov.
Cilj na podlagi analize predlaganih sprememb na področju pobiranja prispevkov je
odpraviti ključne anomalije v delovanju sistema, vzpostaviti izhodišča za bolj kakovostno
zajemanje potrebnih podatkov in zagotoviti njihovo povezljivost za potrebe vseh
postopkov uveljavljanja pravic iz naslova socialnega zavarovanja ter skrajšanje trajanja
poslovnih procesov z odpravo nepotrebnega dela in aktivnosti, ki se izvajajo večkrat. Pri
oblikovanju predlogov izboljšav so bile upoštevane tudi pozitivne izkušnje predhodno
primerjanih držav (Švedske, Avstrije in Nemčije).
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Struktura disertacije
Za lažje razumevanje povezanosti socialne varnosti, socialnega varstva, socialne zaščite
in socialnega zavarovanja so omenjeni pojmi podrobneje predstavljeni z ekonomskega,
pravnega in sociološkega vidika. Sledi kratek opis modelov sistemov socialne varnosti
oziroma tipov držav blaginje. Predstavljena je zgodovina socialnega zavarovanja v
Republiki Sloveniji, na kratko so povzete temeljne značilnosti veljavne ureditve ter
financiranja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, zdravstvenega zavarovanja,
zavarovanja za starševsko varstvo in zavarovanja za primer brezposelnosti.
V nadaljevanju je opisano financiranje socialnega zavarovanja po posameznih vrstah in
prikazani zneski pobranih prispevkov po posameznih letih. Predstavljeni so struktura
zavarovancev in poslovni procesi na področju vključitve v socialno zavarovanje ter opisani
postopki obračunavanja in plačevanja prispevkov za socialno zavarovanje. Ugotovimo
lahko, da obstajajo kljub podobnim izhodiščem - v odvisnosti od posameznih kategorij
zavarovancev, različni poslovni procesi vključitve v socialno zavarovanje, plačevanja
prispevkov in nadzora nad plačevanjem prispevkov.
Za posamezne kategorije zavezancev so različni tudi zavezanci za prijavo v socialno
zavarovanje, za obračun prispevkov in za oddajo obračuna prispevkov za socialno
zavarovanje davčnemu organu ter predlagatelji podatkov o zavarovalni osnovi in plačanih
prispevkih. Z diagrami so poslovni procesi na področju vključitve, spremljanja obračunanih
in plačanih prispevkov predstavljeni za najbolj številčni kategoriji zavarovancev, in sicer za
zaposlene pri pravnih osebah in pri zasebnikih ter za samozaposlene.
V okviru kratkega prikaza ureditve socialnega zavarovanja na Švedskem, v Avstriji in
Nemčiji so opisani različni načini pobiranja prispevkov.
V nadaljevanju so predstavljeni razlogi za spodbujanje vključenosti v socialno zavarovanje
in nekatere oblike delovne aktivnosti, ki (lahko) vplivajo na vključitev v socialno
zavarovanje iz naslova zaposlitve ali samozaposlitve (kot so, na primer, delo na črno,
osebno dopolnilno delo, kratkotrajno delo, malo delo, študentsko delo, in podobno)
Raziskava o razlogih za spremembe na področju obračunavanja, plačevanja in
evidentiranja prispevkov za socialno zavarovanje temelji na primerjavi obveznosti iz
naslova vključitve v socialno zavarovanje v odvisnosti od podlage za vključitev. Sledi
prikaz različnih ravni in nabora pravic, ki jih iz naslova vključenosti v socialno zavarovanje
uveljavljajo zavarovanci. Prikazan je strnjen pregled ključnih pomanjkljivosti nadzora nad
obračunavanjem in plačevanjem prispevkov. V povezavi z neplačanimi prispevki so
nadalje izpostavljene možnosti koriščenja pravic iz socialnega zavarovanja kljub
neplačanim prispevkom ter ocenjena verodostojnost evidenc o prispevkih. Na osnovi
ugotovitev so predlagane spremembe na področju obračunavanja in plačevanja
prispevkov, zlasti v smeri čim večje racionalizacije, enakopravnosti zavezancev za plačilo
ter izboljšanja kvalitete evidenc. Posledično je predstavljen model prenovljenega procesa
obračunavanja in plačevanja prispevkov ter ocenjeni finančni učinki predlaganih
sprememb.
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V sklepnem delu je preverjena uvodoma postavljena hipoteza. Na podlagi zaključkov
empiričnega dela disertacije so nanizani pričakovani dosežki za stroko in znanost. Sledi
sklepni del in predstavitev nekaterih odprtih vprašanj za prihodnje.

Načini pobiranja prispevkov za socialno zavarovanje
V okviru prispevnih sistemov financiranja socialne varnosti obstajata dva glavna načina
pobiranja prispevkov (Zaglmayer et al., 2005, str. 10-13). Prvi je centralizirani način, v
katerem je za pobiranje prispevkov zadolžena ena državna institucija, najpogosteje davčni
organ ali institucija, ki izvaja socialno zavarovanje. Centralizirani način se nadalje deli na:
integrirani način (davčni organ pobira davke in prispevke za socialno zavarovanje ter
druge obvezne dajatve od osebnih prejemkov hkrati v okviru enega samega
postopka). Integrirani način imamo v Sloveniji. Imajo ga tudi na Danskem, Irskem, v
Veliki Britaniji (Strban, 2007, str. 17), na Švedskem in v Latviji (Groduma, 2002, str.
2);
delno integrirani način (davčni organ pobira davke in prispevke za zgolj posamezne
podsisteme socialnega zavarovanja ali za določene skupine oseb, delno pa so za
pobiranje prispevkov zadolžene različne institucije socialnega zavarovanja); imajo ga
na Norveškem in v Estoniji (Zaglmayer et al., 2005, str. 13);
vzporedni način (davčni organ je pristojen le za pobiranje davkov, pobiranje socialnih
prispevkov pa je v izključni pristojnosti institucij socialnega zavarovanja). Ta sistem
imajo v Avstriji, Nemčiji, Italiji, Belgiji, na Poljskem in Češkem (Strban, 2007, str. 18 in
19; Zaglmayer et al., 2005, str. 10.; Stanovnik et al., 2004, str. 32 – 38) ter v Franciji.
Tabela 1: Pregled načinov pobiranja prispevkov po posameznih državah

Cetralizirani način
Integrirani
Danska, Irska, Velika Britanija,
Švedska, Latvija, Slovenija
Delno integrirani
Norveška, Estonija
Vzporedni

Decentralizirani način
Čile, Peru, Singapur, Malezija,
Hong Kong, El Salvador

Avstrija, Nemčija, Belgija, Italija,
Češka, Litva, Francija, Poljska,
Slovaška
Vir: Strban, 2007, str. 17; Groduma, 2002, str. 2 in Zaglmayer et al., 2005, str. 13.

Iz opisov reformiranja sistemov pobiranja, zlasti tistih, ki se osredotočajo na prednosti
integriranega načina pobiranja prispevkov (na primer Barrand et al., 2004 in Jang, 2007),
v katerem davčni organ pobira davke in prispevke za socialno zavarovanje ter druge
obvezne dajatve od osebnih prejemkov hkrati v okviru enega samega postopka, je
razbrati nabor osnovnih pogojev, ki pomembno pripomorejo tudi k večji preglednosti
sistema in njegovi večji stroškovni učinkovitosti. To so zlasti poenotenje kategorij
zavezancev za obe vrsti obveznih dajatev (davkov in prispevkov), poenotenje osnov,
enoten obračun in enak rok za plačilo. Posamezni avtorji (Groduma, 2002) nadalje
utemeljujejo, da je lahko poročanje o obračunanih prispevkih bistveno manj zapleteno, če
se podatki o obračunanih prispevkih sporočajo na določen dan (neodvisno od dejanskega
izplačila plač in drugih prejemkov).
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Merjenje učinkovitosti pobiranja prispevkov
Učinkovitost pobiranja prispevkov je ocenjena s pomočjo različnih kazalnikov. Eden od
njih je izračunani delež s prispevki pokritih bruto plač v BDP-ju (Covered Wage Bill; CWB).
Omenjeni kazalnik odgovarja na vprašanje, kakšna je »izračunana« masa bruto plač, ki
ob dani prispevni stopnji daje dejanske prihodke od prispevkov zaposlenih (Stanovnik in
Fultz, 2004, str. 44 in 45). Uporablja se le za oceno učinkvitosti pobiranja prispevkov
zaposlenih.
Nadalje je analiziran tudi dolg iz naslova neplačanih prispevkov, čeprav Stanovnik in
Fultzeva (prav tam, str. 50 in 51) ugotavljata, da je ta iz različnih razlogov najmanj
primeren. Zaradi posebnosti v načinu zajemanja dolgovanih in neplačanih zneskov, ki so
prikazane, je mogoče njuni ugotovitvi le pritrditi.
Z vidika presoje učinkovitosti sistema pobiranja prispevkov za obvezno socialno
zavarovanje je primerno preveriti, ali je izračunani delež s prispevki pokritih bruto plač v
BDP-ju, izračunan na podlagi ene vrste prispevkov, primerljiv tudi z deležem, izračunanim
na podlagi drugih vrst prispevkov. Na podlagi podatkov o zbranih prispevkih za obvezno
zdravstveno zavarovanje zaposlenih lahko izračunamo prispevne bruto plače glede na
prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje zaposlenih (CWBZZ), ter jih primerjamo s
prispevnimi bruto plačami, izračunanimi glede na prispevke za obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje (CWBPIZ), kot je razvidno iz Tabele 2.
Tabela 2: Prispevne bruto plače (kot odstotek BDP), izračunane glede na prispevke za
obvezno zdravstveno zavarovanje zaposlenih, in primerjava s prispevnimi bruto plačami
(kot odstotek BDP), izračunanimi glede na prispevke za obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje zaposlenih, v letih od 2003 do 2010
Leto

BDP
v
tekočih
cenah v
mio EUR

Prispevki za
ZZ
zaposlenih in
delodajalcev
v % BDP-ja

Dejansko
pobrani
prispevki v
1000 EUR
(2 x 3)

Skupna
stopnja
prispevkov
ZZ
zaposlenih in
delodajalcev

Hipotetičen
znesek plač v
1000 EUR glede
na
dejansko
pobrane
prispevke
in
stopnje
(4 x 100 : 5)

CWBZZ
(prispevne
bruto plače
na podlagi
prispevkov
ZZ) ((6 : 2)
:1000
x
100)

CWBPIZ
(prispevne
bruto plače
na podlagi
prispevkov
PIZ)

1

2

3

4

5

6

7

8

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

25.114
27.073
28.750
31.050
34.568
37.305
35.384
35.416

4,5
4,5
4,5
4,5
4,4
4,5
4,7
4,7

1.130.130
1.218.285
1.293.750
1.397.250
1.520.992
1.678.725
1.663.048
1.664.552

13,45 %
13,45 %
13,45 %
13,45 %
13,45 %
13,45 %
13,45 %
13,45 %

8.462.454
9.057.881
9.618.959
10.388.476
11.308.491
12.481.227
12.364.669
12.375.851

33,46
33,46
33,46
33,46
32,71
33,46
34,94
34,94

34,09
34,09
34,09
33,26
32,44
33,26
35,32
35,32

Vir: Izračun na podlagi Letnih poročil ZPIZ za leto 2008, 2009, 2010, Biltenov javnih financ št.
6/2009, 4/2010, 6/2011; SURS, 2009; SURS, 2009a; SURS, 2012.

Primerjava obeh vrst prispevnih bruto plač pokaže, da razlike obstajajo, a niso bistvene,
saj ne presežejo niti ene odstotne točke. Sam obstoj razlik je logična posledica različnih
najnižjih predpisanih osnov za obračun in plačilo prispevkov zaposlenih – medtem, ko se
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prispevki za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje vsaj od najnižje predpisane
osnove, najnižja osnova za plačilo prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje ni
predpisana, kar pomeni, da se lahko prispevki v primeru, ko plača ne dosega minimalne
plače, obračunajo in plačajo od dejansko izplačane plače.
Dodatno je lahko razlog za razliko med obema vrstama prispevnih bruto plač v
opazovanem obdobju tudi različna ureditev, kot tudi različne možnosti odloga plačila,
obročnega plačila in odpisa prispevkov.
Morebitni razlog večjega interesa za plačilo ene vrste prispevkov v kategoriji zaposlenih ni
relevanten; po eni strani je s predpisanim načinom poravnavanja dajatev skorajda
onemogočen, po drugi strani je z vidika interesa zavarovancev zanemarljiv. Zaposleni in
njihovi družinski člani imajo enake pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja, ne
glede na (ne)plačilo prispevkov; ali so njihovi prispevki za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje plačani ali ne, pa jih praviloma do upokojitve niti ne zanima.

Pomanjkljivosti
prispevkov

socialnega

zavarovanja

s

poudarkom

na

pobiranju

Ustrezno spremljanje obveznosti in plačil prispevkov ter nadzor nad obračunavanjem in
plačevanjem prispevkov za socialno zavarovanje sta pomembna tako za državo kot
prejemnico sredstev kot tudi za zavarovance, ki so jim na podlagi plačanih prispevkov
priznane pravice iz socialnega zavarovanja.
Čeprav uspešnosti delovanja sistema socialnega zavarovanja zaradi njegove
kompleksnosti in pogostega spreminjanja ni mogoče v celoti izmeriti preko kazalcev
učinkovitosti delovanja državnih organov ter statističnih podatkov, pa je mogoče
identificirati nekaj ključnih dejavnikov, ki na vplivajo na učinkovitost pobiranja prispevkov,
kot so:
- možnost optimiranja obveznih dajatev in drugih obveznosti v odvisnosti od podlage za
vključitev v socialno zavarovanje,
- različne ravni in nabor pravic, ki jih iz naslova vključitve v obvezno socialno
zavarovanje uveljavljajo zavarovanci,
- zapleteno in preobsežno poročanje o obračunu in plačilu prispevkov ter nadzor, ki ne
daje pričakovanih rezultatov,
- povečevanje zneska neplačanih prispevkov za socialno zavarovanje,
- možnost koriščenja pravic iz naslova socialnega zavarovanja kljub neplačanim
prispevkom,
- neizvajanje sankcioniranja kršitev,
- pomanjkljive evidence o obračunanih in plačanih prispevkih.
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Možnost optimiranja obveznih dajatev in drugih obveznosti v odvisnosti od
podlage za vključitev v socialno zavarovanje
Za različne kategorije zavarovancev, četudi z enako visokimi dohodki, obstajajo različne
osnove in prispevne stopnje za plačilo prispevkov za socialno zavarovanje, kar lahko
vpliva na samo odločitev o podlagi za vključitev v obvezno socialno zavarovanje, s tem pa
tudi na višino obveznosti iz tega naslova.
Najbolj očitne razlike so:
- razlika v obveznosti obračuna in plačila prispevkov v odvisnosti od vrste zavarovalne
podlage: za samozaposlene je zakonsko predpisan rok za obračun in plačilo
prispevkov do 15. v mesecu za pretekli mesec, kar omogoča evidentiranje in izterjavo
dolgovanih prispevkov. Za zaposlene tečejo vsi roki šele od izplačila osebnih
prejemkov dalje. Navedeno pomeni, da kolikor uradno do izplačila plače delavcu ne
pride, delodajalec prispevkov ni dolžan obračunati, posledično pa tudi ne plačati;
- omejena najvišja osnova za plačilo prispevkov samozaposlenih in neomejena za
zaposlene; dodatno lahko samozaposleni prireja formalne dohodke (ne izdaja računov
za dobavljeno blago in storitve) in s tem zniža zavarovalno osnovo. Kot je razvidno iz
Tabele 2, plačujejo samozaposleni povprečno precej manj prispevkov kot zaposleni,
razmerje med povprečnim zneskom plačanega mesečnega prispevka na zaposlenega
in povprečnim zneskom plačanega mesečnega prispevka na samozaposlenega pa se
še poslabšuje;
Tabela 3: Primerjava zneskov povprečnih mesečnih plačanih prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje zaposlenih in samozaposlenih v letih 2007–2010
Povprečni mesečni plačani prispevek PIZ
Kategorija

Zaposleni
Samozaposleni
Razmerje
plačanih
zaposleni/samozaposleni

prispevkov

leto 2007

leto 2008

leto 2009

leto 2010

291,41 €
202,30 €
1,44

317,26 €
214,88 €
1,48

334,50 €
218,88 €
1,53

348,20 €
219,46 €
1,59

Vir: Lasten izračun na podlagi podatkov o sestavi prihodkov ZPIZ-a iz Letnih poročil ZPIZ-a za leto
2007, 2008, 2009 in 2010.

- razlika v obveznostih delodajalcev v odvisnosti od statusa osebe, ki delo opravlja;
primerjava podatkov o številu zasebnikov, ki opravljajo dejavnost, in številu zasebnikov,
ki so iz naslova opravljanja dejavnosti vključeni v obvezno pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, pokaže, da rasti števila samozaposlenih ne sledi rast števila tistih, ki so iz
naslova samozaposlitve vključeni v socialno zavarovanje, zlasti pa ne tistih, ki
zaposlujejo delavce, kot je razvidno iz Tabele 4;
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Tabela 4: Primerjava števila mikro in malih podjetnikov po številu zaposlenih v letih 2008 –
2010
Število
zaposlenih
Od 0 do 1
Od 2 do 9
Od 10 do 49
Od 50 do 250
SKUPAJ

Leto 2008
Podjetniki
Zaposleni
56.376
9.637
9.785
33.905
1.021
16.650
28
2.193
67.210
62.385

Leto 2009
Podjetniki
Zaposleni
59.614
9.274
9.440
32.671
912
14.378
16
1.181
69.982
57.504

Leto 2010
Podjetniki
Zaposleni
61.919
8.914
8.553
29.242
748
11.451
11
729
71.231
50.336

Vir: Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v RS v letu 2008, 2009, str.
10; Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v RS v letu 2009, 2010, str. 9;
Informacija o poslovanju samostojnih podjetnikov posameznikov v letu 2010, 2011, str. 9.

Na samozaposlovanje sta sicer v zadnjih letih pomembno vplivala predvsem dva
dejavnika; poleg subvencioniranja samozaposlitve so to zahteve zaposlovalcev, da njihovi
zaposleni odslej delo opravljajo kot samozaposleni (na primer prodajni zastopniki,
računalniški programerji, novinarji, in podobni); v tem primeru se pogodba o zaposlitvi
prekine, odgovornost za plačevanje prispevkov, kritje nadomestil in izplačil različnih
prejemkov pa prevali na samega zaposlenega, ki postane samozaposlen.

Različna raven in nabor pravic, ki jih iz naslova vključitve v obvezno
socialno zavarovanje uveljavljajo zavarovanci
Kljub temu, da je za samozaposlene omejena najvišja osnova za plačilo prispevkov za
socialno zavarovanje, za zaposlene ni omejena. Ne glede na navedeno pa so za vse
zavarovance določeni najvišji zneski najpomembnejših prejemkov, ki se izplačujejo iz
naslova socialnega zavarovanja, kot na primer pokojnina, nadomestilo za primer
brezposelnosti in starševsko nadomestilo v času dopusta za nego in varstvo otroka.
Med razlikami, ki jih je mogoče zaslediti ob uresničevanju pravic posameznih kategorij
zavarovancev, velja posebej izpostaviti manj pravic samozaposlenih (na primer zadržanje
pravic iz naslova zdravstvenega zavarovanja v primeru neplačanih prispevkov, začetek
izplačevanja denarnega nadomestila zaradi bolezni) in diskriminacijo dela tujcev, ki na
podlagi pogodb o zaposlitvi delajo in plačujejo vse prispevke, a vseh pravic ne morejo
uveljavljati.

Zapleteno in preobsežno poročanje o obračunu in plačilu prispevkov
Kljub številnim parcialnim posegom v normativno ureditev, ki ostajajo nepovezani, se
izplačevalcem prejemkov naložene obveznosti v zvezi s poročanjem o izplačanih
prejemkih in obračunanih ter plačanih prispevkih za socialno zavarovanje dejansko
povečujejo. Ne glede na navedeno pa morajo zavarovanci ob uveljavljanju pravic iz
socialnega zavarovanja podatke o izplačanih prejemkih in obračunanih prispevkih
pristojnim organom dostavljati ponovno.
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Predlogi sprememb na področju obračunavanja in plačevanja prispevkov
Možnost optimiranja obveznosti zaradi uvrstitve v posamezno kategorijo zavarovancev
socialnega zavarovanja je mogoče zmanjšati zlasti z izenačitvijo obveznosti obračuna in
plačila prispevkov v odvisnosti od vrste zavarovalne podlage, tako z vidika obveznosti
predložitve obračuna, kot tudi predpisanega roka za plačilo. Navedeno pomeni tudi
izenačitev posameznih kategorij zavarovancev. Pomembno je tako z vidika večje
pravičnosti (zavarovanci z enakim obsegom pričakovanih pravic imajo enak obseg dajatev
in enak rok za njihovo plačilo) kot tudi zaradi vzpostavitve ustrezne evidence o
obračunanih in plačanih prispevkih.
Ob izenačitvi obveznosti iz naslova socialnega zavarovanja bi v povezavi z omejenostjo
najvišjega zneska večine denarnih prejemkov iz naslova socialnega zavarovanja veljalo
pretehtati tudi omejitev najvišjih osnov za plačilo prispevkov, ne le za samozaposlene,
temveč za vse kategorije zavarovancev. Gre za ukrep, ki bi pomembno pripomogel tako k
preglednosti kot tudi k pravičnosti sistema, manj k solidarnosti, na samo učinkovitost
delovanja sistema socialnega zavarovanja pa sam po sebi nima vpliva.
Hkrati z ustrezno izenačitvijo obveznosti iz naslova socialnega zavarovanja je potrebno
izenačiti tudi vse ravni in nabor pravic, ki jih iz naslova vključenosti v socialno zavarovanje
uveljavljajo zavarovanci. To pomeni, da bi ob enaki obveznosti plačila sistem moral
zagotavljati enak obseg pravic, ki jih sedaj v primeru različnih kategorij (na primer
zaposleni, samozaposleni) in celo znotraj iste kategorije (državljani RS in državljani tretjih
držav, s katerimi niso sklenjeni ustrezni sporazumi) ne zagotavlja.
Medtem, ko je izenačitev položaja zavarovancev in zavezancev za plačilo prispevkov
mogoče izvesti zlasti s spremembami normativne ureditve, je poenostavitve
obračunavanja in plačevanja prispevkov, ki bi omogočale večjo učinkovitost sistema
socialnega zavarovanja, v precejšnji meri mogoče opraviti s spremembami poslovnih
procesov. Slednje bi zagotovile večjo preglednost sistema in več pobranih prispevkov,
hkrati pa manj potrebnih opravil zavezancev in državnih organov kot tudi bolj pravilne in
večkrat uporabljive podatke o obračunanih in plačanih prispevkih.
Postopek obračuna in plačila prispevkov je mogoče racionalizirati z rešitvami, ki so
potrebne ne le zaradi izenačitve obveznosti različnih kategorij zavezancev za plačilo,
temveč tudi zaradi večje stroškovne učinkovitosti postopkov, kot so na primer:
- določitev enotnega roka za predložitev obračuna in plačilo prispevkov,
- uvedba enotnega nakazila prispevkov,
- vzpostavitev enotne evidence o obračunanih prejemkih ter obračunanih in plačanih
prispevkih za socialno zavarovanje in avtomatsko razkrivanje podatkov,
- zmanjšanje obveznosti poročanja,
vse skupaj pa udejaniti v ustrezno prenovljenih poslovnih procesih.
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Ocena finančnih učinkov predlaganih sprememb
Finančne učinke je mogoče ovrednotiti kot seštevek zmanjšanja neplačanih prispevkov in
prihranka zaradi racionalizacije poslovanja državnih organov na eni strani in prihrankov v
obliki zmanjšanja stroškov poslovanja pri zavezancih za obračun in plačilo prispevkov na
drugi strani.
Zmanjšanje zneska neplačanih prispevkov je najprimerneje ovrednotiti po analogiji ocene
davčne vrzeli. Davčno vrzel kot stopnjo, ki kaže stopnjo neprijavljanja davkov oziroma
neplačevanja davčnih obveznosti, opredeljujemo kot razliko med vrednostjo davčnih
prihodkov, ki bi jih davčna uprava morala zbrati, in vrednostjo dejansko pobranih davčnih
prihodkov (Klun, 2002, str. 193). Po analogiji opredelitev vrst davčnih vrzeli Tanzija in
Pellechia (Tanzi in Pellechio, 1995, str. 22) ter Silvanija in Baerove (Silvani in Baer, 1997,
str. 4) je vrzel prispevkov za obvezno socialno zavarovanje mogoče opredeliti s pomočjo:
- razlike med potencialnim številom zavarovancev in registriranim številom
zavarovancev,
- razlike med številom zavarovancev, za katere se ne obračunavajo prispevki za
obvezno socialno zavarovanje, in številom zavarovancev, za katere bi se prispevki
morali obračunavati,
- razlike med obračunanimi prispevki za obvezno socialno zavarovanje ter dejansko
plačanimi prispevki za socialno zavarovanje,
- razlike med celotno obveznostjo iz naslova prispevkov za socialno zavarovanje in
uradno obračunano obveznostjo.
Po skrajno konservativni metodi ocene znaša izpad javnofinančnih prihodkov, ki ga je
mogoče pripisati neučinkovitemu sistemu pobiranja prispevkov za socialno zavarovanje,
na osnovi podatkov iz leta 2010, kar eno štirinajstino tistega, kar v proračun in javni
blagajni letno prispeva sleherni zavarovanec.

Preveritev hipotez
Glavna hipoteza doktorske disertacije, da je sistem socialnega zavarovanja v Sloveniji
neučinkovit, kar se odraža v izpadu javnofinančnih prihodkov, je v celoti potrjena s
pomočjo naslednjih podhipotez:
- nadzor nad plačevanjem prispevkov za socialno zavarovanje je pomanjkljiv in
nepovezan,
- enotna in celovita evidenca o obračunanih in plačanih prispevkih po posameznih
zavarovancih ni vzpostavljena,
- prehodi zavarovancev iz ene kategorije v drugo so posledica različno določenih
obveznosti,
- normativna ureditev socialnega zavarovanja in vzpostavljen način spremljanja
prispevkov iz naslova vključitve v socialno zavarovanje ne omogočata izvajanja
nekaterih ključnih aktov EU s področja socialnega zavarovanja.
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Zaključek
Čeprav je učinkovitost delovanja sistema socialnega zavarovanja pomembna ne le z
vidika zavarovancev in zavezancev, temveč tudi zaradi javnofinančnih prihodkov iz
naslova dajatev, ki so poglaviten vir financiranja javne porabe vseh prebivalcev, med
obstoječimi viri ni bilo mogoče najti raziskave, ki bi preučevala učinkovitost delovanja
sistema socialnega zavarovanja kot celote, kot tudi ne analize o učinkovitosti delovanja
sistema pobiranja vseh obveznih prispevkov za socialno zavarovanje. Poleg tega, z
izjemo raziskav o pobiranju prispevkov za obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
omenjene raziskave niso v ničemer podprte s kakršnimi koli številčnimi podatki, čeprav sta
za nemoteno zagotavljanje pravic iz socialnega zavarovanja ustrezno delovanje
mehanizmov za pobiranje prispevkov in njihova evalvacija ključnega pomena. Navedeno
še posebej velja v kontributivnem – prispevnem sistemu, kamor se načeloma uvršča tudi
slovenski model socialnega zavarovanja. Medtem ko so bolj ali manj uspešni poskusi
reformiranja socialnega zavarovanja (predvsem z vidika reguliranja višine prispevkov in
obsega pravic) povsod stalnica, pa po drugi strani vztrajno izostaja analiza delovanja
samega sistema, zlasti njegovo stalno izboljševanje ter ocena obstoja in obsega izpada
javnofinančnih prihodkov zaradi njegove neučinkovitosti.
Rezultati raziskave utemeljujejo, da na učinkovitost sistema socialnega zavarovanja in na
pobiranje prispevkov pomembno vplivajo številni dejavniki, tudi neutemeljena razlikovanja
med kategorijami zavarovancev, nepovezani poslovni procesi državnih organov,
pomanjkljivi in nepovezljivi podatki, ki jih ti ločeno zbirajo, posledično pa tudi dokaj
neuspešen nadzor in neučinkovito sankcioniranje številnih kršitev.
Izboljšanje učinkovitosti sistema socialnega zavarovanja je mogoče doseči že z relativno
nezahtevnimi posegi. Ti za razliko od nekaterih aktualnih predlogov ukrepov ne
predvidevajo nikakršnih dodatnih obremenitev za zavarovance. Gre za odpravo
neupravičenih neenakosti med posameznimi kategorijami zavarovancev in opustitev
nedoslednega izvajanja obstoječe normativne ureditve, kot je na primer dopuščanje
neplačevanja plač in/ali neobračunavanja in neplačevanja prispevkov za socialno
zavarovanje, nezadostno odkrivanje in nedosledno sankcioniranje dela in zaposlovanja na
črno, ki negativno vpliva na ostale zavezance za plačilo prispevkov in obveznih dajatev.
Zlasti neposredno ogroža njihove pravice, v končni fazi pa tudi pravice vseh
zavarovancev. Z obveznimi dajatvami, ki jih vplačujejo »pošteni« zavezanci, je namreč
potrebno zagotoviti siceršnje delovanje države in njihovo socialno varnost kot tudi
socialno varnost tistih državljanov, ki obveznih dajatev ne plačujejo. Glede na
demografske trende in število delovno aktivnega prebivalstva je v povezavi s temeljno
hipotezo disertacije, da je sistem socialnega zavarovanja neučinkovit, mogoče utemeljeno
trditi tudi, da je ogroženo ustavno načelo pravne in socialne države.
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