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POVZETEK

Magistrska naloga je osredotočena na institucije s področja socialne varnosti, pri čemer
ni poudarek na institucionalnem vidiku, temveč postopkovnem. Magistrska naloga ne
obravnava le nacionalnih institucij, ampak tudi mednarodne organizacije, kot so
Organizacija združenih narodov, Mednarodna organizacija dela, Svet Evrope. Večji
poudarek je namenjen Evropski uniji, njenim institucijam, integraciji, pogodbam, prav
tako sistemu koordinacije in harmonizacije.
V nadaljevanju so analizirani posamezni slovenski sistemi socialne varnosti. Magistrska
naloga tako obravnava sistem pokojninskega in invalidskega zavarovanja, sistem
zavarovanja za primer brezposelnosti, sistem socialnega varstva, sistem zavarovanja za
starševsko varstvo in sistem družinskih prejemkov ter sistem zdravstvenega varstva in
zdravstvenega zavarovanja. V vsakem poglavju so na začetku opisane splošne
značilnosti in zgodovinski vidik, ki nam pomagajo pri razumevanju obstoječega sistema.
Naloga za vsak sistem posebej obravnava različna pravna razmerja.
V Sloveniji obstaja sistem institucij, ki skrbijo za zagotavljanje pravic oseb iz socialne
varnosti, ta sistem je sorazmeroma ustrezen, vendar bi ga bilo mogoče še izboljšati.
Pravo socialne varnosti je pravzaprav eno najhitreje spreminjajočih se pravnih panog.
Relevantni avtorji opozarjajo, da je vsako delo s tega področja že ob izdaji deloma
zastarelo. V javnih medijih je trenutno moč zaslediti napete razprave glede pokojninske
reforme, zdravstvene reforme ipd. Predlagatelji reform gredo vsi v eno smer, in sicer,
da bi se breme zagotavljanja dohodka ali kritja povečanih stroškov prevalilo nazaj na
posameznika in njegovo družino, kot je nekoč že bilo.

Ključne besede: socialna varnost, koordinacija, harmonizacija, pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zdravstveno varstvo, zavarovanje
za dolgotrajno oskrbo, zavarovanje za primer brezposelnosti, zavarovanje za starševsko
varstvo in družinski prejemki, socialno varstvo.
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SUMMARY
SOCIAL SECURITY INSTITUTIONS
The master's degree thesis focuses on institutions regarding social security the
emphasis lies on the procedures. The thesis does not only treat national institutions
but also international ones, e.g. The United Nations, The European Council. The main
stress is on the European Union and its institutions, integration, contracts and the
system of coordination and harmonization.
Further on individual Slovenian systems of social security are analysed. The thesis
analyses the pension and disability insurance, the system in the case of
unemployment, the system of social security, the insurance system for parenthood,
the system in the case of unemployment, the system of family income and the health
insurance system. In each chapter individual systems are described. The thesis deals
with various forms of law relationship.
In Slovenia there is a system of institutions which guarantees personal rights. The
system could be bettered. Social insurance law keeps changing. Once a bill is passed is
already out-of-date. In media we read about retirement reform, health insurance
reform… The tendency is that an individual person should cover all the expenses
regarding income and increased costs, which was the case in the past.

Key words: social security, coordination, harmonization, pension and disability
insurance, health insurance, health care, long-term care insurance, the system in the
case of unemployment, the insurance system for parenthood, family income, social
care.
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PROBLEM IN PREDMET RAZISKOVANJA S POSTAVLJENIMI HIPOTEZAMI
Predmet raziskovanja v magistrski nalogi z naslovom Institucije socialne varnosti
nakazuje že naslov. Predmet so bile organizacije in organi v sistemih, ki delujejo na
področju socialne varnosti. Problem raziskovanja sta bili njihova drugačna
organiziranost in procedura ob morebitnih spremembah.
Ustavodajalec je pri ustavni pravici do socialne varnosti (»Državljani imajo pod pogoji,
določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti, vključno s pravico do pokojnine.«1)
določil zakonski pridržek. Ta zakonski pridržek je, pod pogoji, ki jih določa zakon,
pravzaprav po eni strani znak, da mora zakonodajalec to urediti z zakonom, predvsem
pa je to ukaz/znak izvršilni veji oblasti, da pripravi vse, kar je potrebno za to, da se bo
ta pravica lahko uresničevala. »Vse, kar je potrebno,« je pravzaprav vsebovano v
zakonu, ki ga predlaga za sprejem Državnemu zboru in v izvedbenih aktih. Za
zagotovitev uresničevanja te človekove pravice je potreben zakon, v katerem uredimo
oziroma določimo, katere pravice tvorijo pojem socialne varnosti (za različne položaje,
za primer starosti, brezposelnosti, invalidnosti itn.). V njem določimo pogoje, pod
katerimi se lahko pridobijo posamezne pravice. Po teh pogojih se definirajo tudi
upravičenci, pri čemer so slednji že določeni z Ustavo RS; to so državljani (tisti
državljani, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev posamezne pravice). V zakonu določimo,
kdo bo odločal o teh pravicah (potrebujemo torej organe odločanja, recimo CSD na I.
stopnji). Določimo tudi, po kakšnem postopku bodo odločali (ali po splošnem postopku
ali potrebujemo posebne določbe). Določimo mrežo organizacij, ki bo te pravice
zagotavljala (to so ponavadi javne službe, ki zagotavljajo te storitve; lahko pa
ustanovimo zavod ali podelimo koncesijo itn.). Izhodišče pri ugotavljanju vloge uprave
pri uresničevanju človekovih pravic je v naši ureditvi pravzaprav 5. člen URS, in sicer
prvi stavek, ki pravi: »Država na svojem ozemlju varuje človekove pravice in temeljne
svoboščine.« Sodna praksa, zlasti praksa ESČP, je iz te dolžnosti varovanja človekovih
pravic razvila dolžnost t. i. aktivnega ravnanja države pri varovanju. To ne pomeni le,
da se mora vzdržati posegov vanje, in ne pomeni le to, da je za primere posegov
dolžna zagotoviti varstvo, zlasti sodno; pomeni predvsem to, da mora ustvarjati takšne
razmere, da se človekove pravice, zapisane v URS, čim lažje in čim učinkoviteje
uresničujejo. Pomemben je 87. člen URS, ki od zakonodajalca zahteva, da mora z
zakonom urediti pravice in obveznosti državljanov in drugih oseb. Ta zahteva velja
vedno, kadar kakšen poseben člen, kakšen drug člen Ustave že sam ne zahteva
zakonskega urejanja (kot npr. 50. člen Ustave RS). Splošno načelo pri uresničevanju
človekovih pravic je, da nihče ne more uresničevati človekovih pravic na račun drugih.
Te pravice drugih največkrat prerastejo v javno korist. Javna korist mora vedno imeti
temelj v Ustavi, kaže pa se v dveh oblikah: ali kot dolžnost države, da mora nekaj
zagotavljati, ali kot dolžnost države, da mora nekaj varovati. In če mora država
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zagotavljati socialno varnost, pomeni, da lahko posega v posameznikovo lastnino in mu
od plače trga prispevke (npr. za pokojninsko in invalidsko zavarovanje itn.). To je v
bistvu poseg v posameznikovo lastninsko pravico, vendar to prav zaradi te javne
koristi, ki je zapisana v Ustavi RS. Torej, osnovno pravilo je, da mora zakonodajalec
pravico ali obveznost določiti, naložiti in opredeliti osnovne elemente. Vse drugo lahko
izpelje izvršilna veja oblasti. Tretja veja oblasti je sodna veja oblasti. Poznamo sodišča
splošne pristojnosti, poleg tega pa imamo še specializirana sodišča, kot sta upravno
sodišče ter delovno in socialno sodišče. Upravna sodišča so namenjena sojenju v
upravnem sporu, delovna sodišča sodijo o delovnih sporih, socialna sodišča pa o
socialnih sporih. Če bi sodišče naletelo na nezakoniti akt ali neustavni akt, bi ustavilo
postopek in začelo postopek pred ustavnim sodiščem za oceno tega zakona. Če gre za
podzakonski predpis, uporabi exceptio illegalis (pomeni pravica ne uporabiti
nezakonitega podzakonskega akta; uprava je sicer vezana na tak akt). Ustavno sodišče
v sistemu zavor in ravnovesij neki zakon, ki ni v skladu z ustavo, razveljavi oziroma
odpravi ali razveljavi, če gre za podzakonski akt. Ustavno sodišče v tem trenutku
presoja, ali bi v primeru, če bi prišlo do naknadnega potrditvenega referenduma glede
pokojninske reforme in s tem nesprejetja ZPIZ-2, to povzročilo protiustavne posledice.
V Sloveniji imamo tudi zunajsodne organe, in sicer varuha človekovih pravic, ki nima na
voljo takšnih sankcij kot sodišča, ampak varuje človekove pravice neformalno. Oblika
sodnega varstva je tudi postopek pred ESČP. Postopek lahko sproži vsakdo, ki meni, da
mu je država kršila pravice, vendar je izkoristil vsa pravna sredstva v državi in ni minilo
več kot pol leta od zadnje odločbe. Pri tem je treba poudariti, da sodišče ne odloča o
konkretni zadevi, temveč presoja, ali država nečesa ni storila, pa bi morala. V nalogi je
bilo treba analizirati tudi pravne subjekte, pravice in obveznosti, ki nastajajo med njimi,
se oblikujejo oziroma analizirati pravna razmerja. Na področju socialne varnosti
govorimo o socialnopravnih razmerjih. To pravno razmerje nastane na temelju kakega
splošnega in abstraktnega pravnega pravila, ki razmerje tipsko ureja, in pravnega
dejstva, na katero se navezuje pravna posledica. Pravni subjekti so na eni strani nosilci
sistema, in na drugi strani upravičenci, zavarovanci. Socialno zavarovalno razmerje
nastane med nosilcem (ZPIZ, ZZZS, ZRSZ, CSD) in zavarovano osebo. Ti nosilci niso
nujno izvajalci posameznih storitev. Vsi prej našteti državni organi (sodišča,
zakonodajalec, uprava), tudi posebne pravne osebe javnega prava, so predmet moje
magistrske naloge, vendar s stališča, kaj te institucije pravzaprav počnejo; torej
analizirano bolj skozi postopek odločanja in nadzora.
Pravo socialne varnosti je eno najhitreje spreminjajočih se pravnih panog. Relevantni
avtorji opozarjajo, da je vsako delo s tega področja že ob izdaji deloma zastarelo.
Demografi ugotavljajo, da se dogajajo spremembe, katerim zakonodajalec mora slediti.
Avtorji tudi opozarjajo, da mora zakonodajalec tem spremembam slediti, saj je načelo
prilagajanja prava družbenim razmerjem eno od načel pravne države. V javnih medijih
je trenutno moč zaslediti napete razprave o pokojninski reformi, zdravstveni reformi
ipd. Predlagatelji reform se jih lotevajo podobno, in sicer, da bi se breme zagotavljanja
dohodka ali kritja povečanih stroškov prevalilo nazaj na posameznika in njegovo
družino (na primer nižje pokojnine, manjše pravice zdravstvenih storitev ipd.). Na
2

področju pokojninskega zavarovanja so avtorji enotni. Menijo, da so spremembe nujne,
vprašanje je le, ali naj se lotimo strukturne ali parametrične reforme ali obojega hkrati.
»Komentar Ustave ugotavlja, da ima zakonodajalec široko polje proste presoje pri
določitvi načina izvrševanja ustavne pravice do socialne varnosti, vendar njegova
normativna svoboda ni neomejena. Zakonodajalec lahko spreminja pogoje, npr. za
pridobitev pravice do pokojnine. Pokojninska odločba priznava le višino pokojnine na
podlagi zakonodaje, veljavne ob izdaji odločbe, vendar pa se lahko z rednimi
valorizacijami ter spreminjanjem zakonodaje spremeni. To spreminjanje zakonodaje je
ob upoštevanju načel prave države ustavno dopustno.«2 Pri pokojninski zakonodaji se
je sicer zataknilo, saj je Državni zbor zahteval presojo ustavnosti referenduma o ZPIZ2, ker naj bi nesprejetje zakona povzročilo protiustavne posledice. Avtorji poudarjajo,
da ustavno sodišče odloča o ustavnosti zakonodaje in ne o njeni finančni primernosti.
Lahko pa se breme zagotavljanja varnosti dohodka prenaša tudi z delodajalca na
državo, kot je predvideno pri zavarovanju za brezposelnost v novi ureditvi trga dela. V
pripravi je tudi novi ZZVZZ. Na spletni strani MZ so objavljena izhodišča novega
zakona, ki bodo predmet analiziranja (MZ, 2010). Relevantni avtorji poudarjajo, da je
bilo že večkrat ugotovljeno, da je postopek uveljavljanja pravic do zdravstvenih storitev
urejen v številnih pravnih aktih, da je premalo pregleden in pravno premalo določen.
Predmet naloge je tako zakonodaja de lege lata kot tudi zakonodaja de lege ferenda.
V doktrini se pojavljajo ocene, da je RS kot članica EU in številnih drugih mednarodnih
organizacij močno vpeta v institucionalni ustroj mednarodne skupnosti ter da ima
aktivno in pomembno vlogo tako pri sooblikovanju mednarodnih pravnih virov kot tudi
pri njihovem spoštovanju. Osmi člen Ustave RS določa, da morajo biti zakoni in drugi
predpisi usklajeni s splošno veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi
pogodbami, ki obvezujejo Slovenijo, ter da se ratificirane mednarodne pogodbe
uporabljajo neposredno. »Sodišča največkrat uporabijo določbe mednarodnih pogodb
kot argument za svojo odločitev bodisi neposredno bodisi kot pripomoček, s katerim
razlagajo posamezne določbe Ustave in zakonov. V primerjavi z mednarodnim pravom
pa morajo nacionalna sodišča pravo EU upoštevati po uradni dolžnosti.«3
Predmet magistrske naloge bodo tudi ti postopki oziroma mehanizmi nadzora.
Magistrska naloga obravnava probleme koordinacije in harmonizacije sistemov socialne
varnosti. Poudarja tudi novosti na mednarodni ravni (primer: Pogodba o delovanju EU
in nova koordinacijska Uredba 883/2004/ES). Posamezni pravni akti koordinacije
obstajajo tako znotraj MOD, Sveta Evrope, najbolj razvit in zapleten sistem koordinacije
obstaja med državami članicami EU; zapleten je predvsem zaradi številnih odločitev
SES (SEU). Predmet magistrske naloge torej niso le institucije EU in pravni akti EU,
ampak tudi OZN, MOD ter Sveta Evrope in njihovi pravni akti.
Za temelj raziskovanja je bilo treba postaviti naslednjo glavno hipotezo:
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HG: Iz pregleda domačih in tujih predpisov je mogoče domnevati, da v Sloveniji obstaja
sistem organizacij, ki skrbijo za zagotavljanje pravic oseb iz socialne varnosti, ter da je
ta sistem razmeroma ustrezen, vendar ga je mogoče še izboljšati.
Glavno hipotezo sem preverjala z naslednjimi pomožnimi hipotezami:
H1: Država ustvarja pogoje za to, da se pravice na področju socialne varnosti lahko čim
lažje in čim učinkoviteje uresničujejo, vendar vsi pogoji še niso zagotovljeni.
H2: Država zagotavlja mrežo organizacij na področju socialne varnosti, ki je razmeroma
ustrezna, mogoče pa jo je še dopolniti.
H3: Na področju socialne varnosti odločajo številni organi, ki jih predpisi urejajo tako,
da lahko ustrezno opravljajo svojo funkcijo, vendar je mogoče naravo teh organov še
izboljšati z ustrezno pravno ureditvijo.

NAMEN IN CILJI RAZISKOVANJA
Glavni namen magistrskega dela je preučiti ustrezno literaturo s področja delovanja
organov in organizacij v sistemih socialne varnosti in predstaviti njihovo organizacijsko
strukturo in koordinacijo, njihov pomen, delovanje in področja delovanja. Glavni cilj je
analiza institucij. Nujna je bila primerjava ciljev, ki jih imajo posamezna področja
socialne varnosti s predlaganimi spremembami, in njihov vpliv na nadaljnjo zasnovo
teh institucij, tudi vpliv na proceduro. Vendar naj poudarim, da cilj naloge ni podrobna
predstavitev vseh problemov, ker je zaradi preobširnosti žal to nemogoče; izpostaviti
želim tiste elemente, ki so ključni, nujno potrebni in hkrati potrjujejo glavno hipotezo
magistrske naloge.
Pomembni cilji naloge so ugotoviti namen sistema socialne varnosti, analizirati
dolžnosti države na posameznih področjih socialne varnosti, analiza varstvenih
mehanizmov, raziskati trende na posameznih področjih socialne varnosti, predstaviti
kratek zgodovinski razvoj sistemov socialne varnosti, primerjati prednosti in
pomanjkljivosti posameznih sistemov, ugotoviti splošne značilnosti posameznih
sistemov, analizirati posamezne nosilce socialnih zavarovanj ter predstaviti obsežen
prikaz mednarodnih pravnih virov, ki zavezujejo Slovenijo.

OCENA OPRAVLJENIH RAZISKAV
Ob preučitvi številnih bibliografskih enot sem ugotovila, da bo moja znanstvena
magistrska naloga z naslovom Institucije socialne varnosti pomenila dopolnitev na
področju socialne varnosti in bo ponudila možnost za nadaljnji razvoj stroke. Poudarila
bi zlasti dve pomembni znanstveni deli, ki sta izšli v letu 2010: monografija prof. dr.
Anjute Bubnov Škoberne in prof. dr. Grega Strbana z naslovom Pravo socialne varnosti,
ki mi je služila kot temelj pri pisanju magistrskega dela. Drugo je magistrsko delo Jake
Slokana z naslovom Pravni položaj ZZZS kot nosilca obveznega zdravstvenega
zavarovanja. Sicer pa znanstvenih del, ki obravnavajo tematiko institucij socialne
varnosti, ni. Izšlo je nekaj člankov, ki opozarjajo na pomanjkljivost tako zakonodaje de
4

lege ferenda kot zakonodaje de lege lata. Aktualne članke sem črpala zlasti iz revij
Delavci in delodajalci, Pravna praksa in Podjetje in delo. Na ta način je predstavljena
analiza problemov nedorečenosti posameznih institutov. Večjih analiz na tem področju
ni. Najpomembnejšo in najtežjo nalogo ima trenutno zakonodajalec, ki mora prilagoditi
sisteme socialne varnosti spremenjenim družbenim razmerjem, pri čemer mora
upoštevati različne vidike, tako pravne, ekonomske, socialne, informacijske in
institucionalne.

METODE RAZISKOVANJA
V magistrski nalogi sem uporabila več metod znanstvenega raziskovanja, tudi
dogmatično metodo, ki skuša ugotoviti, kakšno je veljavno pravo. »Ustvarjeno pravo je
dogma, ki jo je treba sprejeti kot resnično (beri: kot pravno pravilo) in je v tem
pomenu ni treba preverjati ali o njej dvomiti. Izhodišče dogmatične analize je, da nas
zanima pravo, ki je [de lege lata – s stališča pozitivnega, veljavnega prava (npr.
zakona)], ne pa pravo, ki naj bi bilo (de lege ferenda).«4 Ta metoda mi je omogočila,
da sem lahko veljavno pravo spoznala in razčlenila ter povezala v ustrezen sistematični
sistem. Naslednja metoda, ki sem jo uporabila, je aksiološka metoda, ki skuša
ugotoviti, kakšno naj bo pravo. »Aksiološka metoda je metoda vrednotenja v pravu. Na
kratko jo je mogoče opredeliti kot celoto vrednostnih izhodišč (vrednot, meril in načel)
in postopkov vrednotenja, s katerimi se pozitivno ali negativno vrednotijo pravo kot
celota ali njegovi posamezni deli. Predmet vrednotenja so lahko tudi vrednostna
izhodišča in pravne vrednote.«5 Ta metoda mi je pomagala kritično vrednotiti veljavno
pravo. Naslednja metoda je zgodovinsko – pravna metoda, ki pravo raziskuje razvojno
in vzročno. »To, da poznamo vzroke, zakaj je neki pravni pojav nastal in kako je
deloval, omogoča, da pojav razumemo in ga lahko kritično vrednotimo.«6 Zgodovinski
razvoj mi je pomagal pri razumevanju današnjega stanja in da z njim lahko napovem
oziroma predvidim, v katero smer se bodo sistemi razvijali v prihodnje. Sociološka
metoda je tista, ki skuša raziskati odnos med pravili in družbo. »Odločitev o tem,
katere življenjske okoliščine naj bodo pravno urejene in zakaj so pravne posledice
pomembne za družbo, je vselej vrednostno in sociološko vprašanje. Bistvo pravnega
razvoja ni ne v zakonodaji, ne v pravoznanstvu in ne v sodni praksi, temveč v družbi.
Osrednji problemski sklop, s katerim se je treba spoprijeti, so vprašanja, kako družba
in njena sestava vplivajo na to, kaj je treba pravno urediti. Pomembni so tudi vplivi, ki
jih ima pravo na družbo. Osnovno vprašanje je, ali je pravo sploh družbeno učinkovito.
Pravo izgubi smisel in ni pravo v polnem pomenu te besede, če njegova pravila niso
kolikor toliko učinkovita.«7 Ta metoda mi je pri raziskovanju pomagala, da sem lahko
preverila, ali so pravna pravila mrtva črka na papirju, ali so dejansko učinkovita.
Pogledamo cilje, ki so zastavljeni, in poskušamo ugotoviti, ali veljavno pravo lahko ta
4
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6
7
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cilj uresniči. Če ne, potem se zavzamemo za spremembo sistema. »Metoda deskripcije
je naslednja metoda, ki mi je pomagala pri raziskovanju, gre pa za postopek enotnega
opisovanja dejstev, procesov in predmetov, ter metoda kompilacije, ki je postopek
prevzemanja tujih izsledkov znanstvenoraziskovalnega dela oziroma opazovanj, stališč,
sklepov in spoznanj.«8 Metodi sta mi pomagali pri zgradbi magistrske naloge, pri
razumevanju pravnih pravil, načel in vrednot ter tujih stališč. »Analitična metoda je
metoda razčlenjevanja celote na posamezne dele oziroma proces razčlenjevanja
pojmov, celote ali pojava na njegove sestavine.«9 Metoda mi je pomagala pri prikazu
obstoječega stanja in analizi slednjega. »Zadnja metoda pri raziskovalnem delu je
metoda sinteze, ki je postopek raziskovanja in pojasnjevanja z združevanjem,
sestavljanjem enostavnih miselnih stvaritev v sestavljene, povezovanje že preučenih
prvin, pojavov ipd. v enotno celoto.«10

STRNJEN OPIS PO POGLAVJIH
Vsebino magistrskega dela sem razdelila na devet poglavij. V uvodnem delu kot
običajno opredelimo problem in predmet raziskovanja s postavljenimi hipotezami,
namen in cilje raziskovanja, oceno dotlej opravljenih raziskav, metode raziskovanja ter
strnjeni opis poglavij. V drugem poglavju je opredelitev temeljnih pojmov, s katerimi se
srečujemo pri obravnavi sistemov socialne varnosti, kot so socialna zaščita, socialna
varnost, socialna zavarovanja, socialno varstvo oziroma socialne pomoči, družinski
prejemki, socialne ugodnosti, socialne odškodnine in drugi pomembni pojmi. V tretjem
poglavju se srečamo z mednarodnimi institucijami in njihovimi pravnimi akti ter
temeljnimi načeli. V tem poglavju so obravnavane organizacije, kot so: Organizacija
združenih narodov, Mednarodna organizacija dela, Svet Evrope in Evropska Unija kot
regionalni evropski organizaciji. Sledijo poglavja (4 – 8), ki vsako posebej sistemsko,
zgodovinsko, teoretično in raziskovalno izkustveno obravnavajo posamezna področja
socialne varnosti. Gre za pet sistemskih področij, in sicer sistem pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, sistem zavarovanja za primer brezposelnosti, sistem
socialnega varstva, sistem zavarovanja za starševsko varstvo in družinskih prejemkov
in sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja.
V zaključku so jasno, sistematično in strnjeno predstavljena ustrezna spoznanja,
informacije, stališča in druga dejstva.
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Ivanko, 2000, str. 77.
Ivanko, 2000, str. 73–74.
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2 OPREDELITEV POJMOV

V slovenski zakonski ureditvi ne najdemo izrecnih definicij pojmov. Če pregledamo dela
različnih avtorjev (domačih in tujih), vidimo, da različno definirajo pojme. Vsebino
posameznega pojma lahko razberemo iz mednarodnih aktov, ki zavezujejo Slovenijo. O
teh aktih bo sicer govor v poglavju 3, najprej pa si poglejmo, kako pri nas razumemo
posamezne pojme, kot so socialna zaščita, socialna varnost, socialno varstvo, družinski
prejemki ipd.

2.1 SOCIALNA ZAŠČITA
»Socialna zaščita se uporablja kot najširši pojem v socialnem sistemu, ki obsega sistem
socialne varnosti, vključno s sistemi socialnih zavarovanj, socialnega varstva, socialnih
ugodnosti in spodbud.«11 Za lažje razumevanje prilagam spodnjo sliko.
Slika1: Pojem socialne zaščite

SOCIALNA ZAŠČITA

SOCIALNE
ODŠKODNINE

SOCIALNA
VARNOST

Socialna
zavarovanja

Socialne
pomoči

SOCIALNE
UGODNOSTI

Družinski
prejemki

Vir: Po predavanjih dr. Grega Strbana, PF, 2009/10.
Iz slike razberemo, da socialne odškodnine in socialne ugodnosti ne sodijo v okvir
socialne varnosti, zato jih ne bom podrobno obravnavala. Vsekakor pa je treba
opredeliti oba pojma tako za lažje razumevanje kot razmejevanje snovi.
2.1.1 SOCIALNE ODŠKODNINE
»Sistem socialnih odškodnin je sistem, v katerem država zagotavlja periodične denarne
dajatve (rente) v primeru smrti družinskega člana ali invalidnosti, ki je nastala zaradi
okoliščine na strani države kot posledica vojne, kaznivega dejanja, obveznega
cepljenja. Gre za izredne rizike, ko posameznik nima pravice iz splošnega javnega
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Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 46.
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sistema.«12 V Sloveniji so odškodnine namenjene žrtvam vojn (vojaškim in civilnim
invalidom. Posebne pravice so urejene v Zakonu o žrtvah vojnega nasilja /Ur. l. RS,
1995/); žrtvam kaznivih dejanj in njihovim svojcem (urejeno s posebnim zakonom, in
sicer Zakonom o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj /Ur. l. RS, 2005/); žrtvam obveznih
cepljenj (pravica do odškodnine je določena v Zakonu o nalezljivih boleznih /Ur. l. RS,
2006/).
2.1.2 SOCIALNE UGODNOSTI
»Socialne ugodnosti so ugodnosti in spodbude, ki jih organizira država, lokalna
skupnost ali druga institucija zaradi zadovoljevanja socialnih potreb in interesov
posameznikov, družin, skupin prebivalstva s posebnimi potrebami ali vseh
prebivalcev.«13 Socialne ugodnosti poznamo na področju izobraževanja (na primer
štipendije, subvencionirani prevozi, prehrana ipd.), stanovanjske politike (na primer
lažji dostop do stanovanja, tako fizični kot finančni), zaposlovanja (na primer davčne
olajšave) ter varstva predšolskih otrok (na primer znižanja pri plačilu vrtca) idr.

2.2 SOCIALNA VARNOST
»Mejniki pri razvoju socialne varnosti so: Social security act, to je zakon o socialni
varnosti, ki je bil sprejet v ZDA, Beveridgejev načrt iz leta 1942 in aktivnost MOD med
drugo svetovno vojno, zlasti na filadelfijskem zasedanju splošne konference dela leta
1944.«14
2.2.1 SPLOŠNO
»Potreba po varnosti je ena od temeljnih človekovih potreb. Ljudje so sposobni
predvidevati bodoče dogodke, ki jih lahko prizadenejo, in se nanje pripraviti. Pripraviti
se je mogoče predvsem za primer materialnega pomanjkanja. Zato nekateri avtorji
menijo, da je socialna varnost v bistvu materialna varnost.«15 Pojem socialna varnost bi
lahko opredelili tudi kot zaščito, ki jo zagotavlja družba svojim članom, in sicer v
primeru izpada dohodka ali povečanih stroškov, skozi načeli vzajemnosti in solidarnosti.
Saj »socialen«16 pomeni družben, varnost v tej obrazložitvi pojma pa varnost dohodka.
Poznamo sicer različne oblike varnosti (na primer: varnost pri delu ipd.). Če hočemo
oblikovati sistem za področje socialne varnosti, se vprašamo dvoje: kdaj gre za izpad
dohodka in kdaj za povečane stroške. Tako pridemo do socialnih primerov oziroma
rizikov, in sicer, ko se neko socialno tveganje oblikuje ali pa nastane. Varnost dohodka
12
13
14
15
16

Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 109.
Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 45.
Glej Radovan, Podjetje in delo, 1990, str. 547–548.
Kavar Vidmar, 2003, Socialna varnost, Splošni del, str. 2.
Glej Verbinc, 1987, str. 663.
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naj bo torej zagotovljena, ko zbolimo oziroma ko nastopi socialni primer bolezni.
Povedano izpostavlja namen sistema socialne varnosti. Poudarjam: namen (sistema)
socialne varnosti je zagotavljati varnost dohodka. Iz pojma socialna varnost lahko
razberemo tudi, da je država tista, ki je dolžna zagotavljati, vzpostaviti določene
sisteme, ki omogočajo varnost dohodka. Kajti, kakor hitro bomo morali breme varnosti
dohodka nositi sami, ne bo šlo več za socialno (družbeno) varnost. Ker pa država
zagotovi dajatve ob pojavu nekega socialnega primera, lahko nalaga tudi obveznosti;
posamezniki moramo plačevati prispevke. »Javni sistemi socialne varnosti temeljijo na
načelih vzajemnosti in solidarnosti. Vzajemnost obsega medsebojno povezanost in
pomoč na horizontalni ravni (na primer med mladimi in starimi, zaposlenimi in
brezposelnimi). Na vzajemnosti temeljijo zlasti sistemi socialnih zavarovanj, ki se
financirajo s prispevki vseh obvezno zavarovanih oseb. Solidarnost obsega medsebojno
povezanost in pomoč na vertikalni ravni (na primer med bolj ali manj premožnimi). Na
solidarnosti temeljijo zlasti sistemi socialnih pomoči, ki se financirajo iz davkov.«17
»Za socialno varnost so torej značilne horizontalna (na primer med zdravimi in
bolnimi), vertikalna in medgeneracijska solidarnost.«18
2.2.2 PRAVNI SISTEM SOCIALNE VARNOSTI
2.2.2.1 Socialno pravo
»Sistemizacija prava se nanaša na znanstveno razporejanje pravnih pravil in pravnih
načel, ki veljajo v določenem času in prostoru. Klasične pravne panoge so: ustavno
pravo, civilno pravo (stvarno, obligacijsko in dedno pravo so podpanoge civilnega
prava, tudi avtorsko pravo), družinsko pravo, gospodarsko pravo (podpanogi sta
statusno pravo in pravo gospodarskih poslov), delovno in socialno pravo, upravno
pravo (podpanoge so pravo državljanstva, policijsko pravo, komunalno pravo,
gradbeno pravo, rudarsko pravo, lovsko pravo, prometno pravo, javno gospodarsko
pravo idr.), finančno pravo (podpanoge so proračunsko, davčno in monetarno-bančno
pravo), kazensko pravo, postopkovno pravo, mednarodno javno pravo in mednarodno
zasebno pravo.«19 V nekaterih ureditvah je socialno pravo posebna veja prava (poleg
javnega in zasebnega). V nekaterih ureditvah je socialno pravo v okviru javnega prava,
v drugih pa v okviru zasebnega prava.
Za lažje razumevanje prilagam sliko na naslednji strani. Na njej je prikazano pravo
socialne varnosti kot samostojna pravna panoga, ki sodi v okvir javnega prava.

17
18
19

Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 36.
Več o tem glej Strban, Delavci in delodajalci, 2007, str. 87.
Glej Pavčnik, 2007, str. 566–589.
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Slika 2: Javno in zasebno pravo
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Vir: Po predavanjih dr. Grega Strbana, PF, 2009/10.
S slike je razvidno, da celoten pravni sistem pravzaprav razpade na dva velika sklopa,
na dve veliki veji prava: javno in zasebno. Javno pravo se ukvarja z odnosom med
posameznikom in skupnostjo. Gre za razmerje med javnim in zasebnim interesom.
Zasebno pravo ureja razmerje med prirejenimi subjekti (na primer posameznik: pravna
oseba). Pravna pravila v sistematiki prava združujemo, povezujemo v pravne panoge.
Celoto pravnih pravil, ki se nanaša na neki tip družbenih razmerij, imenujemo pravna
panoga. Na sliki je pravo socialne varnosti prikazano kot samostojna pravna panoga.
»Delovno pravo ima, kar zadeva sklenitev in prostovoljno prenehanje delovnega
razmerja, prvine zasebnega prava. V drugih razsežnostih so pravna pravila in pravna
načela delovnega prava pod izrazitim vplivom javnih interesov, ki jih uveljavlja in
varuje država. Mutatis mutandis velja tudi za pravo socialne varnosti, ki se je
izoblikovalo vzporedno z delovnim pravom.«20
»Socialno pravo v ožjem pomenu bi bilo pravo, ki ureja socialne pomoči; v še nekoliko
širšem pomenu je socialno pravo v bistvu pravo socialne varnosti; še v širšem smislu
pa je socialno pravo kot tista posebna oziroma tretja veja prava, ki obsega pravo
socialne varnosti in delovno pravo.«21

20
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Pavčnik, 2007, str. 588.
Strban, Zapiski predavanj, PF, 2010.
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2.2.2.2 Materialno pravo socialne varnosti
»Pravo socialne varnosti tvori materialno in formalno (postopkovno) pravo za
uveljavljanje in varstvo pravic. Materialno pravo socialne varnosti tvorijo vsa pravna
pravila, ki so določena z ustavo, zakoni in drugimi pravnimi akti, v katerih so urejene
pravice, obveznosti in pravna razmerja, povezana s socialnimi primeri.«22
V Sloveniji sicer nimamo enotnega kodeksa socialne varnosti (kot v Nemčiji ali Franciji),
nimamo zakonika za področje socialne varnosti, imamo pa področne zakone za
posamezna področja (oziroma podsisteme socialne varnosti).
V pravu analiziramo določena družbena razmerja. Pri pravu socialne varnosti se
srečamo s socialnopravnimi razmerji, ki nastanejo med različnimi pravnimi subjekti in iz
katerih izvirajo pravice in obveznosti. Pravni subjekti takega razmerja so na eni strani
nosilci sistema, na drugi pa upravičenci.
»Za socialno-pravno razmerje je značilno (tako kot za druga razmerja), da nastane na
podlagi splošnega in abstraktnega pravnega pravila, ki družbeno razmerje tipsko ureja,
in pravnega dejstva, na katero se navezuje pravna posledica.«23
Ločimo dvostranska in enostranska socialno-pravna razmerja (prvo nastane pri
socialnih zavarovanjih, drugo pa na primer pri uveljavljanju pravic do socialnih
pomoči). Pri dvostranskem socialno-pravnem razmerju lahko govorimo tudi o socialno
zavarovalnem razmerju, ki nastane med nosilcem (na primer ZPIZ, ZZZS, ZRSZ) in
zavarovano osebo. Socialno-zavarovalno razmerje je sestavljeno iz prispevno-pravnega
razmerja (predhodno plačujemo prispevke) in dajatveno-pravnega razmerja (ki se
oblikuje ob izpolnitvi materialnih in formalnih pogojev).
2.2.2.3 Formalno pravo socialne varnosti
»V formalno pravo uvrščamo pravna pravila in pravna načela, ki urejajo ustroj pravnih
oseb (organizacijsko pravo) in postopek, v katerem se pravice in dolžnosti oblikujejo,
uporabljajo in varujejo (tudi prisilno izvršujejo).
Organizacijsko pravo odgovarja na vprašanje, kdo lahko sprejme neko odločitev in kdo
je nosilec izvršilne funkcije; natančno določa organe.
Postopkovno pravo socialne varnosti določa potek ravnanj, pot, ki naj omogoči pravilen
prehod abstraktne pravne norme v dejansko življenjsko situacijo, kar pomeni
neposredno uveljavitev pravice posameznika.«24
V slovenski ureditvi nimamo posebnega zakona, ki bi urejal postopek. Postopkovne
določbe moramo iskati v materialnih predpisih, na primer v: Zakonu o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (Ur. l. RS, 2006), ki ureja postopek za uveljavljanje in varstvo
pravic v devetem delu, in sicer od 249. do 264. člena; Zakonu o zdravstvenem varstvu
22
23
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Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 50.
Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 59.
Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 66–67.
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in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS, 2006), ki ureja postopek od 80. do 85. člena;
Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l. RS, 2006), ki
ureja postopek v 45. in 45. a členu; Zakonu o starševskem varstvu in družinskih
prejemkih (Ur. l. RS, 2006), ki ureja postopek od 50. do 55. in od 88. do 97. člena;
Zakonu o socialnem varstvu (Ur. l. RS, 2007), ki ureja postopek v več členih.
Subsidiarno se uporablja splošni upravi postopek. Izjema velja za temeljna načela
splošnega upravnega postopka, določena so od 6. do 14. člena ZUP (Ur. l. RS, 2006).
Ta so vedno temelj.

2.3 SOCIALNA ZAVAROVANJA
»Socialna zavarovanja so zakonska, javna in praviloma obvezna zavarovanja za
socialna tveganja oziroma socialne primere, ki povzročijo izpad oziroma izgubo plače ali
zaslužka zaradi začasne ali trajne nezmožnosti za delo ali brezposelnosti, in
zavarovanja za zdravstveno varstvo.«25
V Ustavi RS imamo zapisano pravico do socialne varnosti, in sicer 50. člen, ki določa:
50/1: Državljani imajo pod pogoji, določenimi z zakonom, pravico do socialne varnosti,
vključno s pravico do pokojnine.
50/2: Država ureja obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno
zavarovanje ter skrbi za njihovo delovanje.
Že v ustavi je določeno, prek katerih sistemov se ta pravica uresničuje (»omenja
nekatera socialna zavarovanja, ne določa vseh socialnih zavarovanj«26). Tako imamo v
Sloveniji na področju socialne varnosti naslednja socialna zavarovanja: obvezno
zdravstveno zavarovanje; pokojninsko in invalidsko zavarovanje; zavarovanje za
brezposelnost; zavarovanje za starševsko varstvo; v pripravi je zavarovanje za
dolgotrajno oskrbo.
V vsaki državi obstajajo poleg javnih zavarovanj tudi zasebna zavarovanja, ki lahko
zagotavljajo določene dajatve ob nastanku istih primerov (starosti, bolezni ipd.).

25
26

Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 43.
Glej URS, 50. člen, str. 24–25.
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2.4 SOCIALNO VARSTVO – SOCIALNE POMOČI
»Sistem socialnega varstva obsega sistem dajatev v denarju, storitvah in stvarnih
dajatev, ki imajo naravo socialnih pomoči. Namenjene so posameznikom, družinam in
skupinam prebivalstva, za katere se v posebnem postopku ugotovi, da potrebujejo
socialno pomoč v denarju, ker nimajo zadostnih sredstev za življenje, ali socialno
pomoč v naravi, ker potrebujejo socialne storitve (na primer svetovanje) ali stvarne
dajatve (na primer hrano).«27
Ustava RS ne omenja socialnih pomoči, tudi posebnega socialnega zakonika nimamo;
posamezna področja namreč urejajo posamezni zakoni. Na področju socialnih pomoči
imamo v Sloveniji Zakon o socialnem varstvu (ZSV). Včasih smo poznali pojem
»socialno skrbstvo«28 (država je skrbela za osebe, ki niso mogle same skrbeti zase, na
primer zaradi invalidnosti). Dandanes so tudi takšni, ki so zmožni za delo, vseeno
prejemajo socialno pomoč (lahko so zaposleni, prejemajo minimalno plačo, ker pa
imajo odvisne družinske člane, vsi skupaj živijo pod mejo revščine, ki jo določi država,
so upravičeni do denarne socialne pomoči).
Sistem socialnih pomoči je subsidiarne narave. Najprej si mora človek pomagati s
socialnimi zavarovanji, tudi z lastnimi privarčevanimi sredstvi, in šele potem, če zares
ne more poskrbeti zase, pomaga država s socialno pomočjo. Nekako nas ujame v
mrežo, da ne zdrsnemo v najhujšo revščino. To mrežo postavlja pravzaprav tudi »2.
člen URS«29, ki pravi, da je Slovenija pravna in socialna država. Država poskrbi za
zadovoljevanje socialnih interesov in potreb prebivalstva.

2.5 DRUŽINSKI PREJEMKI
Družinski prejemki so tretja kategorija, skozi katero se uresničuje pravica do socialne
varnosti (poleg socialnih zavarovanj in socialnih pomoči). Obravnavamo jih ločeno, ker
jih ne moremo umestiti v prvo kategorijo, torej med socialna zavarovanja, prav tako
tudi ne v drugo kategorijo, torej med socialne pomoči. Družinske prejemke ne moremo
umestiti med socialna zavarovanja, ker se ne plačujejo prispevki, prav tako ne pride do
dvostranskega socialno-zavarovalnega razmerja; financirajo pa se iz proračuna (prav
tako kot socialne pomoči). Vendar jih ne moremo uvrstiti med socialne pomoči. Pri
socialnih pomočeh se preverjata dohodek in premoženje, pri družinskih prejemkih pa
ne (če pa se, je prag oziroma cenzus precej višji).
Družinski prejemki so na primer otroški dodatek, dodatek za veliko družino, pomoč ob
rojstvu otroka itd.
27
28
29

Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 44.
Več o tem glej Kresal, 1998, str. 20 in str. 55.
Glej URS, 2. člen, str. 10.
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Pravni akt, ki ureja področje, je Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih.
Že naslov zakona nakazuje, da ureja dve področji (v dveh delih), torej nakazuje na
različnost, hkrati pa gre za isti socialni primer starševstva.

2.6 DRUGI POMEMBNI POJMI
»Za pravilno razlago pravnih norm v pravu socialne varnosti in socialne zaščite je
pomembna pravilna razlaga pravnih pojmov, s katerimi so opredeljena različna stanja
in ravnanja. Poglejmo si nekatere pojme, ki se najpogosteje uporabljajo v zvezi s
pravicami in obveznostmi s področja socialne varnosti: »socialne pravice (v ožjem
pomenu pravice do dajatev v denarju ali v naravi, določene v sistemih socialne
varnosti, v širšem pomenu pa poleg pravic iz prava socialne varnosti, tudi s področja
delovnega prava (tiste, ki se nanašajo na delovno razmerje);«30 socialno upravičenje
(pravica do določene konkretne dajatve ali storitve, ki je pravno varovana in temelji na
splošni pravici); socialni transferji (prenos oziroma prerazporeditev sredstev od
določenega nosilca socialnega sistema (zavoda ali države) posameznikom ali
družinam); »socialno tveganje (prihodnji negotov dogodek, ki lahko doleti posameznika
in povzroči škodo zaradi izpada zaslužka ali stroškov zdravljenja. Socialna tveganja so
osebna (bolezen, materinstvo, invalidnost, starost, smrt v družini) in ekonomska
(brezposelnost));«31 socialni primer (nastanek oziroma materializacija socialnega
tveganja, na primer nastanek bolezni ali invalidnosti); socialna vključenost/izključenost
(izključenost kot neustrezno in neenakopravno sodelovanje posameznikov in
posameznih skupin prebivalstva pri dostopu do zdravstva, izobraževanja, zaposlovanja
in socialnih storitev ter v socialnih mrežah - v družinskih, sosedskih, prijateljskih
povezavah, v družbenem in političnem življenju na splošno; nasprotje od socialne
izključenosti je socialna vključenost).«32
Nekdo torej pridobiva dohodek in je zato socialno vključen; če pa pride do izpada
dohodka, pa je socialna vključenost ogrožena. Nastane potreba po njegovi
nadomestitvi. S socialno varnostjo omogočamo socialno vključenost. Stanje
posameznika ni le njegovo stanje, ampak ima lahko širše razsežnosti, lahko vpliva na
družbo. Na primer: zdravje ni le v zasebnem interesu, ampak tudi v javnem.
Brezposelnost ne vpliva le na posameznika, ampak tudi na njegovo okolico, družino in
nenazadnje na družbo.

30
31
32

Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 46; glej tudi Vodovnik, 2004, str. 153.
Glej tudi Vodovnik, 2004, str. 153–154.
Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 46–48.
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2.6.1 PRAVICE DRUGE GENERACIJE
Za temeljne socialne pravice običajno pravimo, da so pravice druge generacije, tudi da
so pravice pozitivnega statusa (država mora biti aktivna pri zagotavljanju teh pravic).
»Na njihovi podlagi lahko posameznik zahteva od države določeno dejavnost.«33
Običajno je potreben zakonski pridržek. Ustava sama ne more biti dovolj konkretna in
določna, za podrobnejšo ureditev je potreben zakon. Pravice so običajno relativne,
odvisne od sredstev v posamezni državi.
»Seveda moramo vsaj omeniti pravice prve generacije, če se želimo posvetiti pravicam
druge generacije. Cilj pravic prve generacije je zagotoviti delovanje posameznika v
družbi kot političnega subjekta, ki se lahko združuje, svobodno misli, se izraža, da se
zagotovi njegov normalen obstoj v družbi. Zato jih tudi pojmujemo kot državljanske in
politične pravice, saj so na podlagi temeljnih garancij, kot so življenje, prepoved
mučenja, pravica do zasebnosti in podobnega osnova za sobivanje v družbi.«34
»Ekonomske in socialne pravice so pravice druge generacije. Glavna značilnost je
zgodovinski prehod k pozitivni obveznosti države, ki mora zajamčiti in ustvarjati
možnosti za njihovo normalno uživanje. Gre torej za pravice, pri katerih je v ospredju
pozitivna obveznost države, torej aktivna vloga državne oblasti pri zagotavljanju in
ustvarjanju pravnih in dejanskih pogojev za njihovo izvrševanje.
Realizacija teh pravic je seveda zelo odvisna od dejanskih razmer v državi (na primer
od ekonomske moči, ekonomske blaginje, življenjskega standarda).«35
Ustava RS na več mestih jamči posamezne pravice druge generacije, kot na primer
svobodo dela (49. člen), pravico do socialne varnosti (50. člen), pravico do
zdravstvenega varstva (51. člen), pravice invalidov (52. člen) idr. (glej 53. do 60. člen).
»Pravica do socialne varnosti je tipična pozitivna obveznost države, zlasti tiste, ki se
razglaša za socialno. V tem smislu moramo razumeti tudi pravico do socialne varnosti:
obveznost države vzpostaviti državni sistem zavarovanja – zdravstvenega,
pokojninskega in invalidskega.«36
Pravica do zdravstvenega zavarovanja je v ustavi dopolnjena s pravico do
zdravstvenega varstva (51. člen). Tako 51. člen določa, da ima vsakdo pravico do
zdravstvenega varstva pod pogoji, ki jih določa zakon. V 50. členu je določeno, da je
subjekt pravice do socialne varnosti državljan, kar je v nasprotju z mednarodnimi akti,
ki zavezujejo Slovenijo. Ustavodajalec je menil, da URS zagotavlja le minimalno zaščito
(minimalno zaščito tako zagotavlja samo državljanom). Zakonodajalec je seveda na
podlagi mednarodnih norm dolžan zagotoviti širši krog upravičencev in v prispevnih
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Glej
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Kaučič; Grad, Ustavna ureditev Slovenije, 2003, str. 135.
Lampe, 2010, str. 491.
Lampe, 2010, str. 492.
Lampe, 2010, str. 534.
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sistemih, torej tam, kjer se plačujejo prispevki, ni dovoljeno razlikovati med državljani
in tujci. Vseeno pa bi veljalo spremeniti subjekt v 50. členu.
»Posebno ustavno varstvo uživajo invalidi (52. člen). Ustava jim v skladu z zakonom
zagotavlja varstvo in usposabljanje za delo. Pojem invalid vključuje delovne invalide in
invalidne osebe.«37
Druge temeljne pravice so lahko povezane s socialno varnostjo, predvsem z varstvom
pravice do socialne varnosti. To so predvsem pravica do enakega varstva pravic (22.
člen URS), pravica do sodnega varstva (23. člen URS) in pravica do pravnega sredstva
(pravica do pritožbe, in sicer 25. člen). Ustava zagotavlja pravicam tudi ustavnosodno
varstvo v obliki ustavne pritožbe (160. člen URS), kadar so izčrpana vsa druga pravna
sredstva. V naslednjem poglavju si poglejmo vpliv oziroma vlogo Ustavnega sodišča
RS. Najbolj razširjena oblika neformalnega varstva pravic je ombudsman (varuha
človekovih pravic določa URS V 159. členu).
2.6.2 VLOGA USTAVNEGA SODIŠČA
»Ustavno sodišče je večkrat obravnavalo posamezno vprašanje glede pomena socialne
države. Razumevanje vloge socialne države in na splošno 2. člena Ustave RS je
mogoče strniti v miselnem sporočilu naslednje odločbe: »Načelo socialne države je
temeljno načelo, ki se mu morajo podrejati zakonodajna aktivnost pri urejanju pravic
posameznikov, izvajanje in interpretacija predpisov s strani države in drugih pristojnih
organov ter sodno odločanje.« Načelo socialne države se kot eno od temeljnih načel
Ustave RS in na splošno pravnega reda RS uporablja kot pravna korekcija, ki varuje
ekonomsko šibkejšo stranko in tako vzpostavlja nekakšno distributivno pravičnost v
družbi.«38
»Ustavno sodišče je interpretiralo 50. člen ustave in pravico do socialne varnosti v
smislu: »Z ustavo ni opredeljena pravica do socialne varnosti, niti niso zagotovljene
določene socialne pravice. Človekove pravice na področju socialne varnosti (socialne
pravice) se uresničujejo pod pogoji, določenimi z zakonom, torej na podlagi zakonov, ki
določajo krog upravičencev, vrsto in obseg upravičenj, pogoje za pridobitev in način
uresničevanja pravic. Socialna varnost se zagotavlja tudi s pokojninskim zavarovanjem.
Za urejanje obveznega pokojninskega zavarovanja je po ustavi pooblaščena država.
Glede na to, da ustava ne določa natančnejših načel za ureditev pokojninskega
zavarovanja, zakonodajalec te pravice oblikuje in spreminja po lastni presoji; pri tem je
vezan na splošna ustavna načela in spoštovanje ustavno zagotovljenih človekovih
pravic.«39 Omejitve zakonodajalca pri spreminjanju pravic obravnava naslednje
podpoglavje.
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Glej Kaučič; Grad, Ustavna ureditev Slovenije, 2003, str. 137.
Glej Lampe, 2010, str. 512.
Glej Lampe, 2010, str. 534–535.
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Leta 2004 je bil 50. člen URS spremenjen, dodan je bil dostavek: »[…], vključno s
pravico do pokojnine. Ustavno sodišče je večkrat razlagalo to ustavno pravico v svojih
odločitvah, recimo: Up-360/05; Up-770/06; Up-1419/08. Vprašanje je bilo, kaj je bistvo
ali jedro pravice do pokojnine. Mnenja ustavnih sodnikov so bila različna. »Bistvo ali
jedro pravice do pokojnine pomeni pravico posameznika, da na podlagi plačanih
prispevkov pokojninskega zavarovanja in ob izpolnjenih drugih razumno določenih
pogojih pridobi in uživa pokojnino, ki mu zagotavlja socialno varnost.«40
»Tudi prof. dr. Anjuta Bubnov-Škoberne je v svojem članku razlagala naravo pravice do
pokojnine; da ne gre za socialne pomoči, ampak mora pokojnina ohranjati primerljiv
življenjski standard, kot so ga imeli v aktivni dobi.«41
2.6.3 OMEJITVE ZAKONODAJALCA PRI SPREMINJANJU SISTEMA
Ko zakonodajalec spreminja sistem socialne varnosti, mora vedno določiti medčasovno
pravo oziroma prehodne določbe (katera pravila veljajo v obdobju prehoda iz starega v
novi režim). Procesno pravo običajno velja takoj (izjema so lahko zadeve, ki so se že
začele; sicer prehodnega obdobja ni). Pri vsebinskem ali materialnem pravu socialne
varnosti velja poudariti, da je pri dolgoročnih dajatvah vedno treba določiti daljše
prehodno obdobje. Tako se varuje pravni položaj posameznikov (na primer: če je
prehodno obdobje 25 let, potem se lahko posameznik v teh 25 letih pripravi na
določene spremembe).
Ko zakonodajalec spreminja zakonodajo, mora biti vedno pozoren, na to, da s tem ne
posega v pridobljene ali v pričakovane pravice. Pridobljene pravice so varovane z URS,
in sicer s 155. členom URS, ki govori o prepovedi retroaktivnosti oziroma prepovedi
povratne veljave predpisov (predpis lahko velja samo za nazaj, če je to v javnem
interesu in če ne posega v pridobljene pravice). Vprašanje, ki se zastavlja, je: ali
upokojencu, ki mu je odmerjena pokojnina, ta velja za nadaljnjih 18 let (kot je
povprečna doba uživanja pokojnine)? Načeloma da, saj gre za pridobljeno pravico.
Vendar je naš zakonodajalec uporabil pravni institut valorizacije pokojnin. V 25 letih
(2000–2025) se bodo vse odmerjene pokojnine zmanjšale z 85 na 72,5 odstotka. Kot
vidimo, gre za poseg v pridobljene pravice. Ustavno sodišče je zavzelo stališče, da pri
spreminjanju odstotkov ne gre za poseg v pridobljene pravice (ker odstotki niso izrecno
določeni, mora zakonodajalec imeti določeno polje proste presoje, da lahko izenačuje
pravne položaje upravičencev). »Ustavno sodišče je v eni od svojih odločitev zapisalo,
da zakonodajalec lahko poseže tudi za nazaj (v pridobljene pravice, sicer ne bi bilo
mogoče ničesar spremeniti), vendar pod pogoji, ki so določeni za poseganje v
človekove pravice (torej mora biti javna korist in mora biti spoštovano načelo
sorazmernosti).«42
Kako pa je s pričakovanimi pravicami (t. i. pravice v nastajanju)? Pravni položaj
posameznika je varovan predvsem z načelom pravne države (oziroma z načeli pravne
40
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Glej UP-360/05-39 6. točko.
Glej Bubnov-Škoberne, Ustavna pravica do pokojnine?
Glej Komentar URS, 2002, str. 69–70.
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države; večino teh načel je izoblikovalo Ustavno sodišče po zgledu ESČP). Načelo
varstva zaupanja v pravo je eno od teh načel. To načelo varuje posameznika pred
poslabšanjem pravnega položaja. Če zakonodajalec poslabša pogoje, ki jih je enkrat že
uzakonil za pridobitev kake pravice, gre za poseg v pričakovane pravice. »Ustavno
sodišče zopet zaključuje, da ni prepovedi poseganja v pričakovane pravice, če so
izpolnjeni določeni pogoji (poseg mora biti v javnem interesu, nujen, potreben;
uporabljena sredstva morajo biti primerna in dopustna in ne smejo biti
prekomerna).«43

2.7 SISTEM NACIONALNEGA VARSTVA
Mednarodno in ustavno priznana pravica do socialne varnosti se uresničuje prek
različnih sistemov. Pri nas je najpomembnejši sistem socialnega zavarovanja, dopolnjen
s sistemom socialnih pomoči. V nekaterih državah poznajo sistem nacionalnega
varstva. Značilni so na primer za skandinavske države (sistem nacionalnih pokojnin),
Velika Britanija (sistem nacionalnega zdravstvenega varstva in sistem nacionalnih
otroških dodatkov) idr. Sistem je urejen z zakonom, pravice nastanejo ex-lege ob
nastanku socialnega primera. Upravičeni so vsi državljani ali prebivalci, nosilec sistema
je neposredno država, v nekaterih primerih lokalna skupnost. Izvajanje sistema
organizira država prek pooblaščenih institucij. Pravice so lahko v denarju (na primer
pokojnine), lahko pa tudi v naravi (na primer zdravstvene storitve).
»V Sloveniji imajo naravo nacionalne dajatve, zlasti: dajatve po Zakonu o družbenem
varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (Ur. l. RS, 2010); dodatek za nego
invalidnega in težko bolnega otroka ter pomoč za opremo novorojenega otroka po
Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP).«44
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Glej Komentar URS, 2002, str. 78–80.
Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 108.
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3 VPLIV MEDNARODNIH ORGANIZACIJ

3.1 SPLOŠNO
»Mednarodne organizacije«45 sprejemajo pravne akte, ki določajo dolžnosti držav pri
zagotavljanju socialnih pravic. V tem okviru si bomo ogledali Organizacijo združenih
narodov (v nadaljevanju OZN; angl. United nations organization), Mednarodno
organizacijo dela (v nadaljevanju MOD; angl. International Labour Organisation = ILO),
Svet Evrope (v nadaljevanju SE, angl. Council of Europe) ter Evropsko skupnost (ES,
angl. European Community) oziroma Evropsko unijo (EU = European Union).
»Mednarodni akti imajo lahko naravo univerzalnih aktov, sprejetih v OZN, in njenih
specializiranih organizacij, regionalnih aktov, sprejetih v okviru regionalnih organizacij,
kot sta Svet Evrope in Evropska skupnost oziroma Unija, večstranskih aktov, ki jih
sprejme več držav, dvostranskih aktov, ki jih skleneta dve državi.
Temeljna cilja mednarodnih aktov s področja socialne varnosti sta zlasti: določiti
minimalne standarde, temeljne pogoje za nastanek pravic in minimalni obseg dajatev;
ustvariti razmere za koordinacijo, harmonizacijo in približevanje sistemov socialnih
pravic različnih držav.«46
»Glavni cilj katerega koli mednarodnega instrumenta o človekovih pravicah je, da se v
njem določene pravice v vsakdanjem življenju učinkovito uresničujejo. V prvi vrsti so
pogodbene stranke odgovorne za spoštovanje človekovih pravic, za preprečevanje
njihovih kršitev in za sankcioniranje kršitev, če do njih pride. V primeru morebitnega
neizpolnjevanja obveznosti s strani države pogodbenice nekatere mednarodne pogodbe
predvidevajo sodno varstvo (primer Evropske konvencije o človekovih pravicah) ali
kvazi sodno varstvo (primer Evropske socialne listine) na mednarodni ravni.«47
»Z mednarodnimi pogodbami država prevzema mednarodne obveznosti, za katere velja
mednarodno pravo. Sklepanje in izvajanje mednarodnih pogodb je večinoma urejeno v
Dunajski konvenciji o pravu mednarodnih pogodb (DKPMP), ki obvezuje tudi Slovenijo.
Mednarodne pogodbe so konvencije, priporočila, pogodbe, sporazumi, protokoli,
zapisniki ali drugače imenovani akti, ki jih sklenejo države med seboj ali z
mednarodnimi vladnimi organizacijami in jih je v skladu z DKPMP šteti za mednarodne
pogodbe. Sodišča največkrat uporabijo določbe mednarodnih pogodb kot argument za
svojo odločitev, bodisi neposredno bodisi kot pripomoček, s katerim razlagajo
posamezne določbe Ustave in zakonov. V primerjavi z mednarodnim pravom pa morajo
nacionalna sodišča pravo EU uporabiti po uradni dolžnosti.«48
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O tipologiji mednarodnih organizacij glej Türk, 2007, str. 318.
Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 122.
Glej Končar, Delavci in delodajalci, 2010, str. 151 in 153.
Glej Klampfer, Delavci in delodajalci, 2010, str. 247 in 248–249 ter 258.
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3.2 ORGANIZACIJA
ORGANIZACIJA DELA

ZDRUŽENIH

NARODOV

IN

MEDNARODNA

3.2.1 ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV
Združeni narodi so organizacija, ki je po strahotah druge svetovne vojne združila
človeštvo pod skupno zastavo. V času hladne vojne so odigrali zelo pomembno vlogo
pri zmanjševanju napetosti v polariziranem svetu. Tudi po padcu berlinskega zidu so
ohranili svojo avtoriteto, čeprav je prišlo do velikih sprememb v svetovni ureditvi, ki so
tudi Združene narode postavile pred težke preizkušnje. Države so enotnega stališča, da
svet, ki se pospešeno globalizira, potrebuje mednarodno organizacijo, ki je sposobna
delovati globalno ter učinkovito ustavljati in reševati spopade po svetu (MZZ, 2010).
»OZN ne poznamo zaradi bogatega sodnega varstva, temveč predvsem zaradi različnih
dokumentov, ki jih je izdal prav zaradi varstva pravic, in sicer Splošne deklaracije o
človekovih pravicah; Mednarodnega pakta o državnih in političnih pravicah;
Mednarodnega pakta o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah (MZZ, 2010).«49
»OZN ima tudi različne podorganizacije (na primer ILO, WHO, UNICEF, UNHCR,
UNESCO ipd.). Slovenija je postala članica 22. maja 1992.«50
3.2.1.1 Splošna deklaracija o človekovih pravicah
Splošna deklaracija o človekovih pravicah (v nadaljevanju SDČP) je bila sprejeta 10.
12. 1948 (Varuh človekovih pravic RS, 2010). Vsebuje določene pravice s področja
socialne varnosti.
22. člen določa: Vsakdo ima kot član družbe pravico do socialne varnosti in pravico do
uživanja s pomočjo prizadevanja svojih skupnosti in mednarodnega sodelovanja in v
skladu z ureditvijo in sredstvi neke države, ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic,
nepogrešljivih za njegovo dostojanstvo in svoboden razvoj njegove osebnosti.
Prvi odstavek 25. člena določa: Vsakdo ima pravico do takšne življenjske ravni, ki
zagotavlja njemu in njegovi družini zdravje in blaginjo, vključno s hrano, obleko,
stanovanjem, zdravniško oskrbo in potrebnimi socialnimi storitvami; pravico do varstva
v primeru brezposelnosti, bolezni, delovne nezmožnosti, vdovstva ter starosti ali druge
nezmožnosti pridobivanja življenjskih sredstev zaradi okoliščin, neodvisnih od njegove
volje. Drugi odstavek pa: Materinstvo in otroštvo sta upravičena do posebne skrbi in
pomoči. Vsi otroci, bodisi da so rojeni v zakonski ali zunajzakonski skupnosti, uživajo
enako socialno varstvo.
»Značilnosti SDČP so, da je prvi temelj mednarodnopravnega varstva človekovih
pravic, da je prva določila pravico do socialne varnosti, da gre za enotno urejanje vseh
človekovih pravic, s čimer se poudarja nedeljivost človekovih pravic (vsak posameznik
49

Glej Turk (et al.), Človekove pravice v pravnih in sodnih postopkih, 2004.
Več o OZN in specializiranih agencijah, glej Türk, 2007, str. 320–377.

50

20

ima vse človekove pravice), da je postala merilo stopnje spoštovanja človekovih pravic,
da je vplivala na številne druge mednarodne pravne akte, da je vplivala na številne
ustave, da taksativno ne našteva socialnih primerov, da je deklaracija in ni pravno
zavezujoča, da pravice niso iztožljive (ni pravnih sankcij, če država ne izpolnjuje
dolžnosti), da članstvo v OZN ni pogojeno z ratifikacijo SDČP, da pravimo, da je pravni
instrument načel (so tisti, ki samo omenjajo ali priznavajo neko pravico, ne da bi
povedali kaj o njeni vsebini; po drugi strani poznamo tudi pravne instrumente
vsebine).« 51
3.2.1.2 Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah
Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah je sprejela Generalna
skupščina Združenih narodov 16. decembra 1966 (Varuh človekovih pravic RS, 2010).
Istega leta je bil sprejet tudi Mednarodni pakt o državljanskih in političnih pravicah, kar
kaže na ločeno urejanje, na eni strani državljanskih in političnih, na drugi strani pa
ekonomskih, socialnih in kulturnih pravic. Socialne pravice so relativne pravice. Vedno
so odvisne od ekonomskega stanja v državi. Pomembni so zlasti naslednji členi: 2. člen
(na podlagi tega člena je država dolžna postopoma uresničiti določbe iz pakta); 9. člen
(države pogodbenice tega pakta priznavajo vsakomur pravico do socialne varnosti,
vštevši tudi socialno zavarovanje. Pakt s tem pove, da je sistem socialnih zavarovanj
ena od možnih poti, kako se lahko uresničuje pravica do socialne varnosti.). V 10.
členu poudarja varstvo družine in otrok, v 11. členu določa pravico vsakogar do
zadostnega življenjskega standarda (gre v bistvu za socialne pomoči; razvidno je, da
pakt jasno loči med pojmoma socialna varnost, socialna pomoč); v 12. členu določa
pravico do zdravja.
3.2.1.3 Konvencija o otrokovih pravicah
Generalna skupščina OZN je Konvencijo o otrokovih pravicah« sprejela leta 1989, v
veljavo pa je stopila leta 1990. Konvencija je najširše ratificirani mednarodnopravni
dokument s področja človekovih pravic. Ratificirale so ga vse države, razen Somalije in
ZDA. Najpomembnejše določbe Konvencije o otrokovih pravicah (nanaša se na otroke
do 18. leta starosti): obveznost držav, da s sprejetjem vseh ustreznih ukrepov
zagotovijo varstvo otrok pred vsemi oblikami razlikovanja ali kaznovanja zaradi
položaja, delovanja, izraženih mnenj ali prepričanj njihovih staršev, zakonitih skrbnikov
ali družinskih članov (2. člen); glavno vodilo pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki
morajo biti otrokove koristi (3. člen); vsak otrok ima neodtujljivo pravico do življenja in
razvoja (6. člen); pravica otroka do svobode izražanja (12. in 13. člen); pravica do
svobode mišljenja, vesti in veroizpovedi ter do svobode združevanja in mirnega
zbiranja (14. in 15. člen); pravica otrok do zdravstvenega varstva in izobraževanja /24.
in 28. člen/ (Varuh človekovih pravic RS, 2010).
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3.2.1.4 Konvencija o pravicah invalidov
Generalna skupščina Združenih narodov je 13. decembra 2006 sprejela Konvencijo o
pravicah invalidov. Republika Slovenija je konvencijo podpisala 31. marca 2007,
ratificirala pa 2. aprila 2008. Konvencija ima 50 členov, med njimi najpomembnejši 9.
člen, ki govori o dostopnosti, 12. člen, ki govori o enakosti pred zakonom, 17. člen
(varovanje osebne integritete), 22. člen govori o spoštovanju zasebnosti, 24. člen
govori o pravici do izobraževanja, 25. člen govori o pravici do zdravja, 26. člen govori o
pravici do usposabljanja in rehabilitacije, 27. člen govori o pravici do dela in
zaposlovanja, 28. člen govori o pravici do ustrezne življenjske ravni in socialnega
varstva, 29. člen govori o pravici do sodelovanja v političnem in javnem življenju itd.
Posebno pozornost namenja položaju invalidnih žensk in invalidnih otrok. Konvencija
govori o socialnem varstvu in ne govori posebej o socialni varnosti (MDDSZ, 2010).
3.2.1.5 Pravno varstvo v okviru Organizacije združenih narodov
Z Ustanovno listino OZN je določena organizacijska struktura OZN. Organizacija ima
naslednje organe: Generalno skupščino (ima 7 odborov, zaseda v New Yorku);
Sekretariat OZN (na čelu je generalni sekretar: sedanji Ban Ki-moon); Varnostni svet
OZN (šteje 15 članic, od katerih je 5 stalnih); Meddržavno sodišče v Haagu; Ekonomski
in socialni svet /koordinira ekonomsko in socialno dejavnost OZN/ (Društvo za
Združene narode za Slovenijo, 2010).
Države članice OZN so se zavezale, da bodo spoštovale določbe prej navedenih
dokumentov, vendar za zagotovitev njihovega uresničevanja OZN nima neposrednih
pravnih sredstev. Države članice pošiljajo poročila o izvrševanju določb oziroma pravic.
Sankcije so v obliki priporočil, tehničnih sestankov, sodelovanj ipd. Država o
uresničevanju pravic sporoča Ekonomsko-socialnemu svetu, ta pa Generalni skupščini.
Možnosti ali odškodninskih zahtevkov državi ali tožbe pred sodišči ni.
3.2.2 MEDNARODNA ORGANIZACIJA DELA
»MOD je specializirana agencija OZN. Ustanovljena je bila leta 1919 z versajsko
pogodbo, leta 1946 pa je postala prva specializirana agencija OZN. Namen MOD je
uveljavljanje socialne pravičnosti in mednarodno priznanih človekovih pravic ter pravic
iz dela. V okviru OZN ima MOD edinstveno tripartitno strukturo, kar pomeni, da so
predstavniki vlad, delodajalcev in delojemalcev enakopravno zastopani v organih
organizacije.«52 Slovenija je bila sprejeta 29. maja 1992. »Ratifikacija konvencije MOD
predstavlja povsem prostovoljno in suvereno dejanje držav, s katerim se zaveže k
spoštovanju vsebine konkretnega mednarodnopravnega dokumenta.«53 Asistent dr.
Luka Tičar v svojem članku v uvodnem delu razloži, da je RS kot članica EU in številnih
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drugih mednarodnih organizacij močno vpeta v institucionalni ustroj mednarodne
skupnosti ter da ima kot taka aktivno in pomembno vlogo pri sooblikovanju
mednarodnih pravnih virov in pri njihovem spoštovanju. Nadalje razlaga, da nadrejen
položaj ratificiranih mednarodnopravnih virov nad nacionalno zakonodajo določa 8.
člen Ustave RS, ta pa določa, da morajo biti zakoni in drugi predpisi v skladu s splošno
veljavnimi načeli mednarodnega prava in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo
Slovenijo, ter da se ratificirane mednarodne pogodbe uporabljajo neposredno.
»Glavna organizacijska načela MOD so: načelo univerzalnosti (je mednarodna
organizacija, ki mora ustrezati potrebam vseh ljudstev ne glede na gospodarsko,
socialno in politično ureditev); načelo tripartitnosti (tripartitna sestava glavnih
organov); načelo politične nevtralnosti (zahteva upoštevanje politične nevtralnosti v
vseh dejavnostih MOD).«54
Glavni organi MOD so: »Mednarodna konferenca dela (mednarodni parlament) je
organ, ki sprejema pravne akte (konvencije in priporočila); spremlja njihovo uporabo;
določa glavne poteze mednarodne socialne politike; sprejema nove članice; rešuje
prošnje za vključitev v organizacijo.«55 Administrativni svet (izvršilni organ, ki se trikrat
letno sestaja v Ženevi). Mednarodni urad za delo /razdeljen na več oddelkov/ (ILO,
2010).
3.2.2.1 Konvencija Mednarodne organizacije dela št. 102 o minimalnih
normah socialne varnosti
»Konvencijo je MOD sprejela 4. junija 1952, veljati je začela 27. aprila 1955. Določa
minimalne pravice do denarnih dajatev, s katerimi se nadomešča izpad plače oziroma
dohodka za socialne primere, ko delavec ni zmožen za delo zaradi bolezni,
brezposelnosti, starosti, poškodbe pri delu in poklicne bolezni, invalidnosti, materinstva,
smrti, ter pravico do družinskih dajatev in pravico do zdravstvenega varstva.
Konvencija določa način uresničevanja splošne pravice do socialne varnosti za devet
socialnih primerov. Konvencija ne ureja samostojne pravice do denarne socialne
pomoči za posameznike in družine, ki so socialno ogroženi.«56
Prednost te konvencije je prav to, da je jasno, kaj zajema pojem socialne varnosti,
pomanjkljivost pa, da ne vključuje nekaterih novih rizikov (na primer: ne omenja
posebnih dajatev v primeru očetovstva). Konvencija je vzor drugim mednarodnim
aktom (na primer Evropski kodeks socialne varnosti je skoraj dobesedno prepisan;
koordinacijska Uredba EU koordinira sistem za teh devet socialnih primerov).
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»Država, ki ratificira konvencijo, mora zagotoviti pravice najmanj za tri socialne
primere od devetih, od katerih mora biti vsaj eden od primerov: brezposelnost, starost,
poškodba pri delu in poklicna bolezen, invalidnost, smrt.«57
Konvencija za vsak socialni primer določa definicijo oziroma vsebino socialnega
primera, minimalni krog upravičencev (zaposlenih ali prebivalstva), vrsto dajatev (v
denarju, v naravi), minimalni obseg dajatev (višino, trajanje), pogoje za upravičenost
(dopustno je določiti dobo predhodnega zavarovanja; dopustno je določiti nekaj
karenčnih dni = glej 18. člen konvencije).
Konvencija določa skupna pravila (načela); od XI. do XV. dela te konvencije so
določena temeljna pravila za uresničevanje pravic, tako načelo periodičnega
izplačevanja denarnih dajatev (65. do 67. člen; pomeni, da ne bi dobili celotne
pokojnine prvi dan, ko se upokojimo), načelo zakonitosti (67. člen; višine denarnih
dajatev morajo biti vnaprej določene s predpisi), načelo obvezne valorizacije (65. člen,
glej 10. točko), načelo enakega obravnavanja domačih in tujih državljanov pri
prispevno financiranih pravicah (68. člen, velja za socialna zavarovanja, kjer se
plačujejo prispevki), pravila v zvezi z izgubo in mirovanjem pravic (69. člen), pravica do
pravnega sredstva (70. člen; vsakdo mora imeti pravico do pritožbe ali do dostopa do
specializiranega sodišča; pri nas imamo oboje), pravila glede najvišje obremenitve
zavarovancev (71. člen, glej 2. točko; zavarovanci lahko nosijo 50 odstotkov stroškov
sistema; država torej ne more ustanoviti kakšnega socialnega zavarovanja in določiti,
da vse financirajo delavci; drugo polovico bremena nosita delodajalec ali država),
pravilo odgovornosti države (71. člen, glej 3. točko; država je odgovorna za delovanje
sistema), načelo samouprave (72. člen; ko gre za sistem socialnih zavarovanj, je
predpisana možnost sodelovanja zavarovancev pri upravljanju sistema).
3.2.2.2 Nekatere druge konvencije Mednarodne organizacije dela
Slovenijo na podlagi ratifikacije nekdanje SFRJ obvezujejo še: »Konvencija št. 19 o
enakem obravnavanju tujih in domačih delavcev glede zavarovanja za nesreče pri
delu,«58 »Konvencija št. 48 o mednarodni ureditvi varovanja pravic iz invalidskega,
starostnega in družinskega zavarovanja,«59 »Konvencija št. 103 o varstvu materinstva«
(vsebuje natančnejše določbe v primeru materinstva),60 »Konvencija št. 121 o dajatvah
za nesreče pri delu in poklicne bolezni,«61 »Konvencija št. 155 o varstvu pri delu,
zdravstvenem varstvu in delovnem okolju,«62 »Konvencija št. 159 o poklicni
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337–340.
351–358.
409–415.
388–405.
299–308.

rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov,«63 »Konvencija št. 161 o službah medicine
dela,«64 Konvencija št. 183, ki je nadomestila Konvencijo 103.
Če je izhodišče Konvencija št. 102, potem lahko ugotovimo, da so konvencije nastajale
že pred njo in tudi po njej. Pri Konvenciji št. 102 opazimo, da omenja vse socialne
rizike, konvencije po njej pa spet posamezne socialne rizike. V določenem delu tudi
revidirajo Konvencijo št. 102 (na primer: če je država ratificirala Konvencijo št. 121,
potem ustrezna poglavja v Konvenciji št. 102 ali Konvenciji št. 130, kar Slovenije ne
zavezuje, ne veljajo več, ker te konvencije določajo višje standarde.).
Aktivnosti MOD so v določanju minimalnih standardov (na primer Konvencija št. 102)
ali pa v koordinaciji, torej povezovanju sistemov socialne varnosti (da delavci, ko se
gibljejo med različnimi državami, zaradi tega ne izgubljajo pravic, na primer Konvencija
št. 19. Ta konvencija je omejena le na eno načelo koordinacije, in sicer na enako
obravnavanje domačih in tujih državljanov in le na eno področje socialne varnosti, in
sicer poškodbe pri delu, zaradi tega tudi številne ratifikacije. Ta konvencija zavezuje
tudi Slovenijo.).
3.2.2.3 Postopek nadzora
»Redni nadzor poteka prek odbora izvedencev, ki je sestavljen iz 19 članov (ta poda
mnenja, ki so pomembna zaradi moralnega vpliva. Odbor objavlja o svojem delu
posebno poročilo, ki je temelj dela odbora Mednarodne konference dela.). Tripartitno
sestavljen odbor za uporabo konvencij in priporočil naj bi bil nekakšno razsodišče (gre
za postopek, s katerim opravlja svojo nalogo, podoben nadzoru, ki je organiziran v
vsaki državi).
Naslednji obliki nadzora sta pritožba (pravico do pritožbe imajo delavske sindikalne
organizacije oziroma organizacije delodajalcev), druga oblika pa je tožba, ki jo lahko
naperi ena država zoper drugo pod pogojem, da je konvencijo, zaradi katere se
pritožuje, ratificirala. Možna je pot na Mednarodno sodišče v Haagu.)«65

3.3 SVET EVROPE
3.3.1 SPLOŠNO
Svet Evrope (v nadaljevanju SE) in Evropska unija (v nadaljevanju EU) sta dve povsem
različni organizaciji, dve najpomembnejši evropski sodobni regionalni organizaciji. Tako
SE kot tri Evropske skupnosti in tudi EU so mednarodne organizacije, na katere so
države članice prenesle del izvrševanja svojih suverenih pravic.
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Na pobudo »Winstona Churchilla«66 so se v Evropi zaradi dotedanjih konfliktov in
grozodejstev odločili, da ustanovijo SE, organizacijo, ki bo vse države Evrope združila v
varstvo pred podobnimi zločini oziroma vsemi temi morebitnimi nepravilnostmi znotraj
Evrope.
»SE so 5. maja 1949 v Londonu ustanovile Belgija, Danska, Francija, Irska, Italija,
Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Švedska, Združeno kraljestvo. Dne 4. novembra
1950 je parlamentarna skupščina podpisala v Rimu Konvencijo o varstvu človekovih
pravic in temeljnih svoboščin Sveta Evrope, ki je začela veljati 1. 1. 1953. Ta
konvencija je pomembna predvsem glede ureditve človekovih pravic in svoboščin ter
uvedbe Evropskega sodišča za človekove pravice (v nadaljevanju ESČP).«67
»Slovenija je članica SE od leta 1993, kar pomeni, da je ESČP tudi naše sodišče.«68 To
sodišče ima sedež v Strasbourgu. Na to sodišče je mogoče vložiti pritožbo zoper
negativne odločbe najvišjih sodišč v državah članicah, torej v Sloveniji na primer zoper
negativne odločbe Ustavnega sodišča. SE ima zdaj 47 članic, zadnja je bila sprejeta
Črna gora. Z vstopom v SE so države članice priznale jurisdikcijo, torej pravico do
sojenja, ESČP, in sicer zaradi morebitnih kršitev človekovih pravic (v nadaljevanju ČP)
in temeljnih svoboščin. Postopki se torej ne končajo v državah članicah, ampak je
zagotovljeno še mednarodno varstvo.
»Za evropsko pravo ČP je značilno, da se medsebojna razmerja med predpisi, ki
urejajo varstvo ČP, in svoboščin ne ravnajo po klasičnih načelih hierarhičnega
podrejanja. Na področju ČP višji predpisi ne bi smeli imeti avtomatične prednosti pred
nižjimi, temveč bi morali biti med njimi medsebojna prirejenost in konkurenca. V tej
konkurenci naj se uporabi predpis, ki je z vidika ravni varstva ČP zahtevnejši, umakne
pa tisti, ki uveljavlja nižjo raven varstva.«69
3.3.2 NAJPOMEMBNEJŠI AKTI, KI ZAVEZUJEJO SLOVENIJO
3.3.2.1 Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin ter Evropsko sodišče za človekove pravice
Temeljna listina je Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih
svoboščin (v nadaljevanju EKČP), ki jo mora ratificirati vsaka država članica. Pravice,
določene s to konvencijo, se lahko uveljavljajo pred ESČP (Varuh človekovih pravic RS,
2010). Zavezuje tudi Slovenijo, ratifikacija in uresničevanje te konvencije je pogoj
članstva v SE. EKČP ne vsebuje vseh človekovih pravic, vsebuje le državljanske in
politične. Dopolnjena je z Evropsko socialno listino. ESČP je v nekaterih primerih
ugotavljalo, ali je mogoče 6. člen, ki določa pravico do poštenega sojenja, uporabiti
tudi na področju socialne varnosti. »Tako je ESČP uporabo 6. člena EKČP postopno
razširilo od klasičnih civilnopravnih sporov med posamezniki tudi na spore med
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posameznikom in državo, ko izvršuje svojo oblastno funkcijo, če je odločitev v tem
sporu odločilnega pomena za civilne pravice in obveznosti posameznikov. Takšno
stališče je odprlo pot tudi za vključitev pravic s področja socialne varnosti v okvir
učinkovanja 6. člena EKČP.«70 Sodišče je uporabilo tudi nekatere druge člene EKČP na
področju socialne varnosti (na primer 8. člen in 14. člen je povezalo s 1. členom I.
Protokola h konvenciji. V zadevi Gaygusuz v. Avstrija je šlo za turškega državljana v
Avstriji, ki mu je bila zavrnjena prošnja za pridobitev t. i. nujne pomoči, ki se je
izplačevala v okviru nosilca zavarovanja za brezposelnost. Zavrnjena je bila zato, ker
nima avstrijskega državljanstva. ESČP je zavzelo stališče, da dajatev iz sistema socialne
varnosti sodi v okvir pojma lastnine, torej je priznalo lastninska oziroma premoženjska
upravičenja tudi socialnim pravicam; prispevki imajo tudi delno zasebno pravno naravo.
Nekdo, ki prispeva v sistem, utemeljeno pričakuje pravico, ne glede na državljanstvo
(UNHCR, 1996). V zadevi Koua Poirrez v. Francija je šlo ESČP še dlje, saj je uporabilo
1. člen I. Protokola tudi pri neprispevnih pravicah, torej pri socialnih pomočeh; reklo je,
da tudi te uživajo premoženjsko pravno varstvo (SIM, 2003).
Postopek pred sodiščem lahko sproži vsakdo, ki meni, da mu je država kršila pravice in
je izkoristil vsa pravna sredstva v državi ter ni minilo več kot pol leta od zadnje
odločitve. Opozoriti velja, da ESČP ne odloča o vaši zadevi. Odloča le, ali država nečesa
ni naredila in ji naloži, da to stori.
3.3.2.2 Evropska socialna listina
Evropska socialna listina dopolnjuje EKČP. Sprejeta je bila v Torinu leta 1961, velja pa
od leta 1965. Vsebovala je 19 načel/19 ciljev v I. delu in 19 pravic v II. delu. Sklicuje
se na Konvencijo št. 102. Slovenijo zavezuje spremenjena ESL. Ta je bila sprejeta v
Strasbourgu leta 1996, velja pa od leta 1999 (Varuh človekovih pravic RS, 2010). Njene
značilnosti so, da je nekoliko razširjena, povzema nekatere določbe od prvotne listine,
dodaja nove, nekatere spreminja (31 načel/ciljev in 31 pravic); pogoji ratifikacije so, da
država sprejme določeno število odstavkov ali določeno število pravic, od tega vsaj
nekaj izmed temeljnih; se ne sklicuje več na Konvencijo št. 102, ampak na Evropski
kodeks socialne varnosti (glej 2. odstavek 12. člena ESL, prvotni je prepisana
Konvencija št. 102, zavezuje Slovenijo. Spremenjen EKSV je bolj napreden, ni le
predpisana Konvencija št. 102; določa višje standarde, ratificirala pa ga ni še nobena
država). Pomembni členi so: 11. člen, ki določa pravico do varstva zdravja; 12. člen, ki
določa pravico do socialne varnosti; 13. člen, ki določa pravico do zdravstva in socialne
pomoči; 14. člen določa pravico do storitev socialnovarstvenih služb; 15. člen določa
pravico invalidnih oseb; 16. člen, ki določa pravico do socialnega, pravnega in
ekonomskega varstva; 23. člen, ki določa pravico starejših oseb do socialnega varstva;
30. člen, ki določa pravico do varstva pred revščino in socialno izključenostjo; 31. člen,
ki določa pravico do nastanitve. »Slovenija je ratificirala vseh 31 členov, razen treh
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odstavkov: prvega in četrtega odstavka 13. člena in drugega odstavka 18. člena v II.
delu listine.«71
»Država pogodbenica mora v določenih časovnih obdobjih poslati poročilo o
uresničevanju pravic, ki jih je dolžna zagotoviti. Evropski odbor za socialne pravice (je
odbor neodvisnih strokovnjakov) opravlja nadzor običajno na podlagi poročil. Gre za
nekakšno »kvazi« sodišče. Če ugotovi, da kršitve obstajajo, napiše poročilo Odboru
ministrov (ta nato, na primer, izda priporočilo državi podpisnici, naj kršitev odpravi).
Obstaja pa tudi sistem t. i. kolektivnih pritožb, ki ga ureja Dodatni protokol k Evropski
socialni listini (pritožbo lahko vložijo sindikati, združenje delodajalcev, NVO). Kolektivna
pritožba se obravnava na Evropskem odboru za socialne pravice; ta poroča o
ugotovitvah Odboru ministrov (organ SE), ki izda priporočilo, če je ugotovljena kršitev.
Posameznik ne more sam uveljavljati pravic iz listine pred ESČP.« 72
3.3.2.3 Evropski kodeks socialne varnosti
Evropski kodeks dejansko ni kodeks, ampak konvencija. Sprejet je bil leta 1964,
Slovenijo pa zavezuje od leta 2003 (Ur. l. RS, 2003). Oblikovan je po vzoru Konvencije
št. 102 MOD (skoraj dobesedno prepisan). Ena od pomembnejših razlik je, da država,
če ga želi ratificirati, ni dolžna ratificirati le tri devetine socialnih primerov, ampak šest
devetin. Standard je nekoliko višji. Svet Evrope se lahko pri minimalnem standardu
socialne varnosti sklicuje na svoj akt (torej na EKSV), in ne več na Konvencijo št. 102
MOD, kot je bilo to prvotno. Sprejeta sta bila dva kodeksa, vendar spremenjenega še
ni ratificirala nobena država (določa višje standarde). Po svoji pravni naravi sta
kodeksa (prvotni in spremenjeni) pravna instrumenta vsebine, ki določata minimalno
harmonizacijo (minimalne standarde). Vendar Svet Evrope ne omejuje svojega
delovanja zgolj na določanje minimalnih standardov, sprejel je tudi nekatere akte, ki
koordinirajo sisteme socialne varnosti. Vendar pa noben od teh aktov ne zavezuje
Slovenije, zato jih ne bom posebej obravnavala.

3.4 DVOSTRANSKE POGODBE
»Bilateralne pogodbe so zgodovinsko prvi pravni akti, s katerimi so se začeli povezovati
sistemi socialne varnosti. Obsežen koordinacijski mehanizem, določen v Uredbi
1408/71 in novi Uredbi 883/2004, ne koordinira sistemov socialne varnosti z državami
zunaj EU. V razmerju do držav, ki (še) niso članice EU, so temeljna podlaga za
koordinacijo sistemov socialne varnosti bilateralne pogodbe. Temeljna načela so načelo
enakega obravnavanja (vseh zavarovancev ali le državljanov); načelo določitve
zakonodaje, ki naj se uporabi (ali zakonodaja prebivanja ali zakonodaja zaposlitve);
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načelo varovanja pričakovanih pravic (tehnika seštevanja relevantnih obdobij); načelo
varovanja pridobljenih pravic (izvoz dajatev); načelo dobrega administrativnega
sodelovanja (učinkovito izvajanje bilateralne pogodbe in zagotavljanje dajatev socialne
varnosti ni mogoče brez odličnega upravnega in pravnega sodelovanja med pristojnimi
institucijami držav pogodbenic).«73
Sodišče je v vodilnem primeru Elide Gottardo (CASE C-55/00) odločilo, da načelo
enakega obravnavanja zahteva, da se zagotavlja državljanom drugih držav članic EU
enake ugodnosti, kot izhajajo iz bilateralne pogodbe (EUR-Lex, 2002).
Dvostranske pogodbe znotraj EU nimajo pomena in ne veljajo, lahko pa se uporabljajo
za čas pred vstopom v EU (na primer: Slovenija je imela številne pogodbe, ki so se
uporabljale do 1. maja 2004). Veljajo pa pogodbe, sklenjene na primer med Slovenijo
in Hrvaško, Slovenijo in Makedonijo, Slovenijo in Kanado itd. Skupna značilnost teh
pogodb je načelo recipročnosti; tako kot bodo državljani Makedonije obravnavani v
Sloveniji, morajo biti slovenski državljani obravnavani v Makedoniji. Z njimi se
koordinirajo tradicionalni socialni riziki, ne pa tudi socialne pomoči.

3.5 EVROPSKA UNIJA
»Dne 9. maja 1950 je francoski notranji minister Robert Schuman predlagal
ustanovitev
skupnega trga (danes notranji trg). EU je gospodarsko finančna
organizacija, ki se je razvila, izoblikovala iz Evropskih skupnosti (Skupnost za premog in
jeklo, Evropska gospodarska skupnost, Evropske skupnosti za jedrsko energijo). Na
podlagi teh skupnosti se je izoblikovala EU. Pogodba o ustanovitvi EU, torej Pogodba o
EU, je bila podpisana 7. 2. 1992, in sicer v mestu Maastricht, zato Maastrichtska
pogodba. Veljati je začela po ratifikaciji v državah članicah, in sicer leta 1993, leto dni
kasneje. Podpisnic je bilo 12 /leta 1973 so pristopile še VB, Danska, Irska; leta 1981
Grčija; leta 1986 Španija, Portugalska. Leta 1961 so za članstvo zaprosile VB, Danska
in Irska, vendar je francoski predsednik de Gaulle večkrat z vetom preprečil pristop VB.
Nizozemska je ravnala prav nasprotno; dala je jasno vedeti, da brez sodelovanja VB
sama ne bo sodelovala pri pogajanjih. Norveška se je do leta 1972 že dogovorila za
priključitev, vendar so se njeni državljani na referendumu izrekli proti njej. Španija in
Portugalska sta bili sprejeti v skupnost, ko sta iz avtoritarnih režimov postali
demokratični državi. Turčija je dobila zeleno luč za začetek pogajanj o članstvu leta
2004, Hrvaška pa leta 2005. EU je ponudila možnost za članstvo tudi Srbiji, Črni gori,
Makedoniji in Albaniji./ (Vladni portal z informacijami o življenju v EU, 2010).« 74
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»Države v prehodu so si od članstva obetale predvsem krepitev politične stabilnosti in
gospodarski razcvet. Skupnost je postala simbol demokracije in gospodarskega
razcveta.«75
»S stališča držav članic je bilo ob povezovanju idealističnih razlogov za zagotovitev
miru in stabilnosti vedno prisotno prepričanje, da je z delitvijo suverenosti z drugimi
moč pridobiti koristi zase.«76 EU se želi širiti, da bi pridobila ozemlja in še širši trg. »V
pravem pomenu pa je evropska civilizacija proizvod posvetnega odpora zoper azijski
vdor, kot je dejal profesor Freeman.«77
3.5.1 USTANOVNE POGODBE
Ustanovne pogodbe, tudi njihove spremembe in dopolnitve, imajo pravno naravo
nekakšnih ustav (kot najvišjih in temeljnih pravnih aktov) v ES oz. EU. Ustanovne
pogodbe in njihove spremembe in dopolnitve podpisujejo voditelji držav ali vlad,
ratificirajo jih parlamenti, ponekod na podlagi referendumske odločitve.
3.5.1.1 Pogodba o ustanovitvi Evropske skupnosti za premog in jeklo
(1951/1952)
Dne 9. maja 1950 je bil s podpisom Schumanove deklaracije položen temeljni kamen
za ustanovitev ESPJ. Pogodba je bila podpisana v Parizu 18. 4. 1951, zato jo pogosto
označujemo s pojmom Pariška pogodba. »V uvodu pogodbe je bila vizija ustanoviteljev
povzeta takole: Gospodarsko sodelovanje naj bi bilo temeljni kamen za nadaljnjo in
poglobljeno skupnost narodov. Tako bo lahko Evropa odločilno prispevala k
zagotavljanju svetovnega miru. Politiki, kot so bili nemški zvezni kancler Konrad
Adenauer, italijanski zunanji minister Alcide de Gasperi in pa belgijski zunanji minister
Paul-Henri Spaak, so veliko prispevali k uresničitvi take zasnove.«78 Skupnost je začela
delovati po ratifikacijah v državah članicah, in sicer 23. julija 1952. Ustanovljena je bila
za 50 let; to pomeni, da je prenehala obstajati in delovati leta 2002. Ta skupnost je
nastala iz spoznanja o potrebi po premagovanju dotedanjih konfliktov (vojn), predvsem
iz potrebe po zagotovitvi miru, varnosti, razvoja in blaginje ter iz spoznanja o potrebi
po združevanju, po integraciji. Nosilki ustanovitve in delovanja te skupnosti sta bili
Francija in Nemčija. Ustanovne države so bile torej države ustanoviteljice: Francija,
Nemčija, Nizozemska, Belgija, Luksemburg, Italija. Na to skupnost so države prenesle v
skupno upravljanje vprašanja s področja premoga in jekla. »Poglejmo si eno od razlag,
zakaj so posamezne države pristale na ESPJ. Belgija, je lahko preoblikovala svojo
ohromljeno industrijo, za Nemčijo je bila to rehabilitacija in gospodarska obnova,
Nizozemska je več izvažala, Franciji je pomenila obljubo za zmanjšanje gospodarske
konkurence, vse države pa so jo razumele tudi kot način za zagotovitev ameriške
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finančne pomoči in zaščito pred evropskim vzhodnim blokom.«79 »Premog je bil za
Evropo v letih 1880–1931 poglavitni vir energije, kasneje je omogočil tudi izkoriščanje
naftnih virov in prehod na uporabo nafte. Leta 1914 je VB izkopala toliko premoga kot
leta 1880 vsa Evropa skupaj. Ladjedelništvo je potrebovalo vedno večje količine
premoga in jekla. Nemci so leta 1914 financirali gradnjo železarn v Normandiji, ki jih je
poganjal premog iz Porurja, tega pa so poceni pripeljali po morju.«80 Leta 1950 sta bila
premog in jeklo temelj za vojno industrijo. Če sodelujemo na tem področju, pomeni
tudi to, da se lahko nadzorujemo. Ker države ne bodo imele možnosti same narekovati
proizvodnje, bomo s tem umaknili tisto, kar potrebujejo za proizvodnjo; takšna je bila
miselnost. »V 69. členu je določala svobodo gibanja delavcev, zato so se že leta 1953
začele priprave za sklenitev Evropske konvencije o socialni varnosti delavcev migrantov
v premogovniški in jeklarski industriji, ki naj bi nadomestila dvostranske pogodbe o
socialni varnosti med državami članicami.«81
3.5.1.2 Rimski pogodbi (1957/1958)
Pogodbi o ustanovitvi EGS in EURATOM sta bili podpisani v Rimu 25. 3. 1957 in ju
označujemo za Rimski pogodbi. Veljati sta začeli po ratifikacijah, in sicer leto dni
pozneje, 1. januarja 1958. Države so prenesle v skupno upravljanje še druga področja,
kot na primer gospodarstvo, kmetijstvo, okoljevarstvena vprašanja, tudi vprašanja
atomske in jedrske energije (na primer vprašanja načrtovanja, financiranja, varnosti,
vprašanja odtekanja informacij idr.). Na kratko: šest držav je podpisalo in ratificiralo
(sklenilo) ustanovitvene pogodbe o ustanovitvi treh skupnosti. Te tri ustanovitvene
pogodbe so bile kasneje večkrat spremenjene in dopolnjene, doslej blizu dvajsetkrat. S
tremi pogodbami nastanejo tri nove mednarodne organizacije, ki so subjekti
mednarodnega javnega prava. Lord Denning, 1974: »Pogodba o ustanovitvi EGS je kot
naraščajoča plima. Prodira v rečna ustja in po rekah navzgor. Ni je moč ustaviti.«82
»Leta 1955 je takšno širše pojmovanje omogočilo oblikovanje Evropske konvencije o
socialni varnosti delavcev migrantov, ki je bila podpisana 9. decembra 1957, le nekaj
tednov pred uveljavitvijo EGS. Da bi se izognili dolgotrajnemu postopku ratifikacije in
zagotovili čimprejšnje izvajanje konvencije, so njene določbe prenesli v uredbo, ki je
bila sprejeta v skladu z določbami tedaj 51. člena Pogodbe o ustanovitvi EGS. Tako je
bila septembra 1958 sprejeta Uredba št. 3, decembra pa Uredba št. 4, ki sta ju
nadomestili Uredbi 1408/71 in 574/72. Leta 2008 smo tako praznovali 50. obletnico
sprejema, leta 2009 pa 50. obletnico uveljavitve prvih koordinacijskih uredb. Med
prireditvami je treba izpostaviti letno konferenco Evropskega inštituta za socialno
varnost-EISS (European Institute of Social Security, 2010) iz Leuvna, ki je bila jeseni
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2008 v Berlinu, in konferenco v Pragi, ki jo je v začetku maja 2009 organizirala
Evropska komisija.«83
3.5.1.3 Maastrichtska pogodba (1992/1993)
Lord Denning, 1991: »Evropsko pravo ni več plima, ki bi prodirala v rečna ustja Anglije.
Zdaj je kot ogromen plimni val, ki podira naše morske branike in na grozo vseh prodira
v notranjost prek naših polj in hiš.«84 Na podlagi prej navedenih skupnosti se je
izoblikovala EU. Pogodba o EU je bila podpisana 7. 2. 1992 na Nizozemskem, v mestu
Maastricht; od tod tudi Maastrichtska pogodba. Veljati je začela 1. 11. 1993, po
ratifikaciji v vseh državah članicah (takratnih 12), ponekod na podlagi predhodnega
referenduma. »Države članice so s to pogodbo nadgradile dotedanjo pravno ureditev
teh Skupnosti s tem, da so s to pogodbo preimenovale EGS v ES.«85 »Po tej pogodbi je
EU urejena kot tristebrna organizacija, ključno vlogo pa sta odigrala Helmut Kohl in
François Mitterand.«86 Prvi steber, ki je ob podpisu zajemal ES, ESPJ, EURATOM, je t. i.
naddržavni steber. Drugi steber, ki zajema zunanjo in varnostno politiko in pa tretji
steber, ki zajema policijsko in pravosodno sodelovanje v kazenskih zadevah sta t. i.
meddržavna oziroma medvladna stebra. Po tej pogodbi Evropski svet določa tudi
načela in smernice skupne zunanje in varnostne politike. Nekatere države pomembne
mednarodne pogodbe ratificirajo po predhodnem referendumu. »Tako je bil
referendum v Franciji, kjer je 53,1 odstotka volivcev glasovalo za pristop k EU; Irski,
kjer so se odločili za EU, Danski, kjer so imeli kar dva referenduma (»na prvem so rekli
ne, na drugem da - posledično je bila za Dance vpeljana vrsta posebnih določil: ni jim
bilo treba sprejeti državljanstva EU in skupne valute, odpovedali so se tudi sodelovanju
pri oblikovanju skupne obrambne politike«87), Norveški, kjer so državljani zavrnili
pristop k EU.«88 »Širša javnost je z Maastrichtsko pogodbo doživela šok. Javnost je
osupnila, ko je izvedela za tisto, kar je že obstajalo, pa še ni bilo zapisano: za evropski
pravni red kot se je razvil z ustvarjalno sodno prakso SES v Luksemburgu ter z vse
živahnejšo zakonodajno aktivnostjo evropskih institucij.«89
3.5.2 BISTVENE POGODBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
»Države članice so večkrat spremenile in dopolnile ustanovitvene pogodbe z drugimi
pogodbami ali drugače poimenovanimi pravnimi akti (protokoli, priloge idr.).«90
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3.5.2.1 Spojitvena pogodba (1965/1967)
Podpisana je bila leta 1965, veljati je začela leta 1967. V bistvu je zelo kratka pogodba,
pomembna pa je predvsem zato, ker je spremenila način delovanja institucij.
Ustanovila je Svet in Komisijo vseh treh Skupnosti. Prej so imeli ločene Komisije in
ločen Svet. Leta 1967 so se odločili, da bodo te institucije spojili, in od tedaj so imeli
enotno Komisijo za vse tri Skupnosti in enoten Svet za vse tri Skupnosti.
3.5.2.2 Enotni evropski akt (1986/1987)
Ta akt nima formalne narave pogodbe. Pravijo, da je prišlo do EEA in ponovnega
zagona zaradi treh ključnih osebnosti, ki so pripomogle s svojo osebno avtoriteto in
močjo ter pomembnih funkcij v EU, vendar ne le na ravni EU. To so bili Jacques Delors,
ki je bil najdlje predsednik Komisije, François Mitterrand, ki je bil 14 let predsednik
Francije (dobil je dva sedemletna mandata) in pa Helmut Kohl, ki je bil najdlje po
Bismarcku kancler Nemčije. Prav Kohl in Mitterrand sta se zavzemala, da bi se ta
integracija razvijala z malo večjo močjo. Accetto je na predavanjih povedal anekdoto,
kako se na sestanku Evropskega sveta delegacije niso uspele dogovoriti, Kohl in
Mitterrand pa sta na enournem sprehodu vse dorekla. EEA je Skupščino preimenoval v
Evropski parlament, formalno je uvedel Evropski svet. »Za razvoj Evropskega
parlamenta je bil še zlasti pomemben sprejem EEA, ki je predvidel vključitev tega
organa v zakonodajni proces ES. EEA je uvedel dva zakonodajna postopka, in sicer
postopek sodelovanja in postopek privolitve (PEU in Amsterdamska sta uporabo tega
postopka še razširila).«91 EEA je pomemben zaradi tega, ker je po 20 letih resne
stagnacije delovanja Unije na političnem področju to kolesje končno znova spravil v
tek. Razlog za to stagnacijo je bil Luksemburški kompromis »(bistvo: ko bi moralo
glasovanje preiti iz soglasnega na večinsko, Franciji seveda to ni bilo všeč, ker se je
bala, da bo preglasovana. Francozi so pod vodstvom francoskega predsednika de
Gaulla Unijo bojkotirali sedem mesecev tako, da niso hodili na sestanke. Francija se ni
hotela udeleževati skupnih sej, s čimer je onemogočila sprejetje sklepov. Vendar so
našli rešitev. Odločili so se, da državam omogočijo veto. Na primer: če bi država
začutila, da je posamezni vitalni interes prizadet, bi lahko odložila glasovanje, in sicer
vse dotlej, dokler ne najdejo kompromisne rešitve. Zaradi veta je proces povzročil
stagnacijo).«92 V praksi se je izkazalo, da ima vsaka država veliko vitalnih interesov;
kadar je bila namreč država preglasovana, je rekla, da je »to in to« zanje silno
pomembno, in je izsilila iskanje kompromisa. »Ta luksemburški kompromis je bil v
nasprotju s Schumanovo in Monnetovo vizijo Evrope.«93 EEA je bil sklenjen zato, da bi
končali izgradnjo notranjega trga, in to do konca leta 1992. Komisija je pripravila Belo
knjigo s predlogi za ureditev in naštela potrebne konkretne ukrepe za izoblikovanje
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notranjega trga (odpravila ovire med državami in vrnila razumno mero večinskega
glasovanja).
3.5.2.3 Amsterdamska pogodba (1997/1999)
Tretji steber je bil po Maastrichtu pravosodje in notranje zadeve; nato je ta pogodba
velik del prenesla v prvi steber (na primer: azil, migracije, sodelovanje na področju
civilnih zadev). Spremenila je tudi člene iz črk v številčenje. »K tej pogodbi, ki je
strukturno in institucionalno spremenila PEU, je bil sprejet Protokol o vlogi nacionalnih
parlamentov v EU. Gre za dokument, s katerim naj bi zagotovili nacionalnim
parlamentom vpliv v EU.«94 Ta pogodba je razširila uporabo postopka soodločanja še
na druga področja, tako da Evropski parlament in Svet EU po tem postopku sprejemata
večino zakonodajnih aktov. »V tej pogodbi so si države članice zadale naslednje cilje:
povečati zaposlovanje, omogočiti povsem prost pretok blaga, storitev, ljudi in kapitala,
uveljaviti Schengenski sporazum o mejah znotraj EU in povečati učinkovitost evropskih
institucij.«95
3.5.2.4 Pogodba iz Nice (2001/2003)
Po te pogodbi, ki je deloma spremenila PEU, imenuje predsednika Komisije in
komisarje Svet EU v sestavi voditeljev držav ali vlad članic po predhodni odobritvi v
Evropskem parlamentu. Pri tej pogodbi se je zavleklo na Irskem, saj so državljani šele
na ponovnem referendumu v letu 2002 to pogodbo potrdili (dobili so nekaj ugodnosti
in pogodbo potrdili). »K tej pogodbi, ki je bila sprejeta predvsem v pričakovanju širitve,
je bila sprejeta Deklaracija o prihodnosti EU (št. 23/2000), ki se je zavzemala predvsem
za razmejitev pristojnosti; vključitev Listine o temeljnih pravicah; poenostavitev
pogodb; okrepitev vpliva nacionalnih parlamentov.«96
Pogodba je uvedla t. i. kvalificirano glasovanje s t. i. ponderiranimi glasovi. Gre za
kvalificirano večino, izhajajočo iz ponderiranih glasov glede na velikost držav članic
oziroma glede na število držav članic.
3.5.2.5 Lizbonska pogodba
Lizbonska pogodba je stopila v veljavo 1. 12. 2009. Vsaka organizacija ima svoje
organe, tudi EU. Lizbonska pogodba uvaja drugačno institucionalno ureditev. Po novem
so temeljne »institucije EU:«97
Evropski svet, ki daje Uniji potrebne spodbude za razvoj in opredeljuje splošne
politične usmeritve in prednostne cilje; sestavljajo ga voditelji držav ali vlad držav
članic, skupaj z njegovim predsednikom in predsednikom Evropske komisije. Pri
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njegovem delu sodeluje visoki predstavnik Unije za zunanje zadeve in varnostno
politiko. Predsednik Evropskega sveta je tudi predsednik EU; zdaj je to Herman Van
Rompuy /izvoljen za dve leti in pol/ (Evropsi svet, 2010);
Evropski parlament skupaj s Svetom opravlja zakonodajno in proračunsko funkcijo.
Opravlja funkcijo političnega nadzora in posvetovanja in izvoli predsednika Komisije. V
tem trenutku je izvoljenih 736 poslancev (prej 785, po letu 2014 jih bo 751). Trenutni
predsednik je Jerzy Buzek /Poljak; funkcija traja dve leti in pol; prednostne naloge, ki si
jih je zadal, so obvladovanje gospodarske krize, zaupanje prebivalcev v institucije EU/
(Evropski parlament, 2010);
Svet EU zastopa vlade držav članic. Svet si še naprej deli zakonodajne in proračunske
pristojnosti z Evropskim parlamentom. Ohranja glavno vlogo v skupni zunanji in
varnostni politiki ter na področju usklajevanja gospodarskih politik. Srečanja so
tematska /udeleži se jih tisti minister, ki je pristojen za obravnavano temo; če je tema
kmetijstvo, pride kmetijski minister ipd./ (Consilium, 2010);
Evropska komisija (delovanje je politično povsem neodvisno, zagotavlja interese EU kot
celote in zato naj ne bi sledila navodilom nobene od držav članic). Komisiji pomaga
administrativni aparat, sestavljen iz 36 generalnih direktoratov (25.000 zaposlenih).
Vsaka država članica ima po enega člana (t. i. komisarja; skupaj jih je torej 27,
vključno s predsednikom in visokim predstavnikom Unije za zunanje zadeve in
varnostno politiko, ki je eden od njenih podpredsednikov). Komisija je kot kolegij
odgovorna parlamentu; ta lahko glasuje o predlogu nezaupnice Komisiji. Če je
nezaupnica izglasovana, člani Komisije kolektivno odstopijo, visoki predstavnik Unije za
zunanje zadeve in varnostno politiko pa odstopi s funkcije, ki jo opravlja v Komisiji.
Predsednik komisije je Jose Manuel Barroso (Evropska komisija, 2010). SOLVIT je
elektronski sistem za reševanje problemov, prek katerega lahko države članice s
skupnimi močmi pragmatično rešujejo probleme, ki nastanejo zaradi napačne uporabe
prava EU s strani organov javne uprave na področju notranjega trga. Centri SOLVIT so
v vseh državah članicah Evropske unije (poleg tega pa še na Norveškem, v Islandiji in
Lihtenštajnu). Njihov namen je prispevati k učinkovitejši obravnavi pritožb, ki jih vložijo
državljani in podjetja. Centri SOLVIT so sestavni del državnih uprav in si prizadevajo za
iskanje pragmatičnih rešitev življenjskih problemov v najkrajšem možnem času, in sicer
najpozneje v desetih tednih. Storitve sistema SOLVIT so brezplačne. Če državljani ali
podjetje naletijo v drugi državi članici na kakšen problem s področja socialne varnosti
ipd., se lahko obrnejo na sistem SOLVIT (European Commission, 2010);
SODIŠČE EU sestavlja po en sodnik iz vsake države članice (torej 27). Sodišču pomaga
osem generalnih pravobranilcev (iz Slovenije: dr. Verica Trstenjak). Vlade držav članic
sodnike v medsebojnem soglasju imenujejo za šest let. Sodniki in generalni
pravobranilci, ki jim mandat poteče, so lahko vnovič imenovani (lahko so znova
imenovani za tri leta (še enkrat ali dvakrat)). Sedež sodišča je v Luksemburgu,
nadzoruje pa, ali se zakonodaja EU pravilno izvaja, in jo tudi razlaga. Odloča o tožbah,
ki jih vloži država članica, institucija, fizična ali pravna oseba; na predlog nacionalnih
sodišč predhodno odloča o vprašanjih glede razlage prava Unije ali veljavnosti aktov, ki
so jih sprejele institucije (Curia, 2010);
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Evropsko računsko sodišče /člane imenuje Svet po posvetovanju z Evropskim
parlamentom, predlagajo pa jih njihove matične države članice. En član iz vsake
države, skupaj torej 27. Imenovani so za šestletni mandat, ki ga je mogoče podaljšati.
Svoje naloge morajo opravljati popolnoma neodvisno in v splošnem interesu EU.
Sodišče preverja zakonitost porabe proračunskih sredstev EU./ (Evropsko računsko
sodišče, 2010);
Evropska centralna banka /ECB vodi denarno politiko EU in izvaja centralni nadzor
stanja enotne evropske valute - evra. Njena glavna naloga je vzdrževati kupno moč
evra in s tem stabilnost cen na območju evra. Odločitve banke sprejemata Svet
guvernerjev in Izvršilni odbor./ (ECB, 2010).
Drugi organi EU so: »dva posvetovalna organa, in sicer Evropski ekonomsko-socialni
odbor in Odbor regij;«98 dva specializirana organa, evropski varuh človekovih pravic in
evropski nadzornik nad varstvom podatkov; različne agencije (Portal EU, 2010); dve
službi (Europol in Eurojust); dva finančna organa (Evropska investicijska banka in
Evropski investicijski sklad).
3.5.3 PRISTOPNE POGODBE
Nekatere države so države ustanoviteljice; te so podpisale in ratificirale ustanovitvene
pogodbe. Druge države so pozneje pristopile k ES oz. EU. Vsaka nova država (ali več
držav hkrati) lahko pristopi k tem organizacijam na podlagi pristopne pogodbe. Pristop
pomeni prenos dela oblasti na EU. »Ob sklenitvi teh pogodb je treba ustrezno
spremeniti in dopolniti ustanovne pogodbe. Pri tem gre pretežno za redakcijske
spremembe in dopolnitve.«99 Ko se sprejme Pristopna pogodba, se sprejme tudi
očiščena verzija ustanovne pogodbe. Pristopna pogodba je pomembna zato, ker je
pravna podlaga za pristop; z njo države podpisnice te pogodbe prevzamejo tudi pravno
ureditev EU, ki je bila določena z ustanovnimi pogodbami. S tem prevzamejo tudi
institucionalno ureditev, prav tako temeljna načela o razmerju med pravom EU in
pravom držav članic. Pristopne pogodbe razdelimo na dve skupini, in sicer pogodbe o
vstopu v ES (1973-VB, Danska, Irska; 1981-Grčija; 1986-Španija, Portugalska) ter
pristopne pogodbe k EU (1995-Avstrija, Švedska, Finska; 2004-Estonija, Latvija, Litva,
Poljska, Češka, Slovaška, Madžarska, Slovenija, Ciper in Malta; 2007-Romunija,
Bolgarija). Pristopne pogodbe začno veljati po ratifikacijah v nacionalnih parlamentih.
3.5.4 SEKUNDARNI PRAVNI AKTI
Člen 288 PDEU (prejšnji člen 249 PES) določa: »Za izvajanje pristojnosti Unije
institucije sprejemajo uredbe, direktive, sklepe, priporočila in mnenja. Uredba se
splošno uporablja. Zavezujoča je v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah
članicah. Direktiva je za vsako državo članico, na katero je naslovljena, zavezujoča
glede cilja, ki ga je treba doseči, vendar prepušča nacionalnim organom izbiro oblike in
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metod. Sklep je v celoti zavezujoč. Če določa tiste, na katere je naslovljen, je zavezujoč
samo zanje. Priporočila in mnenja niso zavezujoča.«
3.5.5 NEKATERE POMEMBNE DOLOČBE LIZBONSKE POGODBE
Pogodba o delovanju EU (Lizbonska pogodba) v 8. členu določa, da si Unija v vseh
svojih dejavnostih prizadeva odpraviti neenakosti in spodbujati enakost med moškimi in
ženskami. Tako 18. člen prepoveduje diskriminacijo na podlagi državljanstva. 19. člen
določa, da je prepovedano razlikovanje na podlagi drugih osebnih okoliščin (spol, rasa,
narodnost, vera, prepričanje, invalidnost, starost, spolna usmerjenost). 45. člen določa,
da se v Uniji zagotovi prosto gibanje delavcev (Člen učinkuje neposredno; enako velja
za »Uredbo 1612/68«100 o prostem gibanju delavcev v Skupnosti, ki je bila sprejeta na
njegovi podlagi.). 48. člen določa, da Evropski parlament in Svet po rednem
zakonodajnem postopku sprejemata takšne ukrepe na področju socialne varnosti,
kakršni so potrebni za zagotovitev prostega gibanja delavcev; v ta namen vzpostavita
ureditev, ki zaposlenim in samozaposlenim delavcem migrantom in njihovim
vzdrževancem zagotavlja: seštevanje vseh dob, ki se upoštevajo po zakonodajah
posameznih držav za pridobitev in ohranjanje pravice do dajatev ter za izračun višine
dajatev; izplačevanje dajatev osebam s prebivališčem na ozemlju držav članic. Bistvo
je, da delavci zaradi gibanja ne izgubljajo pravic. Da bi omogočili svobodno gibanje
delavcev, je treba koordinirati sisteme socialne varnosti. Na podlagi tega člena sta bili
sprejeti Uredba 3/1958 in Uredba 4/1958, ki pa sta bili kasneje nadomeščeni z
Uredbama 1408/71/EGS in 574/72/EGS (izvedbena uredba o postopku
izvajanja/implementacije Uredbe 1408). Nova koordinacijska uredba 883/2004/ES o
koordinaciji sistemov socialne varnosti je začela veljati 1. maja 2010, in sicer ko je bila
uveljavljena posebna uredba za njeno izvrševanje; to je Uredba 987/2009. »S
koordinacijo sistemov socialne varnosti se nacionalne sisteme socialne varnosti samo
pravno in tehnično povezuje, praviloma brez neposrednega vpliva na njihovo
vsebino.«101). Člen 151 določa, da si Unija in države članice prizadevajo za naslednje
cilje: spodbujanje zaposlovanja, izboljšanje življenjskih razmer in delovnih razmer,
ustrezna socialna zaščita, dialog med socialnimi partnerji, razvoj človeških virov, boj
proti izključenosti (Ur. l. EU, 2010).
3.5.6 KOORDINACIJA SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI
»Režim koordinacije velja za nacionalne zakonodaje, ki določajo pravice do dajatev ob
pojavu tradicionalnih socialnih primerov. Sistem koordinacije se ne uporablja za
socialne pomoči, kar pomeni: če kdo pridobi pravico do denarne socialne pomoči v
Sloveniji, te ne more izvoziti v drugo državo članico. Prav tako se ne koordinirajo
zasebna zavarovanja, tudi tista ne, ki so tesno povezana s sistemom socialne varnosti.
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Posebna pravila veljajo za posebne neprispevne dajatve.«102 Bistvo pri koordinaciji
oziroma povezovanju sistemov je, da delavci zaradi gibanja ne izgubljajo pravic.
Uredba 1408 (oziroma nova koordinacijska Uredba 883) ni edini način koordinacije
sistemov socialne varnosti. Poleg uredbe je mogoče neposredno uporabiti PDEU.
»Temeljna načela koordinacije sistemov socialne varnosti so:
načelo enakega obravnavanja državljanov EU (glej 18. člen PDEU; tudi koordinacijski
uredbi izrecno poudarjata to načelo. Pod določenimi pogoji morajo biti enako
obravnavani tudi državljani tretjih držav, če zakonito bivajo v EU in se gibljejo med vsaj
dvema državama članicama. Enako je treba obravnavati tudi državljane evropskega
gospodarskega prostora (EGP so 27 držav članic EU, Norveška, Islandija, Lihtenštajn, s
temi tremi je EU sklenila posebno pogodbo). Podobno velja za Švico. Bistvo je, da je
prepovedano »neposredno«103 ali »posredno«104 razlikovanje.);
načelo izključne uporabe zakonodaje ene države članice (to pravilo ima neposredni
učinek in velja ne glede na domače določbe. To je treba določiti, da ne bi prišlo do
negativnega konflikta zakonodaje ali pozitivnega konflikta zakonodaje. Pravilo je, da je
pristojna država zaposlitve (lex loci laboris), torej zakonodaja države, kjer delavec dela.
Izjema velja za: napotene delavce (sedež) in obmejne delavce (lex loci domicili);
»načelo ohranitve/varovanja pravic v nastajanju oziroma pričakovanih pravic (48. člen
PDEU govori o seštevanju relevantnih obdobij. To načelo se uresničuje predvsem s
seštevanjem vseh obdobij zavarovanja ali zaposlitve ali prebivanja, če se šteje kot
pogoj za pridobitev pravice. Vsaka država sešteje in izplača t. i. pro rata temporis.
Nosilci pokojninskega zavarovanja morajo vedno pripraviti dva izračuna: izračun po
metodi pro rata temporis in izračun, ki upošteva samo nacionalna pravila. Ta dva
izračuna se imenujeta Petronijevo načelo ali načelo največje ugodnosti.);«105
načelo ohranitve/varovanja pridobljenih pravic (PDEU v 48. členu omenja tehniko
izvoza dajatev. Pridobljene pravice se varujejo običajno tako, da se izvažajo v druge
države, kar pa velja samo za dolgotrajne denarne dajatve (pokojnine). To načelo ne
velja za druge, na primer pravice do zdravstvenih storitev. Pri drugih dajatvah so
nekatere omejitve, predvsem pri tistih, pri katerih se zahteva določeno ravnanje
upravičenca (iskanje zaposlitve, ravnanje po navodilih zdravnika ipd.);
načelo dobrega upravnega sodelovanja (če ni sodelovanja med državami članicami, je
posebej težko uveljaviti pravice. Načelo pomeni, da lahko vložiš zahtevek v svojem
maternem jeziku; da podatke, ki jih pristojna institucija lahko pridobi od partnerskega
nosilca v drugi državi, da pridobi od nosilca, ne od upravičenca. Po novi koordinacijski
uredbi se zelo močno poudarja EESSI = Electronic excange of social security
information (European Commission, 2010), da bi bili vsi tisti, ki so pristojni v
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De facto je, če je sama določba nevtralna, je pa učinek v praksi bolj obremenjujoč za tujce.
Uredba 883/2004 to temeljno načelo ureja v splošnih določbah (glej 3. točko 13. člena).
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posamezni državi za čezmejna vprašanja, elektronsko povezani in bi enostavno
dostopali do teh podatkov).« 106
3.5.6.1 Osebna veljavnost Uredbe 1408/71 in Uredbe 883/2004
Uredba velja za zaposlene, samozaposlene, upokojence in študente (v nekoliko
omejenem obsegu), ki so ali so bili vključeni vsaj v en sistem socialne varnosti v eni
državi članici in so državljani ali osebe brez državljanstva ali begunci. Koordinacija velja
tudi za družinske člane (problem obratne diskriminacije je na primer, če istospolni
partner, zavarovan kot družinski član v Nemčiji po nemški zakonodaji, pride v
Slovenijo, lahko uveljavlja pravico do zdravstvenih storitev kot družinski član
zavarovanca; v slovenski ureditvi istospolni partner ni obravnavan kot družinski član in
ne bo imel pravic do zdravstvenih storitev iz obveznega zdravstvenega zavarovanja).
Tudi državljani tretjih držav so bili po Uredbi 1408/71, ki je bila razširjena z Uredbo
859/2003/ES, upravičeni do ugodnosti iz sistema koordinacije. Nova Uredba 883/2004
pa znova ne vključuje državljanov tretjih držav. Uredbe ne veljajo zunaj ozemlja EU, z
državami, ki niso članice EU, kot so Norveška, Islandija, Lihtenštajn, ki sodijo v EGP
(EU sklene z njimi posebno pogodbo in potem veljajo pretežno enaka pravila. Podobno
velja za Švico.).
»Uredba 883/2004 spodbuja neomejeno svobodo gibanja vseh ekonomsko aktivnih in
neaktivnih oseb (njihovi družinski člani). S tem se Uredba oddaljuje od svojega
ekonomskega izvora in pomaga k utrditvi državljanstva EU.«107
3.5.6.2 Stvarna veljavnost koordinacije
Koordinira se nacionalna zakonodaja, ki določa pravice ob nastanku tradicionalnih
socialnih primerov. Enako kot pri Konvenciji št. 102 MOD velja, da se ne koordinirajo
socialne pomoči. Uredba 1408/71 ni posebej navajala novih socialnih primerov, kot so
odvisnost od oskrbe drugega in očetovstvo, ki pa je omenjeno v novi koordinacijski
Uredbi 883/2004 (glej člen 3). Sodišče EU pa je v primeru Molenaar odločilo, da za
dajatve iz zavarovanja za dolgotrajno oskrbo veljajo enaka pravila kot za dajatve v
primeru materinstva /koordinira se enako/ (EUR-Lex, 1998).
3.5.6.3 Koordinacijska pravila za različne sisteme socialne varnosti
»Pri pravilih, ki so povezana z uveljavljanjem zdravstvenih storitev v drugi državi
članici, je treba upoštevati več situacij, in sicer: če oseba prebiva v nepristojni državi
(torej dela v eni, prebiva v drugi, potem ima pravico do zdravstvenih storitev v državi
prebivanja v enakem obsegu in pod enakimi pogoji kot državljani te države; velja
pravilo lex loci laboris.); če začasno prebivamo kot turist v drugi državi članici, lahko na
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podlagi evropske kartice zdravstvenega zavarovanja uveljavljamo pravice do
potrebnega zdravljenja; za načrtovano zdravljenje (pomeni, da potujemo v drugo
državo članico zaradi zdravstvene storitve, pa potrebujemo odobritev našega nosilca, v
naši ureditvi rečemo napotitev na zdravljenje v tujino). Sodišče EU je sicer vzpostavilo
vzporedni sistem koordinacije. Ugotovilo je, da pri ambulantnem zdravljenju napotitev
ni v skladu s pravom EU, pri bolnišničnem pa je lahko. V sodnih primerih se je sodišče
spraševalo, ali je napotitev ovira za prosti pretok storitev/blaga. Naša vstopnica za
zdravstvene storitve v 31 evropskih državah je evropska kartica zdravstvenega
zavarovanja, torej v 27 državah članicah EU, Islandiji, Lihtenštajnu, Norveški in Švici
(European Commission, 2010). Pri pokojninah se upoštevajo vsa obdobja zavarovanja
v vseh državah članicah. Primer: v Sloveniji je nekdo zaposlen 10 let, na Portugalskem
10, v Španiji 10 in v Litvi 10 let. Čeprav je znotraj EU delal 40 let in bi upoštevali le
nacionalno zakonodajo (vstopno okno je 15 let zavarovalne dobe), ne bi bili upravičeni
do starostne pokojnine; zaradi gibanja bi izgubljali pravice. V takšnem primeru bo
vsaka država izračunala teoretični znesek za 40 let zavarovanja in izplačala četrtino
tega zneska. Če izpolnjujemo pogoje tudi po nacionalni zakonodaji, se naredi tudi ta
izračun in izplača višji znesek. Težava je, ker sistem koordinacije samo povezuje
sisteme socialne varnosti in jih ne harmonizira, zato so upokojitvene starosti v različnih
državah različne. To pomeni, da bo četrtina pokojnine mogoča pri 58 letih v Sloveniji,
za druge dele pa bo treba počakati do starosti, ki je zahtevana v posameznih državah.
Pokojnine so prosto izvozljive; to velja za starostne, invalidske, vdovske in družinske
pokojnine.
Pri poškodbah pri delu in poklicnih boleznih je pristojna država, kjer je nastala
poškodba pri delu ali se je razvila poklicna bolezen. Predhodno obdobje zavarovanja ni
zahtevano. Če se kdo pri nas poškoduje pri delu, ima takoj pravico do invalidske
pokojnine in do zdravstvenih storitev brez doplačil.
Kadar se zahteva aktivnost upravičenca (na primer, da mora biti na razpolago ZRSZ),
je izvoz dajatev omejen. V primeru brezposelnosti je pristojna država zadnje zaposlitve;
ta mora sešteti vsa obdobja zaposlitve in sama izplačati denarno nadomestilo. V Uredbi
1408/71 in Uredbi 883/2004 je določeno, da mora upravičenec štiri tedne prebivati v
pristojni državi, šele nato lahko išče zaposlitev v drugi državi članici. To lahko počne
samo tri mesece, potem se mora vrniti v svojo domačo državo; če tega ne stori, izgubi
pravico do denarnega nadomestila. Po novi Uredbi 883/2004 ta omejitev ostaja, države
članice jo lahko podaljšajo na šest mesecev.
Pri družinskih dajatvah velja temeljno pravilo, da so vsi delavci v državi zaposlitve
izenačeni, ne glede na to, kje prebivajo njihovi otroci. Če italijanski državljan dela v
Nemčiji in ima otroke v Italiji, bo tudi on upravičen do družinskih dajatev, enako kot
nemški delavci, katerih otroci prebivajo v Nemčiji. Če ne bi bilo tako, bi bila posredna
diskriminacija. Problem nastane, če sta oba starša aktivna. Primarno je pristojna država
zaposlitve.« 108
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3.5.7 HARMONIZACIJA SISTEMOV SOCIALNE VARNOSTI
»V praksi se je razvilo sodelovanje v obliki tako imenovane odprte metode
koordinacije.«109 »Namen te metode je, da bi poiskali podobne rešitve za podobne
težave. Metodologija je naslednja: Evropski svet določi splošne cilje (npr. primernost
pokojnin), potem se določijo indikatorji (količinski in kakovostni), izdajo se določene
smernice (Svet EU lahko izda določene smernice), države nato izdajo različne
nacionalne akcijske načrte, in o uspehu poročajo Svetu EU. Komisija priloži svoje
poročilo, vse skupaj pa prejme Evropski svet. Področja uporabe so: starost, socialna
izključenost, zdravstveno varstvo in dolgotrajna oskrba (tri področja). Prednosti
oziroma pomanjkljivosti takšne odprte metode koordinacije so, da je nezavezujoča, da
o tem, ali so cilji doseženi, odločajo države članice same, primerjajo se samo najboljše
prakse. Komisija, ki je sicer nadzornik, ali se pravo EU zares spoštuje, nima vloge
nadzornika, ampak le predlagatelja.«110
V javnih sistemih socialne varnosti je razlikovanje dopustno (med moškimi in
ženskami), le kot izjema. V dodatnih, zasebnih zavarovanjih, ki so povezana s socialno
varnostjo in temeljijo na dogovorih, kjer gre za plačilo, pa razlikovanje ni dopustno.
Direktive, ki zapovedujejo enako obravnavanje moških in žensk na področju socialne
varnosti, so:
Direktiva 79/7/EGS o enakem obravnavanju moških in žensk v SSV (ta je
najpomembnejša; osebna veljavnost: velja za celotno aktivno populacijo; stvarna
veljavnost ali materialni obseg veljave: uporablja se za vsa socialna zavarovanja;
socialne pomoči, povezane s temi socialnimi riziki, to so kategorične socialne pomoči;
ne velja za dajatve v primeru smrti preživljavca družine in družinske dajatve (pri
posebnih okoliščinah v družinah, kjer morda večjo vlogo igrajo ženske, zato je tam
dopustno razlikovanje; ne posega na področje materinstva; razlikovanje ni dopustno:
pri plačevanju prispevkov, pri pogojih in ne pri odmeri; prepovedana je neposredna in
posredna diskriminacija (neposredna je tedaj, ko že pravna norma razlikuje med
spoloma; posredna je, ko je pravna norma sicer nevtralna, prizadene pa zlasti en spol);
neposredno učinkovanje direktive (je dovolj določna in natančna, da jo lahko
neposredno uporabimo, čeprav je država ne bo implementirala v svoj pravni red);
določa nekatere izjeme (7. člen; upokojitvena starost je različna za moške in ženske);
Direktiva 86/378/EGS o enakem obravnavanju moških in žensk v poklicnih SSV (ne
velja več, nadomestila jo je nova Direktiva 2006/54; nanašala se je na tiste sisteme, ki
so nekje vmes, med socialnimi zavarovanji in povsem zasebnimi zavarovanji; sodišče
pri razlagi te direktive ni upoštevalo le določbe te direktive, ampak tudi 141. člen PES
zdaj 157. člen PDEU, ki določa enako plačilo za enako delo ali delo enake vrednosti
(načelo enakega plačila za enako delo ali delo enake vrednosti);
Direktiva 86/613/EGS o enakem obravnavanju moških in žensk, ki nastopajo kot
samozaposleni, in zaščiti samozaposlenih žensk med nosečnostjo in materinstvom;
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Direktiva 2004/113/ES o izvajanju načela enakega obravnavanja moških in žensk pri
dostopu do blaga in storitev ter oskrbi z njimi (pri povsem zasebnih zavarovanjih).
Ženske sicer res živimo nekoliko dlje kot moški. Ko pa sklepamo zasebna zavarovanja,
se pravi, ko se zavarujemo za socialni primer starosti, pri zasebni zavarovalnici, se
moramo zavedati, da na doseganje določene starosti ne vpliva toliko spol kot okoliščine
in razmere, v katerih živimo. Zato naj ne bi bilo več dopustno razlikovanje med
moškimi in ženskami. Tudi razlikovanje v socialnih zavarovanjih se mi ne zdi potrebno.
Moje stališče je, naj bo polna upokojitvena starost 65 let tako za moške kot za ženske,
izenačiti bi bilo treba tudi izračun pokojnine. »Ker pa so ženske v dejanskem
vsakodnevnem življenju bolj obremenjene kot moški, bi bilo smotrno razmisliti, kako bi
žensko razbremenili. Hkrati bi lahko uvedli tudi druge sisteme, na primer zavarovanje
za dolgotrajno oskrbo, da bi sistemsko poskrbeli za starejše, za tiste ki izgubijo
avtonomijo oziroma so odvisni od oskrbe drugega ali pa so invalidni, ne glede na
starost. Za ženske bi bilo treba poskrbeti, ko skrbijo za otroke, za starše, stare starše,
ne šele potem, ko se upokojijo.«111
Direktive narekujejo enako obravnavanje moških in žensk, ne narekujejo pa, da se
mora upokojitvena starost zvišati (lahko bi se tudi znižala). Morda je potreben
razmislek o pozitivni diskriminaciji mater v naši ureditvi, ki imajo pomembno vlogo v
naši družbi in si zato zaslužijo posebne ugodnosti.
3.5.8 LISTINI TEMELJNIH PRAVIC
3.5.8.1 Listina Skupnosti o temeljnih socialnih pravicah delavcev
»Listina je bila sprejeta leta 1989 z namenom, da ne bi zanemarili socialne dimenzije
EU pri ustanovitvi in delovanju enotnega trga. Točka 10 Listine določa, da ima vsak
delavec pravico do ustrezne socialne zaščite. Komisijo zavezuje, da izda ustrezna
priporočila.« 112 Na podlagi listine sta bili sprejeti dve priporočili, in sicer Priporočilo št.
92/441/EGS o skupnih kriterijih glede zadostnih sredstev in socialnih pomoči v sistemih
socialne zaščite ter Priporočilo št. 92/442/EGS o konvergenci ciljev in politik socialne
zaščite. Gre za priporočili, ki sta pravno nezavezujoči; skladi niso podprli njihovega
izvajanja, zato na njuni podlagi ni bilo veliko aktivnosti. Listina je vplivala na razvoj in
na številne direktive, je pa tudi temelj kasnejši listini; to je listini, ki jo obravnavam v
naslednjem podpoglavju.
3.5.8.2 Listina temeljnih pravic Evropske unije
»Listina je bila razglašena v Nici leta 2000, leta 2007 pa znova razglašena. Enotno
ureja politične, državljanske, gospodarske, socialne in kulturne pravice. S tem naj bi
pripomogla k večji prepoznavnosti in preglednosti človekovih pravic.«113 Listina vsebuje
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sedem naslovov, in sicer naslov I.: dostojanstvo; naslov II.: svoboščine; naslov III.:
enakost; naslov IV.: solidarnost (v 34. členu določa, da Unija priznava in spoštuje
pravico dostopa do dajatev socialne varnosti itn.); in drugi naslovi (Evropski parlament,
2007). Pomanjkljivost je naslednja: čeprav je pridobila enako pravno veljavnost, je
pravno zavezujoča, pa novih pristojnosti EU ne priznava in dejansko tudi ne izboljšuje
pravnega položaja posameznika. Vprašanje pa je, kako jo bo interpretiralo (razlagalo)
Sodišče EU, če jo bo uporabljalo tudi na področju socialne varnosti.
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4
SISTEM
ZAVAROVANJA

POKOJNINSKEGA

IN

INVALIDSKEGA

4.1 TREND
Sprva je varnost dohodka zagotavljala družina. Nekoč so ljudje živeli v velikih družinah.
Če je kdo zbolel, postal invalid, brezposeln, so drugi člani družine poprijeli za delo. Z
razvojem družbe se je struktura družine začela spreminjati. Danes je veliko
enostarševskih družin, kar pa pomeni, da družina ne more več zagotavljati varnosti
dohodka ob posameznih socialnih primerih.
Slovenija je po osamosvojitvi sprejela zelo veliko zakonov, tudi s področja
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Od osamosvojitve do danes so bili nekateri
zakoni sprejeti na novo, nekateri so bili večkrat spremenjeni.
»Sistem obveznega pokojninskega zavarovanja je bil uveden v nekdanji Jugoslaviji leta
1950. Do leta 1972 je bilo sprejetih več zakonov, ki so urejali organizacijo in
financiranje sistemov socialnega zavarovanja. Po letu 1972 so splošno pokojninsko
zavarovanje urejali temeljni zvezni (jugoslovanski) zakon in republiški zakoni.«114
Prvi zakon s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja po osamosvojitvi je bil
sprejet leta 1992 (označujemo ga ZPIZ). Drugi zakon, ki ga je sprejel državni zbor leta
1999, se označuje s ZPIZ-1 (zakon z istim imenom, ker se ločita, zadnji dobi številko
1). Temeljni zakon je ZPIZ-1, ki je bil pozneje večkrat spremenjen. Iz njega je bila
izločena ena posebna pravica, in sicer varstveni dodatek, kar je zdaj urejeno v
posebnem zakonu, v Zakonu o varstvenem dodatku. »Cilji«115 novega sistema so bili
povezani z zmanjšanjem stroškov javnega sistema. Zaradi zniževanja pokojnin je bil v
ZPIZ-1 uveden in urejen sistem prostovoljnega dodatnega zavarovanja za dodatne
pokojnine (ponujajo ga zasebne zavarovalnice in finančne institucije).
»Prišlo je tudi do spremembe Ustave RS. Pravica do pokojnine je bila dodana pravici do
socialne varnosti na podlagi amandmaja, sprejetega leta 2004. Pravica do pokojnine je
bila vključena v 50. člen URS z Ustavnim zakonom o spremembah 50. člena Ustave
RS.«116
»V zvezi z izplačevanjem pokojnin se je v okviru evropskih institucij na temelju
mednarodnih aktov, ki so jih sprejele, izoblikovalo splošno pravilo, da pokojnino ali
njen del, ki pripada posamezniku, izplačuje institucija, pri kateri je bil posameznik
zavarovan in ji je plačeval prispevke.«117
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4.1.1 SISTEM NAVIDEZNIH RAČUNOV
»Valove pokojninskih reform povzročata predvsem Svetovna banka in Mednarodni
denarni sklad. Na primer: Hrvaška se je zadolžila in ji zato finančni instituciji lahko
narekujeta, kaj naj počne. Tako ji je bilo naročeno, naj uvede obvezni drugi steber.
Kasneje, prav v času gospodarske krize, pa se je izkazalo, da to ni najboljša rešitev.
Od 2006 sledi novi val reform, ki naj bi šel v smer navideznih pokojninskih računov.
Današnji prvi steber naj bi se preoblikoval v sistem navideznih pokojninskih računov.
Značilnost teh računov je, da gre še zmeraj za dokladni način financiranja, vendar ne
več za sistem določenih pokojnin, ampak za sistem določenih premij. Prispevki se ne
nalagajo, ampak zabeležijo na posameznikovem računu. Donose določa vlada. Če je
sistem v neravnovesju, obstaja samodejni ravnovesni mehanizem (med gospodarsko
krizo se pokojnine avtomatično znižajo brez razprave v parlamentu). Zagovorniki
utemeljujejo uvedbo takega sistema zaradi večje transparentnosti. Vendar je treba
opozoriti, da ta navidezni znesek na računu ne pomeni nič, saj ne vemo, kakšno bo
stanje čez 40 let, ko se bomo upokojili (prav tedaj pride sistem v neravnovesje in se
posledično ta znesek spremeni).«118 Več o tem bo govor v posebnem poglavju z
naslovom Modernizacija pokojninskega sistema v RS.
4.1.2 PRENOS BREMENA NA POSAMEZNIKA
Eno ključnih vprašanj prava socialne varnosti je, kdo naj nosi breme varnosti dohodka.
Trend je, da se to breme znova vse bolj prenaša na posameznika in njegovo družino.
Pri tem naletimo na dve podvprašanji, in sicer: če bomo breme prenesli na
posameznika, ali lahko še govorimo o socialni varnosti; in drugo podvprašanje: ali so
posamezniki sposobni nositi to breme. V pokojninskem sistemu se bo zgodila
parametrična reforma. Ves čas se že dogaja in poskuša vse večje breme preložiti na
posameznika in s tem počasi znižati breme države. Spreminjajo se nekateri parametri
sistema, kot na primer: podaljšanje upokojitvene starosti (na 58, danes se razmišlja o
65 letih), podaljšanje obdobja, ki šteje v pokojninsko osnovo (z 10 let na 18 let, danes
se razmišlja o 34 letih), zniževanje odstotka (od 85 na 72,5 odstotka; danes se govori
sicer o 80 odstotkih), izenačevanje starosti moških in žensk.
Vse to so načini zniževanja končnega zneska pokojnine. To pomeni, da mora breme
varnosti dohodka nositi posameznik sam, ki se lahko odloči za različne oblike
varčevanja: lahko se zasebno zavaruje, vlaga v delnice ipd.
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4.2 OBSTOJEČA UREDITEV NA KRATKO
4.2.1 PRAVNI VIRI
Temeljni zakon je ZPIZ-1 iz leta 1999, ki je bil večkrat spremenjen. Na tem področju
poznamo tudi druge pravne vire z omejeno veljavnostjo, kot so: Zakon o enkratnem
pokojninskem dodatku in Zakon o posebnem dodatku socialno ogroženim. Številni
podzakonski akti urejajo to področje (kot so statut ZPIZ, pravilniki in navodila).
Predlogi sprememb obstoječega zavarovanja in predlogi uvedbe novega pokojninskega
zavarovanja so že znani (glej ZPIZ-2) in so v javni razpravi. Predloge bom obravnavala
v poglavju z naslovom Modernizacija pokojninskega sistema.
4.2.2 DVOJNA ENOTNOST POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA SISTEMA
V slovenski ureditvi je dvojna enotnost pokojninskega in invalidskega sistema, saj so v
enem sistemu zagotovljene pravice ob starosti in invalidnosti. Druga enotnost sistema
je v tem, da se v istem sistemu zagotavljajo pravice ob nastanku invalidnosti ali smrti
zaradi poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter poškodbe in bolezni zunaj dela.
Nimamo pa posebnega sistema zavarovanja za poškodbe pri delu in poklicne bolezni,
kot ga poznajo nekatere druge ureditve.
4.2.3 TRIJE STEBRI
»V Sloveniji se v prvi steber uvršča obvezno pokojninsko socialno zavarovanje,
določeno v ZPIZ-1. V drugem stebru so dodatna zavarovanja, obvezna in prostovoljna
kolektivna in individualna, ki so tudi urejena v ZPIZ-1. V tretjem stebru so samostojna
pokojninska zavarovanja; lahko jih organizirajo zavarovalnice, ki pa morajo delovati v
skladu z Zakonom o zavarovalništvu – ZZavar in v skladu z Obligacijskim zakonikom OZ.«119 Sistem je dopolnjen s socialnimi pomočmi, ki so lahko kategorične (kategorične
socialne pomoči za starost: državna pokojnina, varstveni dodatek, enkratni pokojninski
dodatek, posebni dodatek za socialno ogrožene) ali pa splošne (splošna denarna
socialna pomoč). V modernizaciji pokojninskega sistema se razmišlja o štiristebrnem
sistemu. Več o tem v poglavju o modernizaciji pokojninskega sistema.
4.2.3.1 Prva težava dodatnih pokojninskih zavarovanj
V nekaterih državah so morali uvesti obvezni drugi steber (omenili smo že Hrvaško, ki
je uvedla obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje). S tem se države prisili k temu,
da je I. steber čim manjši. Vprašanje, ki se zastavlja je, ali je prav, da država sili svoje
prebivalce, naj se vključijo v kapitalski trg, da igrajo igro na srečo in da pri tem ne daje
nobene garancije. Lahko, vendar ne bomo več govorili o socialni državi. Sistemi
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socialne varnosti niso namenjeni temu, da bi se ljudje igrali z viri dohodkov. V ZDA, kot
tipični predstavnici družbe blaginje, se je v času gospodarske krize izrazito pokazalo,
kaj pomenijo dodatna pokojninska zavarovanja. Privarčevana sredstva so se zmanjšala
za 30 odstotkov in več. Posledica je, da bodo ljudje, ki so 40 let varčevali, delali še dlje
(na primer še pet do deset let več, da se bodo lahko upokojili).
4.2.3.2 Druga težava dodatnih pokojninskih zavarovanj
Pri teh prostovoljnih dodatnih pokojninskih zavarovanjih pa je še ena težava. V takšno
zavarovanje se bo vključil tisti, ki bo imel denar, tisti, ki bo zaposlen pri boljšem
delodajalcu. Ljudje, ki imajo več, lahko vložijo več in dobijo višje davčne olajšave. Gre
za obrnjeno solidarnost (biti solidaren s tistimi z višjimi dohodki).

4.3 SOCIALNO ZAVAROVALNO RAZMERJE
Socialno zavarovanje se imenuje tudi zakonsko zavarovanje, ker je že v celoti urejeno
po zakonu in ni prepuščeno pogodbeni volji posameznika. Imenuje se obvezno
zavarovanje, saj smo vanj vključeni obvezno. Gre torej za obvezno javno zakonsko
zavarovanje. V določenih primerih lahko tudi socialno zavarovalno razmerje nastane na
podlagi enostranske izjave volje (izjemoma je dana možnost prostovoljne vključitve v
obvezno pokojninsko zavarovanje). Pravni subjekti tega razmerja so na eni strani
zavarovanci, ki so določeni z zakonom, na drugi strani tega razmerja pa je nosilec
socialnega zavarovanja (temu bom namenila več pozornosti).
4.3.1 KROG ZAVAROVANCEV
»Po ZPIZ-1 so osebe, ki morajo biti zavarovane v obveznem zavarovanju delavci,
zaposleni, samozaposleni, kmetje, vrhunski športniki in šahisti, brezposelni za čas, ko
prejemajo denarno nadomestilo, eden od staršev, ki je upravičen do starševskega
dodatka idr.«120 »ZPIZ-1 določa tudi možnost prostovoljne vključitve v sistem javnega
obveznega zavarovanja, in sicer študentom, kmetom, osebam, ki skrbijo za otroka,
mlajšega od sedmih let, brezposelnim osebam idr.«121 Upravičenci so lahko tudi druge
osebe, ki nikoli niso bile zavarovane, kot so družinski člani (lahko pridobijo na primer
vdovsko ali družinsko pokojnino).
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Več o tem glej ZPIZ-1 (Drugi del: Zavarovanci, 1. obvezno zavarovanje: 13.– 34. člen).
Več o tem glej ZPIZ-1 (Drugi del: Zavarovanci, 2. prostovoljna vključitev v OZ: 34. člen).
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4.3.2 NOSILEC IN IZVAJALEC OBVEZNEGA ZAVAROVANJA
Nosilec in izvajalec zakonskega sistema pokojninskega in invalidskega zavarovanja je
Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) ter območne enote
zavoda. Država ustanovi posebno specializirano pravno osebo javnega prava. Gre za
funkcionalno decentralizacijo (funkcije ne opravlja država, ampak se ta prenese na
nosilca). Pri nas je ta funkcionalno decentralizirani nosilec teritorialno centraliziran (en
zavod). Nosilec opravlja svoje naloge dekoncentrirano (opravlja jih prek »devetih
območnih enot«122 in »štirih izpostav«123; tako je pristop k uporabnikom bližji). Zavod
je bil v tej obliki konstituiran 20. oktobra 1992 in je univerzalni pravni naslednik
prejšnje Skupnosti pokojninskega in invalidskega zavarovanja v Republiki Sloveniji.
Zavod izvaja enotno obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje za celotno območje
Republike Slovenije na Centrali v Ljubljani, devetih območnih enotah in štirih
izpostavah (ZPIZ, 2010).
»Organa zavoda sta Svet Zavoda in generalni direktor.«124 Včasih so bili skupščina (30
članov), upravni odbor kot izvršilni organ skupščine (13 članov) in generalni direktor
(Ur. l. RS, 1999). »Zavod upravlja Svet Zavoda, ki ga sestavlja 27 članov, od tega 10
članov imenuje Vlada, šest sindikati, štiri člane imenujejo delodajalska združenja, pet
članov zveze upokojencev, enega člana imenuje organizacija delovnih invalidov, enega
člana izvolijo delavci zavoda.«125 Člen 268 ZPIZ-1 določa (oziroma 41. člen Statuta), da
generalnega direktorja Zavoda imenuje Svet Zavoda. K imenovanju direktorja daje
soglasje Vlada Republike Slovenije.
Trend je, da je teh organov vse manj in da se spreminja število in struktura članov v
njih. Trenutno ima Vlada 10 predstavnikov (včasih je imela vlada sedem predstavnikov
v Skupščini, od tega tri v upravnem odboru) in skupaj z delodajalci hitro vzpostavi
večino, kar pa zmanjšuje vpliv nekaterih skupin oseb (zmanjšuje se samouprava, saj
nekateri predstavniki nimajo nikakršnega vpliva). Število članov ni sporno, sporna je
struktura. Ta ureditev ni najbolj primerna. Po eni strani je tendenca k zmanjševanju
pravic, prenašanju odgovornosti na posameznika, nekakšna privatizacija, po drugi
strani pa je to podržavljanje in večji državni vpliv nad delovanjem, nad organizacijo
pokojninskega zavoda, želja po večjem vplivu na odločitve. Kje je argument proti
takšni ureditvi? Krog zavarovancev, pravice, obveznosti določa parlament, ki je
zakonodajalec. Tako samoupravnemu odločanju ostane razmeroma malo pristojnosti.
Člen 270 ZPIZ-1 določa, da nadzor nad zakonitostjo delovanja Zavoda ter
namembnostjo rabe sredstev opravlja minister, pristojen za delo.
»Kot nosilec in izvajalec obveznega zavarovanja Zavod zlasti: rešuje zahtevke za
uveljavljanje in varstvo pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
122
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Več
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tem glej 54. člen Statuta ZPIZ.
tem glej 55. člen Statuta ZPIZ.
organih zavoda glej Statut ZPIZ (11.–50. člen).
organiziranosti Zavoda glej tudi 10 del ZPIZ-1 (265.–270. člen)
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izvaja zavarovanje po mednarodnih sporazumih, izplačuje pokojnine in druge denarne
dajatve, opravlja funkcijo organa za zvezo z nosilci pokojninskega in invalidskega
zavarovanja v drugih državah, vodi matično evidenco o zavarovancih in uživalcih pravic
ter prispevkih, podaja izvedeniška mnenja v zvezi z invalidnostjo, upravlja in gospodari
s sredstvi Zavoda, opravlja finančna in knjigovodska dela, pripravlja gradiva za Svet
Zavoda, opravlja dela v zvezi z razvojem sistema obveznega pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, opravlja plansko-analitska dela, zagotavlja kakovosten in
učinkovit informacijski sistem z ustrezno informacijsko tehnologijo, računalniško vodi
postopke in obdelavo podatkov ter v skladu z usmeritvami in razvojem v javni upravi
zagotavlja ustrezno elektronsko poslovanje, povezano z drugimi nosilci javnih
pooblastil, vodi in objavlja statistične podatke s področja obveznega pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, izvaja ter obračunava obveznosti Republike Slovenije iz
obveznega zavarovanja, zagotavlja pravno in drugo pomoč zavarovancem in uživalcem
pravic, izvaja interni strokovni nadzor ter zagotavlja redno opravljanje notranje revizije,
opravlja vsa potrebna strokovna, administrativna, tehnična in tem podobna dela,
opravlja druga dela na podlagi zakonov in podzakonskih aktov.«126

4.4 DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
Dodatno pokojninsko zavarovanje je namenjeno osebam, ki so sicer že vključene v
obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, vendar si želijo zagotoviti dodatno
socialno varnost v času po upokojitvi. Pri dodatnem pokojninskem zavarovanju
prevzema zavarovanec naložbeno tveganje z minimalnim zajamčenim donosom na
vplačane čiste premije. Za odmero starostne pokojnine iz tega zavarovanja zato ni
pomembna samo višina vplačanih premij, temveč tudi donos, ustvarjen z nalaganjem
sredstev, zbranih iz teh premij. ZPIZ-1 ureja dve vrsti dodatnega zavarovanja, in sicer
obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje in prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje (MDDSZ, 2010).
4.4.1 OBVEZNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
Značilnosti obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja, kot ga ureja ZPIZ-1, so:
vanj morajo biti vključeni zavarovanci, ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva
dela, in zavarovanci, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni moč uspešno
poklicno opravljati; gre za obliko zavarovanja z obročnim vplačevanjem premije; gre za
obliko zavarovanja, pri katerem zavarovanec prevzema naložbeno tveganje z
minimalnim zajamčenim izplačilom; gre za obliko zavarovanja z obročnim
izplačevanjem zavarovalne vsote v obliki poklicne pokojnine oziroma znižane poklicne
pokojnine. Po prvem odstavku 282. člena ZPIZ-1 je ob uveljavitvi ZPIZ-1 obvezno
dodatno zavarovanje obvezno za vsa tista delovna mesta, za katera je po predpisih, ki
126

Statut ZPIZ (glej 4. člen).
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so veljali do uveljavitve ZPIZ-1, štela zavarovalna doba s povečanjem. Na podlagi
zakona je Vlada RS (5. junija 2003) sprejela Uredbo o merilih in kriterijih za določitev
delovnih mest, za katere je obvezna vključitev v dodatno pokojninsko zavarovanje. Na
podlagi obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja pripada zavarovancu pravica
do poklicne pokojnine, ki jo lahko izkoristi v dveh oblikah: lahko se predčasno upokoji
in s poklicno pokojnino doseže siceršnjo raven pokojnine, ali ostane kljub možnosti
upokojitve v nadaljnjem delovnem razmerju ter kasneje dobiva poleg redne pokojnine
še dodatno znižano poklicno pokojnino. Obvezno dodatno zavarovanje izvaja Sklad
obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja (SODPZ), ki ga upravlja Kapitalska
družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d. d., Ljubljana (MDDSZ, 2010).
Na tem področju so predlagane nekatere rešitve, ki jih bom omenila v poglavju o
modernizaciji pokojninskega sistema, ki ga je pripravilo MDDSZ. Dodatnim
pokojninskim zavarovanjem v tej nalogi nisem namenila posebne pozornosti.
4.4.2 PROSTOVOLJNO DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE
»Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je oblika dolgoročnega varčevanja na
osebnih računih zavarovancev z namenom, da se jim ob dopolnitvi določene starosti ali
v drugih primerih, določenih v pokojninskem načrtu, iz privarčevanih sredstev skupaj z
donosi iz naložb zagotovijo dodatne pokojnine ali druge v tem zakonu določene
pravice. Glavne značilnosti prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja so, da
se vanj lahko vključijo samo zavarovanci oziroma uživalci pravic iz obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, da gre za obliko zavarovanja z obročnim
vplačevanjem premije, da gre za obliko zavarovanja, pri katerem zavarovanec
prevzema naložbeno tveganje z minimalnim zajamčenim izplačilom, da proti plačilu
premije krije plačilo dodatne starostne pokojnine poleg pokojnine, do katere je
zavarovanec oziroma uživalec pravic upravičen na podlagi obveznega pokojninskega in
invalidskega zavarovanja. Sistem dodatnega pokojninskega zavarovanja se je začel
postopno razvijati z ustanavljanjem izvajalcev ter odobritvami pokojninskih načrtov, ki
so jih predložili v odobritev izvajalci. Pri odobritvah je ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve sodelovalo z Agencijo za trg vrednostnih papirjev (glede pokojninskih
načrtov vzajemnih pokojninskih skladov) in z Agencijo za zavarovalni nadzor (glede
pokojninskih načrtov pokojninskih družb in vzajemnih pokojninskih skladov). Vrste
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja sta individualno in kolektivno
zavarovanje. V individualno zavarovanje se lahko vključi samostojno vsak posameznik,
ki je zavarovanec ali uživalec pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja.
Kolektivno zavarovanje pa je zavarovanje, v katerega se vključijo posamezniki, ki so
zavarovanci ali uživalci pravic iz obveznega pokojninskega zavarovanja, in sicer prek
delodajalca, ki v celoti ali deloma financira pokojninski načrt. Namen zakona je bil
spodbuditi kolektivno zavarovanje, zato so tudi davčne olajšave precej višje kot pri
individualnem zavarovanju (MDDSZ, 2010).«127 Primer: podjetje s Skupno d. d. podpiše
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Glej tudi Belopavlovič, PP, 2009.
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Pogodbo o pristopu k pokojninskemu načrtu PN-SK-01 in podpiše Pogodbo o
oblikovanju pokojninskega načrta z reprezentativnim sindikatom /npr. SKEI/ (Skupna
Pokojninska družba d. d.).
4.4.3 IZVAJALCI DODATNEGA POKOJNINSKEGA ZAVAROVANJA
Zakon kot možne izvajalce pokojninskih načrtov določa pokojninske sklade, ki so po
zakonu organizirani kot vzajemni pokojninski skladi (odprti ali zaprti) ali pokojninske
družbe, in zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje poslov življenjskega
zavarovanja. Vzajemni pokojninski sklad (VPS) je premoženje, ki je financirano s
sredstvi, zbranimi z vplačilom premij prostovoljnega dodatnega zavarovanja oziroma
ustvarjenimi z upravljanjem s temi sredstvi, namenjeno pa je kritju obveznosti do
zavarovancev prostovoljnega dodatnega zavarovanja. Premoženje VPS mora biti ločeno
od premoženja tako osebe, ki je oblikovala pokojninski načrt, kot tudi od premoženja
upravljavca vzajemnega pokojninskega sklada, saj je premoženje vzajemnega
pokojninskega sklada v lasti članov sklada. Podlaga za določitev solastniškega deleža
posameznega zavarovanca na premoženju VPS je število enot premoženja,
obračunanih od premij, ki jih je v sklad vplačal zavarovanec glede na število vseh enot
premoženja v obtoku. Vzajemni pokojninski sklad se lahko oblikuje kot zaprt ali kot
odprt vzajemni pokojninski sklad. Upravljavci vzajemnega pokojninskega sklada so
lahko zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje poslov upravljanja pokojninskih
skladov po Zakonu o zavarovalništvu, banke, ki imajo dovoljenje za opravljanje poslov
upravljanja pokojninskih skladov po Zakonu o bančništvu, pokojninske družbe,
ustanovljene po ZPIZ-1 in Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega
zavarovanja.
Pokojninska družba je pravna oseba (v primerjavi z VPS) in je pravzaprav specializirana
oblika zavarovalnice, ki se od splošnih zavarovalnic razlikuje po naslednjem:
organizirana mora biti kot delniška družba, opravljati sme le zavarovalne posle
prostovoljnega dodatnega zavarovanja in imeti mora (razen v prvem letu) najmanj
15.000 zavarovancev. Pokojninska družba lahko opravlja samo dejavnosti
prostovoljnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, kar pomeni: zbiranje premij
prostovoljnega pokojninskega zavarovanja in vodenje osebnih računov zavarovancev,
upravljanje s premoženjem pokojninske družbe, izplačevanje pokojninske rente,
upravljanje z zaprtimi in odprtimi vzajemnimi pokojninskimi skladi.
Pokojninski načrt lahko izvajajo tudi zavarovalnice, ki imajo dovoljenje za opravljanje
poslov življenjskega zavarovanja po zakonu, ki ureja zavarovalništvo. Seznam
izvajalcev je dostopen na spletni strani MDDSZ (MDDSZ, 2010).
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4.4.4 PRIMERJAVA ZAVAROVANJ
Za lažje razumevanje prilagam spodnji sliki (Kapitalska družba d. d., 2010).
Slika 3: Shema institucionalne zgradbe

Vir: Kapitalska družba d. d.
Tabela 1: Tristebrna struktura in izvajalci
I. steber

II. steber

III. steber

oblika
zavarovanja

obvezno pokojninsko in
invalidsko zavarovanje

obvezno in prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje

različne oblike
zavarovanj oziroma
varčevanj

izvajalec

izvaja ga Zavod za
pokojninsko in
invalidsko zavarovanje

obvezno zavarovanje izvaja Kapitalska
družba, prostovoljna zavarovanja pa izvajajo
vzajemni pokojninski skladi, pokojninske
družbe in zavarovalnice

izvajajo banke,
zavarovalnice,
vzajemni skladi ...

vrsta
prejemka

pokojnina iz obveznega
zavarovanja
(doživljenjsko)

dodatna pokojnina
(doživljenjsko)

renta, enkratno
izplačilo

Vir: Kapitalska družba d. d.

V magistrski nalogi je poudarek na I. (v nekoliko večjem obsegu) in II. stebru (v
nekoliko manjšem obsegu). Menim, da zasebna zavarovanja (III. steber) sodijo v okvir
kakšne druge magistrske naloge, zato jih ne bom podrobneje obravnavala.
4.4.4.1 Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje
Obvezno dodatno zavarovanje ureja država (ZPIZ-1, glej 279.–291. člen). »Nadzor nad
poslovanjem opravlja minister za delo. Pravilnost izvajanja naložb preverja Agencija za
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trg vrednostnih papirjev, pravilnost poslovanja z vidika davčnih predpisov pa DURS.«128
Za lažjo predstavo, kdo sodi v okvir takega zavarovanja, lahko navedemo 60-letno
baletko, ki še pleše na odru. Zanjo je primerno dodatno zavarovanje. Prej smo imeli
beneficirano dobo, ki je ni več, imamo pa dodatno zavarovanje.
4.4.4.2 Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje
Prostovoljno dodatno pokojninsko zavarovanje je zasebno zavarovanje, ki je nekje
vmes med zasebnim in med javnim, ker ga država posebej ureja in spodbuja z
davčnimi olajšavami (ZPIZ-1 292.–381. člen). Gre za sistem vnaprej določenih
prispevkov. Sredstva se nalagajo na osebnih računih, kar je trdnejši temelj za socialno
varnost prihodnjih generacij. »Nadzor nad pokojninskimi načrti opravlja MDDSZ, nadzor
nad bankami izvaja Banka Slovenije, nadzor nad zavarovalnicami in pokojninskimi
družbami izvaja Agencija za zavarovalni nadzor, vzajemni pokojninski skladi pa so pod
nadzorom Agencije za trg vrednostnih papirjev.«129
4.4.4.3 Kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence
»Poznamo tudi kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence; gre
za poseben sistem, katerega podlage so urejene v Zakonu o kolektivnem dodatnem
pokojninskem zavarovanju kot lex specialis, ki določa subsidiarno uporabo ZPIZ-1.
Vlada RS je v imenu RS kot ustanoviteljice sklenila pogodbo o upravljanju Zaprtega
vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence s Kapitalsko družbo
pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Nadzor opravlja Odbor sklada (šest
predstavnikov delodajalca, Vlade RS, šest predstavnikov članov ZVPSJU, ki jih imenuje
Vlada RS na predlog reprezentativnih sindikatov javnega sektorja). Zunanji nadzor nad
upravljanjem ZVPSJU opravlja Agencija za trg vrednostnih papirjev. Nadzor nad
izvajanjem PNJU K in pravic, ki se zagotavljajo članom, opravlja minister za delo.
Davčni organ izvaja nadzor nad izvajanjem določb iz davčnih predpisov.«130
4.4.4.4 Sklad obrtnikov in podjetnikov
»Sklad obrtnikov in podjetnikov je posebna pravna oseba, katere glavna dejavnost je
opravljanje storitev prostovoljnega pokojninskega in invalidskega zavarovanja
samostojnih podjetnikov, samozaposlenih, njihovih družinskih članov in pri njih
zaposlenih. Pokojninski načrt dodatnega pokojninskega zavarovanja pri Skladu
obrtnikov potrdi Urad za zavarovalni nadzor pri ministrstvu za finance, sprejme pa ga
minister za delo. Nadzor na podlagi 386. člena ZPIZ-1 opravlja MDDSZ. Pravilnost
poslovanja z vidika davčnih predpisov nadzoruje DURS.«131
128
129
130
131

Glej
Glej
Glej
Glej

Cvetko,
Cvetko,
Cvetko,
Cvetko,

2009,
2009,
2009,
2009,

str.
str.
str.
str.

313–339.
340–431.
432–460.
460–463.

53

Teh oblikam dodatnih zavarovanj nisem posvetila pozornosti. Tako prehajam kar na I.
steber, na obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje, na vsebino socialno
zavarovalnega razmerja, ki nastane med nosilcem (ZPIZ) in zavarovancem (oziroma
upravičencem).

4.5 DAJATVENO-PRAVNO RAZMERJE
4.5.1 SOCIALNI PRIMER STAROSTI
4.5.1.1 Starostna pokojnina
»Starostna pokojnina je že po namenu dolgoročna dajatev (pravica) pokojninskega
zavarovanja, trajne narave in periodično izplačljiva, ki upravičencu omogoča socialno
varnost tudi po prenehanju delovnega razmerja oziroma opravljanja dejavnosti, ki mu
je predstavljala edini in glavni poklic.«132 ZPIZ-1 določa pravila glede starostne
pokojnine v svojem tretjem delu, in sicer od 36. do 57. člena (minimalni pogoji za
pridobitev pravice, znižanje minimalne starosti, pokojninsko osnovo, odmera idr).
Pri starostni pokojnini je treba ločiti dve različni vprašanji. Eno so minimalni pogoji za
pridobitev pravice, drugo pa so dejavniki, ki vplivajo na odmero starostne pokojnine
oziroma na način odmere; kako se določi višina, ko nekdo že izpolni pogoje. Minimalni
pogoji za pridobitev so 58 let + 40 M/38 Ž pokojninske dobe, 63 M/61 Ž + 20 let
pokojninske dobe, 65 M/63 Ž + 15 let »zavarovalne dobe.«133 Za zdaj veljajo tri
vstopna okna, pravilo pa je: nižja ko je upokojitvena starost, daljša mora biti
pokojninska doba, in obratno. Znižanje minimalne starosti (t. i. časovni bonusi) so
zaradi otrok (za vsakega otroka se lahko upokojitvena starost zniža, na primer osem
mesecev za prvega otroka). Ženski se lahko zniža starost največ do 56. leta, moškemu
pa do 58. leta. Nekaterim ženskam (samo tistim, ki so bile zaposlene od 15. do 18.
leta), in sicer do 55. leta starosti. Tu gre za razlikovanje med moškimi in ženskami, ki
pa ni dopustno. Tudi moški so lahko zaposleni med 15. in 18. letom starosti, vendar
zanje ne velja znižanje minimalne starosti. Dejavniki, ki vplivajo na odmero, so številni
(na primer dolžina delovne dobe, starost, spol, višina dohodka). Pokojnina se dejansko
izračuna tako, da je treba določiti »pokojninsko osnovo«134 (povprečje plač v
zavarovančevih zaporednih/najugodnejših 18 letih); nato je treba določiti odstotek te
osnove, da dobimo na koncu znesek pokojnine (35/38 odstotkov za 15 let zavarovalne
dobe in za vsako leto + 1,5 odstotka).
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Cvetko, 2009, str. 88.
Za pravilno razumevanje izrazov glej ZPIZ- 1, 8. člen (Pomen izrazov).
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S sklepom je določena najnižja in najvišja pokojninska osnova = odraz vertikalne solidarnosti;
s tem da se valorizira; in sta znašali po podatkih ZPIZ v juniju 2010: najnižja 544,61 EUR in
najvišja 2.178,44 EUR.
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Veliko mehanizmov je, kako znižati pokojnino, torej s podaljševanjem obdobja za
pokojninsko osnovo (sprva je bilo obdobje 10 let, sedaj 18, predlaga se obdobje 34
let). Drugi mehanizem je nižanje odstotka; zgoraj vidimo, da se za vsako leto doda 1,5,
včasih je bilo 2 odstotka. Tako dobimo odmerni odstotek, recimo 72,5; včasih je moški
za 40 let dobil 85 odstotkov. Reformni predlogi MDDSZ bodo posebej predstavljeni v
poglavju z naslovom Modernizacija pokojninskega sistema (glej podpoglavje 4.8).
Zavarovanec lahko pridobi bonus (pribitek), če dela dlje od polne delovne dobe (40 M;
38 Ž). Z bonusi želijo spodbujati zavarovance, da bi delali še dlje. Poleg bonusov
poznamo tudi maluse. Če se upokojimo prej, je malus večji. Nekoliko manj so sporni
pribitki. Ko nekdo že izpolni pogoj in ima zagotovljeno pokojnino, ga lahko spodbujamo
z bonusi, da dela še dlje. V nadaljevanju si poglejmo, zakaj so odbitki sporni oziroma
problematični.
Tabela 2: Znižanje pokojnine pred dopolnitvijo polne starosti
-------------------------------------------------------Starost – v letih
Odstotek zmanjšanja na mesec
-------------------------------------------------------58
0,30%
59
0,25%
60
0,20%
61
0,15%
62
0,10%
63
0,00%
--------------------------------------------------------

Vir: ZPIZ-1 (53. člen)
Če bi se kdo želel upokojiti pri 58. letih, se mu pokojnina zmanjša za 0,30 odstotka na
mesec. Odstotek je trajen; tudi če kasneje dočaka polno starost, se odbitki ne zbrišejo.
Pokojnina je trajno zmanjšana. Problem malusov je razlikovanje na podlagi osebnih
okoliščin, kot sta starost in gmotno stanje, kar je prepovedano, in sicer ne le po Ustavi
RS (14. člen Ustave RS), ampak tudi po drugih mednarodnih dokumentih (npr. EKČP).
Primer: lahko je kdo deležen malusa ob enaki zavarovalni dobi samo zato, ker je
mlajši; prizadeti so tisti z nižjimi dohodki, ki si ne bodo mogli privoščiti malusa in bodo
dejansko prisiljeni delati dlje. Tisti pa, ki jim pokojnina ne bo edini vir dohodka, se
bodo upokojili prej, ne glede na to, kolikšen bo odbitek. Zato so odbitki lahko ustavno
sporni.
4.5.1.2 Delna (starostna) pokojnina
»Delna pokojnina je starostna pokojnina, ki se delavcu, ki je po upokojitvi ostal
oziroma ponovno vstopil v delovno razmerje s krajšim delovnim časom, izplačuje v
sorazmerju s skrajšanjem polnega delovnega časa.«135 ZPIZ-1 ureja pravico do delne
pokojnine v 58. členu. Gre za pravico delavca, ki ji delodajalec ne more nasprotovati.
Sistem ni najbolj fleksibilen. Na primer: če bi želel delati dve uri na dan, bi dobil samo
135

Glej ZPIZ-1 (8. člen: pomen izrazov).
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polovico pokojnine. Problem so tudi samozaposleni, ki po zakonu niso upravičeni, ker
ZPIZ-1 , in sicer 58/1, pravi: »[…] lahko pridobi pravico do delne pokojnine, če je v
delovnem razmerju z največ polovico polnega delovnega časa.« Samozaposleni
zavarovanci nimajo delovnega časa. ZPIZ ne priznava pravice do delne pokojnine
samozaposlenim zavarovancem. Ustavno sodišče je ugotovilo, da morajo imeti
zavarovanci za enak obseg zavarovanja enake pravice, da je omemba delovnega časa
v zakonu samo merilo (merilo zmanjšanja aktivnosti) in ne pomeni dejansko delovnega
časa. Ustavno sodišče je z odločbo U-I-358/2004 odločilo, da je določba zapisana v
58/1 v nasprotju z URS. Ker ni razumnega razloga za razlikovanje med zavarovanci
obveznega zavarovanja, ki so v delovnem razmerju, in tistimi, ki so obvezno zavarovani
kot samozaposleni. Ustavno sodišče je naložilo zakonodajalcu, da spremeni zakon v
določenem roku (do 3. 8. 2007), zakona pa ni razveljavilo. Izdalo je ugotovitveno
odločbo (Ustavno sodišče RS, 2006). O pravici samozaposlenih zavarovancev do delne
pokojnine je odločalo tudi vrhovno sodišče. Vrhovno sodišče (na primer sodba VIII Ips
172/2006, sodba VIII Ips 211/2008) je pravico do delne pokojnine priznalo tudi
samozaposlenim zavarovancem (Vrhovno sodišče RS, 2010). Določbe zakona je torej
razlagalo enako kot ustavno sodišče. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
(ZPIZ) je vložil ustavno pritožbo Up-157/08-12 zoper sodbo vrhovnega sodišča št. VIII
Ips 172/2006, vendar jo je ustavno sodišče s sklepom zavrglo, ker pritožnik (torej
ZPIZ) v tem primeru ni izkazal aktivne legitimacije za vložitev ustavne pritožbe (Ur. l.
RS, 2008).
4.5.1.3 Državna pokojnina
»Državna pokojnina je prejemek, ki se ob dopolnitvi določene starosti zagotavlja
osebam, določenim z zakonom, ki niso dopolnile minimalne zavarovalne dobe za
priznanje pravice do pokojnine, in izpolnjujejo pogoje z zakonom.«136
Državna pokojnina ni pravica iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, čeprav je
urejena v ZPIZ-1 (glej 59. člen). Po svoji pravni naravi je kategorična socialna pomoč
(pomoč določeni kategoriji oseb, v tem primeru starejših).
Pogoji za pridobitev so stalno prebivanje v Sloveniji, lastni dohodki upravičenca ne
smejo presegati premoženjskega cenzusa za pridobitev pravice do varstvenega
dodatka, potrebna je določena starost, in sicer najmanj 65 let, in da je oseba prebivala
v Sloveniji med 15. in 65. letom vsaj 30 let.
Višina je 33,3 odstotka najnižje pokojninske osnove; junija 2010 je znašala: 181,36
evra (ZPIZ, 2010).
Minimalni dohodek za starostnika v sistemu socialnih pomoči je 226 evra. Državna
pokojnina torej ne zagotavlja preživetja in za razliko do 226 evrov lahko starostnik, če
nima nobenih drugih dohodkov, uveljavlja pravico do splošne denarne socialne pomoči.

136

Glej ZPIZ-1 (8. člen: pomen izrazov).

56

Najnižja starostna pokojnina za 15 let zavarovalne dobe je znašala v juniju 2010
190,61 evra (ZPIZ, 2010). Če primerjamo višino državne pokojnine in višino najnižje
starostne pokojnine, vidimo, da je razlika med njima zelo majhna. Ta ureditev se mi ne
zdi primerna, saj je nekdo, ki je delal 15 let, pridobil starostno pokojnino, ki znaša 190
evrov, kdo drugi, ki pa ni delal niti leto dni, pa je pridobil državno pokojnino, ki znaša
181 evrov.
4.5.2 SOCIALNI PRIMER SMRT ZAVAROVANCA
V tem primeru govorimo o preživelih družinskih članih. Ob smrti zavarovanca lahko
preživelim družinskim članom izpade določen dohodek, ki ga je prej ustvarjal
zavarovanec, zato nastane potreba po nadomestitvi. Do pravic so upravičene tudi
osebe, ki nikoli niso bile zavarovanci; govorimo o upravičencih (otroci so lahko
upravičeni do družinske pokojnine, čeprav sami nikoli niso bili vključeni v zavarovanje).
V primeru zavarovančeve smrti se pri nas zagotavljata ločeni pravici za vdove/vdovce
in za druge družinske člane. Pri pravicah na podlagi zavarovančeve smrti morajo biti
izpolnjeni pogoji tako na strani umrlega zavarovanca kot tudi na strani družinskih
članov. Pogoje na strani umrlega zavarovanca določa 10. člen ZPIZ-1. Ta pravi, da je
moral umrli imeti vsaj pet let zavarovalne dobe ali deset let pokojninske dobe; da je bil
že upravičen do pokojnine (je izpolnil pogoje do starostne pokojnine), da ni je pa še
uveljavil; da je bil že uživalec starostne ali invalidske pokojnine ali drugih pravic na
podlagi invalidnosti. Če je smrt posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, se
pogoji na strani umrlega zavarovanca ne zahtevajo. Dostop do pravice je torej lažji kot
v primeru, kadar smrt ni posledica opravljanja dela.
4.5.2.1 Vdovska pokojnina
»Vdovska pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada preživelemu zakonskemu
partnerju oziroma ob izpolnjevanju določenih pogojev tudi razvezanemu zakoncu ali
partnerju v zunajzakonski skupnosti, umrlega zavarovanca ali uživalca pokojnine, če
izpolnjuje pogoje, ki jih določa ta zakon.«137
Upravičenci so vdova/vdovec; »razvezani zakonec, če je obstajala dolžnost
preživljanjai;«138 če je imel umrli zakonca in razvezanega zakonca, ki ga je bil dolžan
preživljat, potem sta obe osebi upravičeni, vendar sta souživalki (ZPIZ-1, 113/2);
zunajzakonski partner, pri čemer mora zunajzakonska skupnost trajati tri leta ali eno
leto, če sta imela kadar koli skupnega otroka (ZPIZ-1, 114. člen); zanimiva je določba
110/4, ki pravi, da je lahko upravičen zakonec, če je bila zakonska zveza sklenjena po
58. letu le, če je zakonska zveza trajala najmanj leto dni, ali pa če sta imela skupnega
otroka. In še ena možnost je: če sta se razšla in na stara leta znova našla (ta določba
je zapisana zato, da se ne bi mlajše dame poročale s starejšimi gospodi zaradi vdovske
pokojnine – in obratno); glej ZPIZ-1, 110. člen, 5. odstavek (krajše: 110/5).
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Glej ZPIZ-1 (8. člen: pomen izrazov).
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»Pogoji za pridobitev pravice (alternativno) so: določena starost vdove/vdovca (/pri 53
letih/; obstaja določena pričakovana pravica, na primer: vdova, stara 48 let ob smrti
zavarovanca pridobi vdovsko pokojnino pri 53. letih. Če bi bila mlajša kot 48 let, je ne
pridobi.). Nekoliko bolj ugodne določbe glede starosti so za tiste vdove/vdovce, ki sami
niso zavarovanci. Takrat se vdovska pokojnina lahko pridobi pri 48 letih oziroma
obstaja pričakovanje pri 45 letih.); obstoj otroka (če ostane otrok, ki ima pravico do
družinske pokojnine, vdova/vdovec pa ima dolžnost preživljanja tega otroka, potem
lahko tudi slednji pridobi vdovsko pokojnino); nezmožnost za delo vdove/vdovca (ali to
nastane leto dni po zavarovančevi smrti).«139
Odmera (ZPIZ-1, 123. člen): vdovska pokojnina običajno znaša 70 odstotkov
pokojnine, do katere bi bil umrli upravičen.
4.5.2.2 Odpravnina in oskrbnina
V primeru smrti zavarovanca se lahko zgodi, da vdova/vdovec ne izpolnjuje teh
pogojev na strani upravičenca. Takrat sta upravičena: najprej do »odpravnine«140
(pogoj, da vdova/vdovec ni hkrati sam zavarovanec; pridobi lahko šest mesečni znesek
vdovske pokojnine, do katere bi bil upravičen, če bi izpolnjeval pogoje. Izplača se v
šestih mesečnih obrokih). Vdova/vdovec pa je upravičena tudi do »oskrbnine«141 (po
prejemanju odpravnine lahko vdova/vdovec pridobi pravico do oskrbnine. Določeni so
še dodatni pogoji: vdova/vdovec mora biti brez zadostnih sredstev za življenje, če pa je
zmožen za delo, se mora prijaviti na ZRSZ. Izplačuje se lahko najdlje dve leti.
Oskrbnina je po svoji pravni naravi kategorična socialna pomoč /gre za socialno pomoč,
ki je povezana z enim od tradicionalnih socialnih primerov, v tem primeru s smrtjo
zavarovanca. Torej ni splošna, ampak kategorična. Biti mora brez zadostnih sredstev za
življenje + vdova/vdovec./).
4.5.2.3 Družinska pokojnina
»Družinska pokojnina je pokojninski prejemek, ki pripada družinskim članom umrlega
upokojenca ali zavarovanca, ki je dopolnil določeno pokojninsko dobo, če izpolnjujejo
pogoje, ki jih določa ta zakon.«142
Upravičenci (ZPIZ-1, 116.–121. člen) so otroci (do 15. leta oziroma do 18. leta starosti,
če se šolajo ter do 26. leta, če študirajo); otroci časovno neomejeno (če so nezmožni
za delo ob smrti zavarovanca); starši (če so ob smrti zavarovanca stari najmanj 58 let
ali pa so sami nezmožni za delo); bratje/sestre, če izpolnjujejo pogoje bodisi za otroke
bodisi za starše.
Odmera (ZPIZ-1, 124. člen): družinska pokojnina znaša 70 odstotkov za enega
upravičenca, 80 za dva, 90 za tri, 100 odstotkov za štiri ali več. Če sta po pokojnemu
139
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zavarovancu ostala dva otroka, dobita vsak 40 odstotkov. Pokojnina ni namenjena
temu, da bi preživeli družinski člani obogateli s smrtjo zavarovanca. Pomembno je tudi
to, da imajo prednost ožji družinski člani (pred širšimi) in da veljajo skupna pravila za
odmero vdovske in družinske pokojnine. Če ostane samo vdova, dobi 70 odstotkov, če
ostaneta vdova in otrok, dobita 80 odstotkov, torej vsak 40 odstotkov. Če ostanejo
vdova in dva otroka, dobijo 90 odstotkov, torej vsak 30. Če pa bi po umrlem ostali
vdova in dva 2 otroka ter brat, bi bil skupni znesek 100 odstotkov, vendar bi brat dobil
samo 10 odstotkov (širši družinski člani namreč dobijo samo odstotek do 100
odstotkov; glej ZPIZ-1, 124/3).
Del vdovske pokojnine, na primer: vdova/vdovec lahko poleg vdovske pokojnine
pridobi tudi lastno pokojnino. V takem primeru seveda ne more v celoti pridobiti obeh
pokojnin, lahko pa poleg lastne pokojnine dobi še del vdovske; izplačuje se 15
odstotkov zneska vdovske pokojnine po pokojnem zavarovancu, vendar največ do 15
odstotkov povprečne mesečne pokojnine, in je bil junija 2010 povprečni znesek 62,64
evra (ZPIZ, 2010).
4.5.3 SOCIALNI PRIMER INVALIDNOSTI
Invalidnost je naslednji socialni primer, za katerega je zagotovljena zaščita v obveznem
pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Samoumevno je, da se invalidi rodijo
svobodni, da imajo enake človekove pravice kot drugi. To je zapisano v nekaterih
mednarodnih dokumentih. Zadnja med njimi je Konvencija OZN o pravicah invalidov.
Slovenija je konvencijo ratificirala leta 2008. Prepovedano je posredno in neposredno
razlikovanje na podlagi invalidnosti pri zagotavljanju človekovih pravic (MDDSZ, 2010).
Invalidnost je ena od osebnih okoliščin, ki je izrecno omenjena v 14. členu URS.
Prepovedano je tudi razlikovanje med posameznimi skupinami invalidov (invalidi so
lahko zelo heterogena skupina). Seveda je prepovedano razlikovanje med enakimi ali
podobnimi skupinami. Če je to razlikovanje utemeljeno, potem razlikovanje mora biti.
Diskriminacija ni le v primerih, kadar različne skupine ne obravnavamo enako, ampak
kadar enake skupine obravnavamo različno. Konvencija v 1. členu opredeljuje invalide
kot ljudi z dolgotrajnimi telesnimi, duševnimi, intelektualnimi ali senzoričnimi okvarami,
ki jih v povezavi z različnimi ovirami omejujejo, da bi enako kot drugi polno in
učinkovito sodelovali v družbi.
4.5.3.1 Zakonska opredelitev invalidnosti
ZPIZ-1 v 60/1 pove definicijo invalidnosti. Invalidnost je po tem zakonu podana, če se
zaradi sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z zdravljenjem ali
ukrepi medicinske rehabilitacije in so ugotovljene skladno s tem zakonom, zavarovancu
zmanjša zmožnost za zagotovitev oziroma ohranitev delovnega mesta oziroma za
poklicno napredovanje.
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»Naloga sistema socialne varnosti je nadomestiti izpadli dohodek ter s tem
zavarovancu omogočiti dostojno življenje in socialno vključenost tudi v primeru
invalidnosti. Upoštevaje vzrok, vrsto, pravni status in čas nastanka invalidnosti ločimo
delovne invalide in druge invalidne osebe. Običajno so invalidi, ki pridobijo pravice na
podlagi opravljanja določenega pridobitnega dela, obravnavani posebej. Pri nas jih
imenujemo delovni invalidi, saj pridobijo pravice iz invalidskega zavarovanja, ki temelji
na opravljanju ekonomske aktivnosti. Invalidi, ki nimajo pravic iz invalidskega
zavarovanja (druge invalidne osebe), lahko pridobijo pravice v skladu s posebnimi
zakoni.«143
Naš zakonodajalec je »invalide opredelil v več zakonih«, in sicer v:
ZPIZ-1 (delovni invalidi, podrobnejša opredelitev sledi v naslednjem podpoglavju);
Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP, 2000): zakon v 2. členu
določa, kdo so otroci s posebnimi potrebami (otroci z motnjami v duševnem razvoju,
slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, otroci z govorno-jezikovnimi
motnjami, gibalno ovirani otroci, dolgotrajno bolni otroci, otroci s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja ter otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki potrebujejo
prilagojeno izvajanje programov vzgoje in izobraževanja z dodatno strokovno pomočjo
ali prilagojene programe vzgoje in izobraževanja oziroma posebne programe vzgoje in
izobraževanja). Po tem zakonu je bilo sprejetih več pravilnikov. Izdajatelj odločbe je
vedno CSD. Po stari ureditvi so CSD zelo radi izdajali odločbe tudi za problematične
otroke, kot so Romi, socialno šibke družine, družine v kolapsu, da so jih s tem razvrstili
in jih pošiljali v posebne osnovne šole, v katerih niso motili pouka. Zdaj te otroke
usmerja Zavod za šolstvo RS. Ti otroci niso obravnavani kot invalidi;
Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb (ZDVDTP, 1983.
»Pogoj za pridobitev pravice po tem zakonu je, da je invalidnost nastala pred
dopolnjenim 18. letom starosti oziroma v času trajanja študija in najkasneje do 26.
leta.«144 Včasih je bila praksa, da so roditeljsko pravico podaljšali kar njihovim staršem.
Zdaj je drugače. Te osebe naj bi po novem imele vsaj delno poslovno sposobnost,
dobile pa bi skrbnike za opravljanje določenih poslov. Odločbo običajno izda CSD,
včasih pa tudi invalidska komisija ZPIZ;
Zakonu o vojnih invalidih (ZVojI, 1995 + spremembe): 18. člen zakona določa, da so
vojni invalidi razvrščeni v deset skupin, odvisno od stopnje invalidnosti, ki je izražena v
odstotkih; 11. člen določa, katere so pravice vojnega invalida. Slednji ima vedno
pravico do invalidnine, upravičen je pa lahko tudi do, na primer, dodatka za posebno
invalidnost, dodatka za pomoč in postrežbo, povračila prispevkov za socialno
zavarovanje in za zdravstveno varstvo, do rehabilitacije idr. »Odločbo izda upravna
enota.«145 Stare odločbe je izdala pristojna občina oziroma njen pristojni organ;
Zakonu o usposabljanju in zaposlovanju invalidnih oseb (1976–2004): nadomestil ga je
ZZRZI, še vedno pa so osebe, ki imajo status invalida po tem zakonu, zato je prav, da
vemo, da je ta zakon obstajal. Odločbo ali sklep je izdal ZRZS.);
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Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI, 2004): zakon je s
področja invalidskega varstva najbolj pomemben zakon (zato, ker je uredil
zaposlovanje invalidov; če je namreč človek zaposlen, sam skrbi za svojo socialno
varnost.). Uvaja: »kvotni sistem zaposlovanja invalidov (kar pomeni, da morajo vsi
delodajalci zaposlovati določen odstotek invalidov; tak sistem pozna večina evropskih
držav. Angleži so sistem ukinili, ker področje ni bilo sankcionirano, zato tega pravila ni
nihče upošteval. Zavezanci so vsi delodajalci, razen veleposlaništva, invalidskega
podjetja in zaposlitvenih centrov.);«146 subvencijo plač za invalide (ZZRZI, 68. člen);
storitve zaposlitvene rehabilitacije (»Zaposlitvena rehabilitacija so storitve, ki se
izvajajo s ciljem, da se invalid usposobi za ustrezno delo, se zaposli, zaposlitev zadrži in
v njej napreduje ali spremeni svojo poklicno kariero«147); zaščitno zaposlitev (glej 41.
člen ZZRZI, ki določa, da je zaščitna zaposlitev zaposlitev invalida na delovnem mestu
in v delovnem okolju, prilagojenem delovnim sposobnostim in potrebam invalida, ki ni
zaposljiv na običajnem delovnem mestu; izvaja se v zaposlitvenem centru); podporno
zaposlitev (48. člen ZZRZI določa, da je podporna zaposlitev zaposlitev invalida na DM
v običajnem delovnem okolju, s strokovno in tehnično podporo invalidu, delodajalcu in
delovnemu okolju); zaposlitev v invalidskem podjetju (tudi v starem ZUZIO, več tem
glej 52.–61. člen ZZRZI); plačilo prilagoditve delovnega mesta in sredstva za delo
invalidov (financira se iz Sklada za spodbujanje zaposlovanja invalidov (SVZI, 2010).
Člen 77 ZZRZI določa, da gre za javni finančni sklad, ki ga z namenom spodbujanja
razvoja zaposlovanja invalidov imenuje Vlada RS. Soustanovitelja sklada sta ZPIZ in
ZRSZ); druge spodbude za delodajalce, ki zaposlujejo invalide. Na podlagi tega zakona
so bili sprejeti številni pravilniki. Odločbo vedno izda ZRSZ.
4.5.3.2 Delovni invalidi
Po ZPIZ-1 lahko osebe pridobijo status delovnega invalida. Pogoj je, da je bila oseba
zavarovana (da je bila v delovnem razmerju). »Invalidnost razvrščamo v tri kategorije:
»I. kategorija,«148 kadar je zavarovanec v celoti izgubil delovno zmožnost za
opravljanje dela na svojem delovnem mestu ali v svojem poklicu;
»II. Kategorija,«149 kadar ima zavarovanec določeno preostalo delovno zmožnost za
delo v svojem poklicu, vendar je ta zmanjšana za 50 odstotkov ali več;
»III. kategorija,«150 da ima zavarovanec določeno preostalo delovno zmožnost za delo
na svojem delovnem mestu ali svojem poklicu. Njegova delovna zmožnost se zmanjša
za manj kot 50 odstotkov. V to kategorijo sodijo tudi tisti zavarovanci, ki lahko
opravljajo kakšno drugo delo s polnim delovnim časom.«151
146

ZZRZI (62. člen).
ZZRZI (4. člen); več o zaposlitveni rehabilitaciji glej 13.–18. člen.
148
Teh v praksi ne bomo srečevali, ker so invalidsko upokojeni.
149
Če je tak delavec starejši kot 50 let (predlog je 55 let) in ni zmožen za drugo ustrezno delo,
je tudi lahko deležen invalidske pokojnine.
150
V praksi bo nekdo delal npr. šest ur, za preostali dve uri pa pridobi delno invalidsko
pokojnino.
151
Glej ZPIZ-1 (60/2).
147
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ZPIZ-1 v 62. členu določa, da so vzroki invalidnosti lahko poklicni ali nepoklicni,
invalidnost pa je lahko tudi posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni. »Kdaj gre
za poškodbo pri delu? Ko gre za poškodbo na delovnem mestu, šteje tudi službena pot,
šteje tudi pot, ko greš k delodajalcu prvi dan, redna pot do delovnega mesta in nazaj,
velja tudi poškodba na poti k zdravniku in nazaj, poškodba zaradi višje sile ali
naključja.«152 »In kaj je poklicna bolezen? Pri poklicni bolezni je pomembno, da traja
izpostavljenost škodljivim vplivom delovnega okolja dlje. Pri nas so poklicne bolezni
samo tiste, ki so na »seznamu poklicnih bolezni.«153 V nekaterih drugih ureditvah
poznajo način seznama ali pa omogočajo dokazovanje (da je v vsakem konkretnem
primeru mogoče dokazati, da je bolezen posledica opravljanja dela in da gre zato za
poklicno bolezen). Nekatere ureditve poznajo tudi vmesno varianto (seznam in hkrati
možnost dokazovanja).«154
4.5.3.3 Pravice iz obveznega invalidskega zavarovanja
Pravica do invalidske pokojnine (ZPIZ-1, 67.–79. člen): pogoji za pridobitev so
določena kategorija invalidnosti, starost (posebna pravila za mlajše polnoletne osebe in
tiste z višjo izobrazbo), dopolnjena minimalna pokojninska doba (ko je invalidnost
posledica poškodbe/bolezni zunaj dela). Pravico imajo invalidi I. kategorije, ki izgubijo
zmožnost za delo, lahko jo pridobijo tudi invalidi II. kategorije, če bi za opravljanje dela
potrebovali poklicno rehabilitacijo, ta pa jim ni zagotovljena, ker so starejši kot 50 let in
invalidi II. in III. kategorije, če jim ni zagotovljena ustrezna zaposlitev ali delo na
drugem delovnem mestu in so starejši od 61 (Ž) ali 63 (M), torej so že dopolnili polno
starost.
»Temeljna pravica, predvsem invalidov II. kategorije, ki so mlajši kot 50 let (če so
starejši imajo IP), je pravica do poklicne rehabilitacije (skuša se jih usposobiti za delo
na njihovem delovnem mestu ali poklicu).« 155
»Poklicna rehabilitacija je celostni proces, v katerem se zavarovanca strokovno, fizično
in psihosocialno usposobi za drug poklic ali delo tako, da ga ustrezno razporedi oziroma
zaposli in ponovno vključi v delovno okolje oziroma se usposobi za opravljanje istega
poklica ali dela, in sicer tako, da se mu ustrezno prilagodi delovno mesto z ustreznimi
tehničnimi pripomočki.«156
Upravičenci so praviloma mlajši invalidi II. kategorije (mlajši kot 50 let), ki se lahko
usposobijo za opravljanje drugega dela za polni delovni čas. »Invalidi III. kategorije
imajo tudi druge pravice, lahko pa namesto teh drugih pravic (predvsem nadomestila
za invalidnost) izberejo pravico do poklicne rehabilitacije (je izbirna pravica).«157
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Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 251.
Glej Pravilnik o seznamu poklicnih bolezni.
Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 251–252.
Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 256–259.
ZPIZ-1 (80. člen).
Glej ZPIZ-1 (95. člen).
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Pravna narava Pogodbe o poklicni rehabilitaciji: ne gre za civilne pogodbe oziroma
pogodbe civilnega prava, čeprav bi na to lahko nakazovalo samo poimenovanje
»pogodba«, ampak gre za izvrševanje zakonskih določb v konkretnem primeru, torej za
način izvrševanja zakonskih, obveznih, prisilnih, kogentnih določb v konkretnem
primeru. Gre za pogodbo sui generis, ker upravnih pogodb v našem pravu formalno ne
poznamo. Pri poklicni rehabilitaciji govorimo o dolžnostnem upravičenju, kjer sta
pravica in dolžnost povezani, gre za pravico in hkrati dolžnost upravičenca. »Izvede se
v skladu s tristransko pogodbo o poklicni rehabilitaciji, in sicer med zavarovancem,
delodajalcem in ZPIZ, v obliki izobraževanja, delovnega usposabljanja ipd.«158
Odsotnost svobodne volje upravičenca se kaže tudi v tem, da so za neizvrševanje
pogodbe mogoče sankcije. Upravičenec lahko izgubi pravico do nadomestil, delodajalec
mu lahko odpove pogodbo o zaposlitvi iz krivdnega razloga (glej ZPIZ-1, 102. člen, 2
odstavek, 2. alineja), zaradi odpovedi pogodbe na ZRZS ne more prejemati nadomestil
iz zavarovanja za brezposelnost idr.
Upravičenec mora v času poklicne rehabilitacije preživeti, zato prejme sredstva za
življenje (akcesorne pravice): pravica do denarnega nadomestila (glej ZPIZ-1, 89. člen.
Zagotavlja se DN, ki znaša 100 odstotkov invalidske pokojnine, do katere bi bil
upravičen, ali 40 odstotkov, če opravlja poklicno rehabilitacijo ob delu.); posebno
začasno nadomestilo (glej ZPIZ-1, 90. člen. Zagotavlja se tudi za čas od končane
poklicne rehabilitacije do začetka dela na ustreznem delovnem mestu /ali 100 ali 20
odstotkov po začetku dela/); pravica do premestitve in nadomestila za invalidnost (glej
91. in 92. člen. Po končani poklicni rehabilitaciji imajo invalidi II. in III. kategorije
pravico do premestitve na drugo delovno mesto ter pravico do nadomestila za
invalidnost.); pravica do dela s krajšim delovnim časom in pravica do delne invalidske
pokojnine (glej 93. člen). Običajno gre za invalide II. kategorije, lahko pa tudi invalide
III. kategorije, če jim ni zagotovljeno delo s polnim delovnim časom na drugem
delovnem mestu, in za preostanek delovnega časa prejemajo delno invalidsko
pokojnino (pri delni invalidski pokojnini je večja fleksibilnost; npr.: krajši ko je obseg
delovnega časa, večja je delna invalidska pokojnina, česar pri delni (starostni)
pokojnini ni).
4.5.4. SOCIALNI PRIMER TELESNE OKVARE
Pri nas poznamo samostojen socialni primer telesne okvare, ki ga ločimo od
invalidnosti. Za telesno okvaro se izplačuje invalidnina. Ta sodi po ZPIZ-1 med t. i.
dodatne pravice. »Zakon pravi, da je telesna okvara podana, ko nastane pri
zavarovancu izguba, bistvenejša poškodovanost ali znatnejša onesposobljenost
posameznih organov ali delov telesa, kar otežuje aktivnost organizma in zahteva večje
napore pri zadovoljevanju življenjskih potreb. Ni pomembno, ali telesna okvara
povzroča invalidnost ali ne.«159 Vrste telesnih okvar in odstotke določi minister za delo
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Glej ZPIZ-1 ( 84. in 86. člen).
Glej ZPIZ-1 (143./1).
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v podzakonskem aktu. ZPIZ-1 v 145. členu določa osem stopenj telesnih okvar
(najnižja je 30, najvišja 100 odstotkov). Ni nujno, da telesna okvara povzroča
invalidnost, kar je pomembno. To sta dva socialna primera. Pri nekom je lahko
ugotovljena in priznana telesna okvara, vendar ni invalid.
»Invalidnina je nadomestilo za telesno okvaro, pridobljeno v času zavarovanja ali
prejemanja pokojnine. Pogoj za pridobitev pravice je pokojninska doba, ki velja za
pridobitev invalidske pokojnine. Pokojninska doba se ne zahteva, če je telesna okvara
posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni.«160
»Za pridobitev pravice do invalidnine, kjer telesna okvara ni povezana z opravljanjem
dela, je zahtevana 50-odstotna telesna okvara. Če je telesna okvara posledica
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, zadostuje že 30-odstotna telesna okvara«161 (v
tem primeru lažji dostop do pravice). To razlikovanje je opazno tudi pri odmeri (glej
146. člen ZPIZ-1).
4.5.5 DRUGE DENARNE DAJATVE
4.5.5.1 Dodatek za pomoč in postrežbo
To je dodatna pravica, ki se zagotavlja za poseben socialni primer, in sicer za primer
odvisnosti od oskrbe drugega. Dodatek se ne zagotavlja le v pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, ampak tudi prejemnikom socialne pomoči po Zakonu o
socialnem varstvu, vojnim invalidom na podlagi ZVojI, in nezmožnim osebam za delo
po ZDVDTP.
Pogoji za pridobitev pravice so: da gre za prejemnika pokojnine (starostne, vdovske,
invalidske, vdovske) s stalnim prebivališčem v RS, ki potrebuje oskrbo drugega. ZPIZ-1
pravi: »[…] ki jim je za osnovne življenjske potrebe neogibna stalna pomoč in
postrežba drugega« (glej 137. člen). »Dodatek za pomoč in postrežbo je denarni
prejemek, ki ga upravičenec pridobi v primeru, ko ne more samostojno opravljati vseh
ali večine osnovnih življenjskih potreb.«162
Upravičenost do dodatka ugotavljajo pooblaščeni izvedenec ali invalidska komisija ZPIZ
(glej ZPIZ-1, 140. člen).
Člen 141 določa odmero, in sicer je ta dodatek nekoliko višji, če prejemnik pokojnine
ne more opravljati vseh življenjskih opravil, in nekoliko nižji, če ne more opravljati
večine.
4.5.5.2 Varstveni dodatek
»Varstveni dodatek je mesečni denarni dodatek k pokojnini, nižji od mejnega zneska, ki
se prizna pod pogojem, da uživalec oziroma uživalka pokojnine izpolnjuje dohodkovni
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Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 259–261.
Glej ZPIZ-1 (144. člen).
Glej ZPIZ-1 (8. člen: pomen izrazov).

64

in premoženjski cenzus.«163 Leta 2008 je bil sprejet poseben zakon, in sicer Zakon o
varstvenem dodatku (ZVarDod), s čimer je bila ta pravica izvzeta iz ZPIZ-1. Člen 5
ZVarDod določa: Upravičenec pridobi pravico do varstvenega dodatka, če njegova
pokojnina ne dosega mejnega zneska in če skupaj z družinskimi člani nima drugih
dohodkov in premoženja, ki bi zadoščali za preživljanje.
Gre za kategorično socialno pomoč, ki je povezana z enim od tradicionalnih socialnih
primerov (starost, invalidnost ali smrt zavarovanca). Odmeri se kot določen odstotek
razlike med mejnim zneskom in pokojnino; če je pokojninska doba daljša, je nekoliko
višji. Pogoj je stalno prebivanje v RS. Varstveni dodatek se ne izvaža.
Opozorilo: Dne 21. 7. 2010 je bil sprejet Zakon o socialno varstvenih prejemkih (Ur. l.
RS, 2010). Dne 1. 6. 2011 bo prenehal veljati ZVarDod in nekatere določbe drugih
zakonov (na primer ZSV, ZPIZ-1 ipd.).
4.5.5.3 Letni dodatek
Letni dodatek je posebni dodatek, namenjen vsem upokojencem. Dodatek naj bi imel
podoben namen kot regres za letni dopust, do katerega so upravičeni zaposleni v
delovnem razmerju. ZPIZ-1 določa pravila glede letnega dodatka od 136. b člena do
136. d člena. Nekoliko višji bo za tiste z nižjimi pokojninami in nekoliko nižji za tiste z
višjimi. Včasih (glej ZPIZ-1, 1999, 153. člen) smo mu rekli dodatek za rekreacijo za
upokojence.

4.6 PRISPEVNO-PRAVNO RAZMERJE
Socialna zavarovanja se financirajo pretežno s prispevki, sistem socialnih pomoči in
sistem nacionalnega varstva pa z davki (lahko z državnimi ali lokalnimi). Prispevki za
obvezno zavarovanje se plačujejo Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Davke in prispevke lahko pobira isti organ; pri nas je to Davčna uprava RS (DURS).
Prednost takega integriranega pobiranja davkov in prispevkov je ekonomija obsega
(imamo en organ, zato manjše stroške). V nekaterih državah ostaja pristojnost
pobiranja prispevkov v domeni institucij na področju socialne varnosti. Prispevki se
pobirajo s točno določenim namenom, davki pa se praviloma zbirajo brez kakšnega
posebnega namena. Stopnje prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje so
določene z Zakonom o prispevkih za socialno varnost (ZPSV, glej 8.–10. člen).
»Zavezanec, ki ne plača prispevkov v predpisanem roku, je dolžan plačati tudi
zamudne obresti v skladu s posebnimi predpisi.«164
»Razlage, da posameznik, ki je plačeval prispevke v obvezno pokojninsko zavarovanje,
ni premoženjsko varovan, bi dejansko pomenile, da imajo prispevki naravo davkov, s
katerimi država svobodno razpolaga.«165
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ZVarDod (glej 2. člen).
Cvetko, 2009, str. 211
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4.6.1 PROBLEM NEPLAČEVANJA PRISPEVKOV
Dandanes se dogaja, da delodajalci ne plačujejo prispevkov. Problem bi bil rešen, če
evidence ne bile tako pomanjkljive. Nosilec zavarovanja bi moral takoj odreagirati, če
ne pride do plačila; če drugega ne, mora obvestiti zavarovanca. Pravni položaj delavca
je varovan, sicer s 192. členom ZPIZ-1, ki določa, da prispevki, ki so bili obračunani, ne
pa plačani, vseeno štejejo za plačane. Torej zavarovanci zaradi tega ne bi smeli imeti
manj pravic. »Po mnenju nekdanjega varuha človekovih pravic, gospoda Matjaža
Hanžka, naj bi se problem neplačevanja prispevkov začel z ukinitvijo Službe
družbenega knjigovodstva (SDK), ki je bdela nad zakonitostjo finančnih transakcij ter s
sprejetjem ZPIZ, ki je začel veljati leta 2000.«166 Hanžek poudarja, da so sedanje
institucije same sebi namen, da se ljudje v njih sprenevedajo.
4.6.2 FINANCIRANJE
Sistem obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja se financira na način,
določen z »ZPIZ-1,«167 in s posebnimi zakoni. Po ZPIZ-1 se sistem financira tako, da
prispevke za poškodbe pri delu in poklicne bolezni plačuje samo delodajalec, prispevke
za invalidnost/smrt zunaj dela plačujeta delodajalec in delavec, samozaposleni
plačujejo sami celoten znesek, so pa še drugi prihodki (prispevki za posebne primere,
dividende, obresti idr.) in sredstva državnega proračuna.
»Davčna uprava RS opravlja nadzor nad obračunavanjem in plačevanjem prispevkov
ter pobira, izterjuje, delno odpisuje oziroma dovoljuje odlog ali obročno odplačevanje
za obvezno zavarovanje v skladu s pravili, ki jih določi Svet ZPIZ.«168
4.6.3 PRIMARNO IN SEKUNDARNO FINANCIRANJE DRŽAVE
ZPIZ-1 v členih od 232 do 234 določa, da se del sredstev lahko izplačuje iz državnega
proračuna, predvsem vse tiste pravice, ki imajo naravo socialnih pomoči (varstveni
dodatek, državna pokojnina idr.), gre za primarno financiranje določenih pravic. Iz
proračuna se lahko primarno financirajo tudi pravice določenim skupinam oseb
(posebne pokojnine, zaslužnim na področju športa/kulture/ipd.). Državni proračun je
dolžan pokriti izgube (sekundarno financiranje = država ureja in skrbi za delovanje
socialnega zavarovanja).
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Bubnov Škoberne, PP, 2009.
Hanžek, PP, 2010.
Glej ZPIZ-1 (204.–248. člen).
Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 221.
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4.6.4.
LIMITIRANA
ZAVAROVANCIH

PRISPEVNA

OSNOVA

PRI

SAMOZAPOSLENIH

»Najvišja osnova za plačilo prispevkov za zavarovance iz delovnega razmerja ni
določena, določeno pa je, da je najnižja osnova za plačilo prispevka iz delovnega
razmerja znesek minimalne plače.«169 Pri samozaposlenih zavarovancih je limitirana
prispevna osnova, kar je lahko v nasprotju z načelom enakosti in prepovedi
diskriminacije. Lahko se zgodi, da samozaposleni z zelo visokim dohodkom ne bo
plačeval prispevkov iz celotnega odhodka, zaposleni delavec pa bo moral plačati
prispevke od celotne plače. To seveda ni argument, da bi limitirali prispevno osnovo
zaposlenim, ampak, da je ne bi limitirali pri samozaposlenih zavarovancih. Kje je
težava? Prispevki se ne plačujejo več od celotnega dohodka; če bodo ljudje želeli
ohraniti približno podoben dohodkovni položaj tudi po upokojitvi, bodo morali skleniti
zasebno zavarovanje.

4.7 POSTOPEK UVELJAVLJANJA IN VARSTVA PRAVIC
4.7.1 PRISTOJNOST
Pravice iz obveznega pokojninskega zavarovanja lahko pri ZPIZ uveljavi oseba, ki je
bila zavarovana pri Zavodu (postopek se začne na zahtevo pri pristojni OE Zavoda ali
na pobudo imenovanega/lečečega zdravnika), uveljavlja pravice na podlagi
mednarodnih sporazumov. Postopek pred organi zavoda je »poseben upravni
postopek«170, subsidiarno se uporabljajo določbe »ZUP.«171 O pravicah iz obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja (glej ZPIZ-1, 253. člen) odločajo: na I.
stopnji odloča OE ZPIZ, na II. stopnji odloča direkcija na sedežu ZPIZ v Ljubljani.
O pravicah, ki se uveljavljajo z uporabo mednarodnih sporazumov, in o transferju
pokojnin odloča na I. stopnji direkcija na sedežu ZPIZ, na II. stopnji predstojnik ZPIZ.
4.7.2 IZREDNO PRAVNO SREDSTVO
Poznamo poseben procesni institut, to je obvezna ex offo revizija vseh pozitivnih
odločb (odloča Direkcija na sedežu ZPIZ; dejansko pa kakšno tudi preveri). Če v treh
mesecih revizija ni opravljena, po zakonu šteje, da je bila opravljena in da je bila
odločba potrjena. Sicer pa je mogoče v reviziji odločitev potrditi, spremeniti, razveljaviti
ali odpraviti (glej ZPIZ-1, 254. člen). V postopkih uveljavljanja pravic iz invalidskega
zavarovanja v revizijo predloži pozitivno mnenje invalidske komisije I. stopnje. Revizijo
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Cvetko, 2009, str. 209.
Glej ZPIZ-1 (Deveti del, Postopek za uveljavljanje in varstvo pravic, 249.–264. člen).
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP).
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opravi invalidska komisija II. stopnje, ki lahko izvedensko mnenje potrdi, spremeni ali
vrne v ponovno obravnavo invalidski komisiji I. stopnje (glej ZPIZ-1, 256. člen).
4.7.3 PRITOŽBA
Zoper odločbo je možna pritožba. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. Če je bila
vložena pritožba, se hkrati z odločitvijo o pritožbi odloči tudi o reviziji. Posebnost
invalidskega zavarovanja je, da ima pravico do pritožbe ne le zavarovanec, ampak tudi
njegov delodajalec (glej ZPIZ-1, 251/2).
4.7.4 IZVEDENSKI ORGANI ZAVODA
Izvedensko mnenje je potrebno takrat, kadar se odloča o invalidnosti, telesni okvari,
potrebi po stalni pomoči in postrežbi ter o nezmožnosti za delo. Organizacijo in
delovanje izvedenskih organov Zavoda določa poseben »pravilnik.«172 Izvedensko
mnenje dajejo izvedenski organi Zavoda. To so invalidske komisije, zdravniki
posamezniki in druge strokovne institucije, ki jih imenuje pristojni organ Zavoda, in
sicer Svet Zavoda (glej ZPIZ-1, 261./3 in 3. člen Pravilnika, ki je splošni akt ZPIZ).
Poznamo izvedenski komisiji I. in II. stopnje (vsa mnenja komisije I. stopnje morajo v
obvezno revizijo Komisije II. stopnje). Težava lahko nastane, ker so izvedenski organi
dejansko organi ZPIZ. Izvedenci so lahko celo zaposleni pri eni od strank v postopku.
Pravilnik tudi določa, da mora biti predsednik komisije zaposlen pri ZPIZ (glej 5. člen
Pravilnika), kar lahko vsaj vzbudi dvom v nepristranskost odločitve. Zato se predlaga
ustanovitev posebnega izvedenskega organa (ki bi opravljal izvedenstvo, pripravljal
strokovna mnenja za potrebe invalidskega zavarovanja ter za potrebe zdravstvenega
zavarovanja, kjer je prav tako potrebna strokovna odločitev zdravnika o pravici).
4.7.5 SODNO VARSTVO
Proti odločitvam ZPIZ je možno tudi sodno varstvo, in sicer pred socialnim sodiščem v
skladu z »ZDSS-1.«173 »V postopkih v delovnih in socialnih sporih se uporabljajo
določbe »ZPP«174, če ZDSS-1 ne določa drugače.«175 ZDSS-1 v 13/3 določa: »Delovno
in socialno sodišče v Ljubljani odloča v socialnih sporih na sedežu sodišča, naroke pa
opravlja tudi na svojih zunanjih oddelkih ali na sedežu ali zunanjih oddelkih drugih
delovnih sodišč pod pogoji, ki jih določa 64. člen tega zakona.« Prvi dostavek 17. člena
pravi, da ima Višje delovno in socialno sodišče sedež v Ljubljani, drugi odstavek pa, da
Višje delovno in socialno sodišče odloča v senatu treh sodnikov.
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Pravilnik o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov
ZPIZ.
173
ZDSS-1 (Zakon o delovnih in socialnih sodiščih).
174
ZPP (Zakon o pravdnem postopku).
175
ZDSS-1 (19. člen).
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Zoper sodbo sodišča je možna pritožba na višje delovno in socialno sodišče. Zoper
sodbo višjega sodišča je mogoča pritožba na vrhovno sodišče (poseben delovno
socialni oddelek, ki odloča o reviziji). Ko posameznik izčrpa vsa pravna sredstva, je
dopustna ustavna pritožba na Ustavno sodišče RS.
Posebnost velja v sporih o pravici do dodatka za pomoč in postrežbo ter o pravici do
invalidnine za telesno okvaro. V teh primerih revizija praviloma ni dovoljena, razen če
jo dopusti vrhovno sodišče.

4.8 MODERNIZACIJA POKOJNINSKEGA SISTEMA V RS
Pomanjkljivost sistema socialnih zavarovanj je treba iskati predvsem v dveh zadevah,
in sicer: sistem ni prilagojen razmeram na trgu (Ko so se oblikovala prva moderna
socialna zavarovanja konec 19. stoletja, so temeljila na nekaterih predpostavkah, ki
danes ne zdržijo več. Ena od teh je bila zaposlitev moškega, delavca v stalni zaposlitvi
do upokojitve, ki je delal polni delovni čas na podlagi pogodbe za nedoločen čas. Danes
poznamo tudi druge oblike, rečemo jim fleksibilno delo, recimo delo za krajši delovni
čas od polnega, delo na podlagi pogodbe za določen čas, vse več je tudi
samozaposlitev). Sistemi socialne varnosti niso prilagojeni vsem tem oblikam. Treba jih
je ves čas prilagajati. »Druga pomanjkljivost so demografske spremembe (število
rojstev upada, vedno starejši smo, prihajajo generacije, ki so številčno manjše). Manj
je aktivnih, ki bodo prispevali v sistem socialnih zavarovanj in vse več neaktivnih, ki
bodo črpali pravice iz sistemov.«176
»Ustavno sodišče (U-I-69/03) poudarja, da je načelo prilagajanja prava družbenim
spremembam eno od načel pravne države. Pri tem se zastavlja več pravnih vprašanj, in
sicer, kako naj se opravi prilagoditev. Predlagatelj hoče izvesti dve vrsti reform, in sicer
parametrično (predlagatelj jo imenuje modernizacija veljavnega sistema), in strukturno
(vzpostavitev novega sistema).«177 »Namen predlaganih sprememb in novosti je zlasti
ekonomski. Zagotovila naj bi se finančna vzdržnost pokojninskega sistema. Predlagane
spremembe in novosti se lahko ocenjujejo z ekonomskega, socialnega, pravnega in
tudi političnega vidika. Iz besedila analize »modernizacija« lahko povzamemo, da je pri
določanju izhodišč prevladoval ekonomski vidik.«178
4.8.1 PREGLED STATISTIČNIH PODATKOV
Poglejmo si nekaj statističnih podatkov, ki nam bodo pomagali za nadaljnje
razmišljanje in razumevanje reformnih predlogov.
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Več o tem glej Strban, Podjetje in delo, 2009, str. 1701, primerjaj Pogačar, 2009, str. 556–
560 ter Papež, 2010, str. 369–371.
177
Strban, PP, 2009.
178
Bubnov – Škoberne, Delavci in delodajalci, 2009, str. 573–574.
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Tabela 3: Razmerje med zavarovanci in upokojenci

Vir: (ZPIZ, 2010).
Govori se, da nam gre slabo, da bo vsak zavarovanec moral vzdrževati enega
upokojenca. Od leta 2000 do 2009, kot vidimo na zgornji tabeli, pa je stanje približno
enako, ne pada tako drastično. Že desetletje imamo enega in pol zavarovanca na
enega upokojenca, torej je razmerje razmeroma stabilno. Vprašanje pa je, s kakšno
hitrostjo se bo to razmerje slabšalo v naslednjih letih. Pri iskanju odgovora si lahko
pomagamo z naslednjo tabelo.
Tabela 4: Projekcija števila prebivalcev

Vir: (SURS, 2010).
Iz tabele je moč ugotoviti, da se bodo nekatere starostne skupine manjšale. Če
pogledamo starost 60+ pa vidimo, da se bo skupina večala, prav tako 80+. Starostna
sestava prebivalstva se bo spremenila oziroma se že spreminja, čemur se bomo morali
prilagoditi. Koeficient starostne odvisnosti starih naj bi se po podatkih povečal do leta
2060 na 68,2. Treba bi bilo razmisliti, s kakšno hitrostjo bomo vpeljevali zavarovanje za
dolgotrajno oskrbo.
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Tabela 5: Število upokojencev

Vir: (ZPIZ, 2010).
V Sloveniji je približno dva milijona prebivalcev in kar 573.531 prejemnikov pokojnin.
To je četrtina, kar je precej. Zavarovancev je po podatkih približno 885.000.
Tabela 6: Povprečna doba prejemanja pokojnine

Vir: (ZPIZ, 2010).
Iz tabele je razvidno, da je povprečna doba prejemanja pokojnine 18 let, doba pa se še
podaljšuje. Namen teh reform, če poenostavimo, je spodbuda zavarovancev, da čim
dlje ostanejo aktivni, da čim krajši čas črpajo pravice iz zavarovanja.
Z vse daljšo življenjsko dobo se čas prejemanja pokojnine v Sloveniji podaljša vsako
leto za dva meseca. Leta 2000 je bila povprečna doba prejemanja starostne pokojnine
(od upokojitve do smrti) 17 let in mesec dni za ženske ter 14 let in devet mesecev za
moške, leta 2008 pa 20 let in 10 mesecev za ženske ter 16 let in 4 mesece za moške.
Tudi povprečna doba prejemanja invalidske pokojnine se je od leta 2000 do leta 2008
podaljševala: za ženske se je podaljšala z 18 let in treh mesecev na 22 let in mesec
dni, pri moških pa s 14 let in enega meseca na 17 let in mesec dni. Pri prejemnikih
družinskih in vdovskih pokojnin pa bistvenih sprememb v času prejemanja pokojnine v
tem obdobju ni bilo (SURS, 2010).
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Predlog modernizacije pokojninskega sistema RS je razdeljen v dva sklopa sprememb.
Prvi sklop ukrepov se nanaša na modernizacijo veljavnega sistema, ki začne veljati 1.
1. 2011; drugi sklop ukrepov se nanaša na vzpostavitev novega pokojninskega
sistema, ki začne veljati 1. 1. 2015 (MDDSZ, 2010).
4.8.2 MODERNIZACIJA VELJAVNEGA SISTEMA
Predlagatelji so si kot prvi cilj postavili povečanje deleža aktivnih zavarovancev s
podaljšanjem delovne aktivnosti. Ta cilj bi dosegli z zakonskim povišanjem polne in
minimalne starosti ter z izenačitvijo pogojev za pridobitev pravic žensk in moških. Kot
polno starost predvideva 65 let (za ženske je predviden postopen prehod, ki bi se
končal leta 2020. Vse upokojitve pred doseženo polno starostjo štejejo kot predčasna
upokojitev in prinašajo odbitke). Minimalno starostno mejo za predčasno upokojitev se
z 58 dvigne na 60 let.
Ko začenjam s protiargumenti, naj omenim, da se strinjam z dvigom polne
upokojitvene starosti na 65 let tako za ženske kot za moške, vendar se mi odbitki ne
zdijo primerni. »Problematični so, ker razlikujejo na podlagi osebnih okoliščin, kot sta
starost, pa tudi gmotno stanje (tisti, ki bo imel v starosti še kakšne druge dohodke, se
bo upokojil ne glede na to, kolikšen bo odbitek. Torej bodo bolj prizadeti tisti z nižjimi
dohodki, ki si ne bodo smeli privoščiti malusa in bodo dejansko prisiljeni delati dlje. Po
drugi strani pa bo posameznik deležen malusa ob enaki zavarovalni dobi samo zato,
ker je mlajši.«179 Pozitivna diskriminacija bi bila dopustna le pri materah zaradi vzgoje
in varstva otrok.
Argument, na katerega so predlagatelji pozabili, je število mladih brezposelnih,
prijavljenih na ZRSZ in tistih, ki niso prijavljeni (so tudi mladi, ki niso prijavljeni na
ZRSZ, ker delajo na črno ipd.).

179

Več o tem glej Strban, Podjetje in delo, 2009, str. 1702.
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Tabela 7: Registrirane brezposelne osebe na ZRSZ
Registrirane
brezposelne
osebe po
starostnih
razredih, 2010
Starostni razred
do 18 let

jan.

feb.

mar.

apr.

maj

jun.

jul.

132

125

129

120

106

102

105

nad 18 do 25 let

12.045

11.730

11.357

11.113

10.560

10.225

9.846

nad 25 do 30 let

15.842

15.827

15.597

15.691

15.380

15.366

15.455

nad 30 do 40 let

20.791

21.072

21.067

21.306

21.260

21.414

21.636

nad 40 do 50 let

21.272

21.307

21.068

21.003

20.799

20.550

20.459

nad 50 do 60 let

27.457

27.613

27.558

27.919

28.073

28.235

28.582

2.052

2.110

2.117

2.164

2.223

2.295

2.323

99.591

99.784

98.893

99.316

98.401

98.187

98.406

60 let in več
Skupaj

Vir: (ZRSZ, 2010).
Od 18. do 50. leta starosti je na ZRSZ prijavljenih 67.000 ljudi, ki niso zaposleni, ki ne
morejo sami poskrbeti za socialno varnost, in črpajo državna sredstva (ali prek
zavarovanja za brezposelnost ali dobivajo denarno socialno pomoč prek sistema
socialnih pomoči ipd.). Najlažje je dvigniti upokojitveno starost, veliko težje pa je najti
rešitev za vse mlade ljudi, ki so prijavljeni na Zavodu.
Predlagatelji vidijo rešitev problema tudi v podaljšanju obračunskega obdobja za
odmero pokojnine. Prvotno je bilo to deset let, zdaj pa katerih koli najugodnejših
zaporednih 18 let po 1. 1. 1970. Predlaga se še daljše obračunsko obdobje, in sicer
katerih koli 34 letih zavarovanja, ki so za zavarovanca najugodnejša (pri čemer se bo
obdobje postopno podaljševalo za 2 leti na leto). Hkrati poudarjajo, da se pokojnine ne
bodo nižale. Vendar je ta rešitev le eden od mehanizmov, kako znižati na koncu
pokojnino (kajti ko začnemo delati, imamo nizke zaslužke, in to šteje oziroma vpliva na
pokojnine. Bolj ko se podaljšuje, nižja je pokojninska osnova). Argument za takšno
podaljševanje je, da gre za večjo sorazmernost med vplačanimi prispevki v aktivnem
obdobju posameznika in na koncu odmerjeno pokojnino.
Predlagana je tudi izločitev čistih socialnih transferjev, kot so pravica do dodatka za
pomoč in postrežbo (v Zakonu o dolgotrajni oskrbi); državna pokojnina in pravica do
varstvenega dodatka (v Zakonu o socialnem varstvu); pravica do invalidnine,
odpravnine, oskrbnine in letnega dodatka (v sistemu varstva invalidnosti). S predlogi se
popolnoma strinjam, saj na primer kategorične socialne pomoči ne sodijo v pokojninski
sistem prav zaradi nepovezanosti s plačilom prispevkov. Naj omenim le državno
pokojnino, ki o prejmejo tudi tisti, ki niso nič prispevali v pokojninsko blagajno. Ta
pokojnina ne sodi v pokojninski sistem.
Problem poklicne rehabilitacije v invalidskem zavarovanju naj bi rešili z višjim
nadomestilom za zavarovance. Problem je bil, da so jo v resnici zelo malo koristili. V
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Sloveniji je približno 300 napotitev na leto. Razlog je v tem, da ponavadi invalidska
komisija ZPIZ pošlje delavca, ki postane invalid, na šolanje. Problem je v tem, da ta
oseba postane invalid pri starosti od 35 do 40 let. Invalidnost se pojavi najpogosteje
pri fizičnih delavcih. Če bi bil tak človek motiviran za šolanje, bi se šolal že prej. Ta del
poklicne rehabilitacije se zelo slabo izvaja, delovnih invalidov je pri nas zelo veliko, je
največja populacija invalidov in so generalno zelo slabo izobraženi. Zato se s takšno
rešitvijo strinjam.
4.8.3 VZPOSTAVITEV NOVEGA POKOJNINSKEGA SISTEMA
Dne 1. 1. 2011 v RS začne veljati novi sistem, v katerega se vključijo vsi, ki so rojeni
leta 1960 ali kasneje oziroma bodo na dan 1. 1. 2015 stari manj kot 55 let.
»Značilnosti sistema navideznih računov (NDC), ki ga predlaga MDDSZ so, da gre še
vedno za dokladni način financiranja, vendar ne več za sistem določenih pokojnin,
ampak za sistem določenih premij/prispevkov. Prispevki, ki jih plačuješ, se ne nalagajo
na tvojem pokojninskem računu, se samo zabeležijo. Zato rečemo, da je to sistem
navideznih pokojninskih računov. Je samo številka, ki pa nima kritja. Njegova bistvena
značilnost je, da notranje donose določa Vlada RS. »Bistveno pri tem je: če je sistem v
neravnovesju, obstaja samodejni ravnovesni mehanizem (na primer v času slabše
demografske slike in v času slabše ekonomske slike se pokojnine avtomatično
znižujejo, brez razprave v parlamentu).«180 Predlagatelji zagotavljajo večjo
transparentnost. Na računu bo dejansko znesek, ki v resnici ne bo pomenil nič, ker se
bo v primeru neravnovesja spremenil. Temeljna značilnost ničelnega stebra je, da na
podlagi načel prerazporeditve in solidarnosti zagotavlja pravico do univerzalne
pokojnine. Ta bi znašala 40 odstotkov minimalne plače v RS. Razlika med prihodki in
odhodki se krije iz državnega proračuna. Prvi steber naj bi predstavljal trdno vez med
pokojninskimi prejemki in plačanimi prispevki z vzpostavitvijo navideznih individualnih
računov za vsakega posameznika (t. i. NDC).«181
Za lažje razumevanje je na voljo naslednja slika.

180
181

Strban, PP, 2009.
Več o tem glej Strban, Podetje in delo, 2009, str. 1700–1702.
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Slika 4: Štirje stebri sistem

Vir: (MDDSZ, 2010).
Opozoriti moram, da je Državni zbor sprejel ZPIZ-2. Sindikati so zagrozili z naknadnim
potrditvenim zakonodajnim referendumom in začeli z zbiranjem podpisov. Državni zbor
pa je zahteval presojo na ustavnem sodišču, kjer naj bi ugotovili, ali bi nesprejetje
pokojninske zakonodaje povzročilo neustavne posledice. Moje mnenje je, da se s tem
izigrava pravni sistem.
»Prof. dr. Bojan Bugarič v svojem članku poudarja, da ustavno sodišče odloča o
ustavnosti zakonodaje, in ne o njeni vsebinski (finančni) primernosti. Članek začenja s
trditvijo, da ustavo-pravna analiza zahteve Državnega zbora za presojo ustavnosti o
ZPIZ-2 oziroma pokojninski reformi pokaže, da je nedosledna, protiustavna in napačna.
Dodaja, da je zahteva v nasprotju tako z določbami Ustave kot tudi z dozdajšnjo
ustavno-sodno prakso Ustavnega sodišča na tem področju. Bugarič meni, da bi
Ustavno sodišče moralo zahtevo zavrniti in razpis referenduma o ZPIZ-2 omogočiti.«182
Spremembe se bodo dogajale. Enako je bilo ob prejšnji reformi. »Predlagatelj je takrat
odstopil od obveznega drugega stebra, od strožjega dviga upokojitvene starosti, od
izenačevanja pogojev za ženske in moške zavarovance, od daljšega obdobja zajemanja
plač v pokojninsko osnovo.«183 Kaj se bo zgodilo tokrat, kdo bo uveljavil svoje, kaj
bodo pri tem dosegli sindikati, pa bo pokazal čas. Te spremembe bodo tema kakšne
druge diplomske ali magistrske naloge.

182
183

Glej Bugarič, PP, 2011, str. 6 in 7, glej tudi Avbelj, PP, 2011, str. 12–13.
Belopavlovič, PP, 2010.
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5 SISTEM ZAVAROVANJA ZA PRIMER BREZPOSELNOSTI

5.1 SPLOŠNO O SISTEMU
5.1.1 KRATEK ZGODOVINSKI PREGLED
»V Veliki Britaniji so leta 1911 sprejeli prvi zakon o zavarovanju za brezposelnost. V
Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev je bil leta 1922 sprejet Zakon o delavskem
zavarovanju, s katerim je bilo določeno, da morajo biti uvedena obvezno bolniško,
nezgodno, pokojninsko zavarovanje in zavarovanje za brezposelnost.
Zavarovanja so se uvajala postopno. Zadnje je bilo leta 1937 uvedeno starostno
zavarovanje. V zavarovanjih so bile določene zelo nizke dajatve.
Po drugi svetovni vojni je bil leta 1950 sprejet Zakon o socialnem zavarovanju
delavcev, uslužbencev in njihovih družin.
Po osamosvojitvi Slovenije so bili sprejeti novi zakoni s področja socialnih zavarovanj.
Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB) je bil sprejet
1991 in je bil kasneje večkrat dopolnjen in spremenjen.«184
Pripravljen je predlog Zakona o urejanju trga dela, ki bo nadomestil ZZZPB; več o tem
v posebnem podpoglavju.
5.1.2 OPREDELITEV POJMOV
»Razlikujemo med nezaposleno osebo, brezposelno osebo, brezposelno zavarovano
osebo. Po definiciji v konvencijah MOD se položaja brezposelnih oseb in iskalcev
zaposlitve razlikujeta. Brezposelna je oseba, ki je izgubila zaslužek, je zmožna in voljna
delati, vendar ne more pa dobiti primerne zaposlitve. Iskalci zaposlitve so mlade osebe,
ki so končale poklicno usposabljanje ali izobraževanje ipd.«185
Razlika med brezposelno osebo in nezaposleno osebo je, da morajo brezposelne osebe
izpolnjevati določene pogoje, da lahko pridobijo status brezposelne osebe; nezaposlene
osebe se lahko odločijo, da ne bodo zaposlene in ne iščejo zaposlitve in nimajo statusa
brezposelne osebe.
Socialni primer brezposelnosti je nekoliko drugačen kot drugi socialni primeri, ker pri
drugih socialnih primerih zavarovana oseba običajno ni zmožna za delo (invalidnost,
starost, bolezen, poškodba). Pri brezposelnosti je zmožna za delo, vendar gre za
ekonomske okoliščine, ki ne dopuščajo, da bi bila aktivna. Brezposelne osebe so torej
tiste, ki so zmožne za delo, iščejo zaposlitev in so pripravljene sprejeti ustrezno
oziroma primerno zaposlitev.
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Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 100–102.
Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 311.
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Vsaka brezposelna oseba ni brezposelna zavarovana oseba, medtem ko je vsaka
brezposelna zavarovana oseba brezposelna oseba. Zavarovana brezposelna oseba je
tista, ki ima pravice iz zavarovanja za brezposelnost (na primer pravica do denarnega
nadomestila za brezposelnost).
»Negativni pogoji za pridobitev statusa brezposelne osebe so, da ni v delovnem
razmerju, ni samozaposlena oseba, ni lastnik, zakupnik, najemnik določenega
kmetijskega, gozdnega zemljišča, oseba, ki ni upokojenec, dijak, študent, vajenec,
udeleženec izobraževanja odraslih, mlajši kot 26. let. Pozitivni pogoji za pridobitev
statusa brezposelne osebe so, da mora biti zmožna za delo, biti prijavljena na ZRSZ,
biti na razpolago za zaposlitev, zaposlitev mora aktivno iskati.«186
Razlika je pomembna, ker se na različne statuse lahko vežejo različne pravice. Vse
brezposelne osebe imajo pravico do vključitve v ukrepe APZ, medtem ko imajo
zavarovane brezposelne osebe tudi druge pravice.
5.1.3 DRUŽBENA BREZPOSELNOST IN INDIVIDUALNA BREZPOSELNOST
Brezposelnost je po eni strani družbeni pojav, po drugi individualno stanje.
»Brezposelnost je individualni in družbeni problem. Posameznik je v lastnem interesu in
kot član družbe dolžan prispevati k odpravi brezposelnosti, enako kot delodajalci in
država, vsak v skladu s svojimi zmožnostmi. Prenašanje pretirane odgovornosti na
brezposelno osebo za razmere, ki jih ni sama zakrivila, bi bilo nedopustno.«187
Stopnja brezposelnosti v družbi se meri na dva načina. Ločimo registrirano
brezposelnost (delež registriranih brezposelnih oseb, prijavljenih na ZRSZ glede na
celotno aktivno populacijo) ali anketno brezposelnost (temelji na anketi, na vzorcu
gospodinjstev v posamezni državi. Ugotavlja se, koliko odraslih oseb v gospodinjstvu je
bilo aktivnih v določenem obdobju). Ko delamo primerjave, moramo biti pozorni, ali gre
za registrirano ali anketno brezposelnost. Odstotek anketne brezposelnosti je običajno
nižji od odstotka registrirane brezposelnosti.
»Družbena brezposelnost ima lahko različne vzroke. Govorimo o: ciklični brezposelnosti
(tako kot si sledijo gospodarski cikli oziroma rasti oziroma krize, tako si sledijo valovi
brezposelnosti); strukturni (gre za nesorazmerje med povpraševanjem in ponudbo);
tehnološki (je posledica uvajanja novih tehnologij); sezonski (je posledica sezonskih
nihanj); frikcijski (gre za fluktuacijo delovne sile).«188
Stopnja brezposelnosti je odvisna od vseh treh akterjev, tako delavca, delodajalca kot
tudi države. Država lahko vzpostavi tak delovnopravni sistem, da bo odpuščanje
delavcev bolj restriktivno. Z APZ lahko pomaga tako delavcem kot delodajalcem (z
različnimi oblikami subvencij, izobraževanj, prekvalifikacij in olajšav idr.). Delodajalec je
na koncu tisti, ki odloča o novem zaposlovanju oziroma odpuščanju. Delavec pa je tisti,
ki bo sprejel zaposlitev (ali bo sprejel ustrezno ali primerno zaposlitev).
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Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 319–320, glej tudi 16. člen ZZZPB.
Glej Strban, Podjetje in delo, 2010, str. 1230.
Povzeto po predavanjih Strban, PF, 2009/2010.
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Tudi brezposelnost je individualno stanje. Posameznik ostane brez dohodka, kar
pomeni, da nastopi potreba po njegovi nadomestitvi. Čeprav je krajše stanje
brezposelnosti morda celo ugodno za posameznika, pa brezposelnost, ki traja dlje časa,
neugodno vpliva ne le na posameznika, ampak tudi na njegovo družino in nenazadnje
na družbo. Zato mora biti v javnem interesu, da ima družba zdrave, izobražene,
zaposljive ljudi, ki bodo prispevali v socialne blagajne in iz katerih bomo potem lahko
črpali sredstva. To je zelo pomembno področje; če so ljudje brezposelni, lahko prihaja
do nemirov, tudi sistemi niso vzdržni. Dandanes veliko mladih ljudi sedi doma in črpa
sredstva, namesto da bi bili aktivni in bi polnili nacionalne blagajne. Politika gre pri
pokojninskem sistemu v parametrične reforme (na primer: dvig upokojitvene starosti).
S tem ni nič narobe, vendar pa naj delajo tisti, ki si to želijo, ki zmorejo. In prav gotovo
so to mladi, pri čemer starejši ne smejo biti potisnjeni ob stran. Pri obojih moramo
znati in hoteti izkoristiti njihove potenciale.

5.2 SOCIALNO ZAVAROVALNO RAZMERJE
5.2.1 SUBJEKTI SOCIALNO ZAVAROVALNEGA RAZMERJA
5.2.1.1 Zavarovanci
»Obvezno zavarovani v zavarovanju za brezposelnost so samo delavci (socialno
zavarovalno razmerje nastane ex-lege = po samem zakonu). Socialno zavarovalno
razmerje lahko nastane tudi z enostransko izjavo volje (možna je tudi prostovoljna
vključitev v obvezno zavarovanje za brezposelnost, na primer samozaposleni; slovenski
državljani na delu v tuji državi, ki po vrnitvi v domovino nimajo pravic iz tujega
zavarovanja za brezposelnost; zakonci slovenskih državljanov, zaposlenih v tuji državi,
če so bili pred odhodom iz Slovenije v delovnem razmerju).«189
Državljani držav članic EU, ki so postali brezposelni v Sloveniji, imajo pravice iz
zavarovanja v skladu z določbami ZZZPB in določbami Uredbe 883/2004/ES (glej
poglavje 3.5.6).
5.2.1.2 Nosilec
Zavarovanje za brezposelnost in storitve v zvezi z zaposlovanjem izvaja Zavod RS za
zaposlovanje (ZRSZ). Gre za pravno osebo javnega prava, ki je teritorialno centraliziran
(je en sam), je funkcionalno decentraliziran (funkcija je prenesena na nosilca), naloge
opravlja dekoncentrirano (prek »območnih služb, ki jih je 12«190, kot prikazuje slika na
naslednji strani, in številnih uradov za delo v okviru območnih enot).
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Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 319, glej tudi 14. in 15. člen ZZZPB.
glej Statut ZRSZ (48. člen).
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Slika 5: Območne službe ZRZS

Vir: (ZRSZ, 2010).
»ZRZS organizira za brezposelne osebe in za druge iskalce zaposlitve informacije o
dejavnostih zaposlovanja, pomoč pri uveljavljanju pravic iz zavarovanja za
brezposelnost, pripravo zaposlitvenega načrta, posredovanje zaposlitve, svetovanje
(zaposlitveno, poklicno, rehabilitacijsko, o možnostih vključitve v programe APZ),
informacije, ki jih potrebujete pri iskanju zaposlitve in načrtovanju kariere, so na voljo
v Centrih za informiranje in poklicno svetovanje-NCIPS /ZRSZ, 2010/).«191
»Organi ZRSZ so svet Zavoda, generalni direktor in strokovni svet«192 Svet Zavoda je
imel do leta 2006 drugačno strukturo (štirje predstavniki delodajalcev, štirje sindikatov,
štirje vlade, en predstavnik Zavoda, skupaj 13 članov); od leta 2006 ima ZRSZ
spremenjeno strukturo. »Svet Zavoda sestavlja enako število članov, 13 , vendar od
tega šest članov imenuje Vlada Republike Slovenije, in sicer predstavnike ministrstev,
pristojnih za delo, šolstvo, gospodarstvo in finance, tri člane imenujejo delodajalska
združenja na ravni države, tri člane imenujejo sindikati, reprezentativni za območje
države, enega člana izvolijo delavci Zavoda.«193 Vidimo, da Vlada RS lahko veliko bolj
vpliva na odločitve. Glede na to, da ZRSZ nima svoje blagajne, ampak se financira
neposredno iz proračuna, je večji vpliv države sicer utemeljen. Člen 18 Statuta določa
pristojnosti, in sicer sprejema Statut v soglasju z Vlado RS, sprejema zaključni račun in
poslovno poročilo ter poslovni načrt Zavoda, predlaga elemente za sprejem razvojne
politike z vidika zaposlovanja, idr. »Generalni direktor ima naslednje pristojnosti,
organizira in vodi delo in poslovanje Zavoda, je odredbodajalec za Zavod in podpisuje
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Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 318–319.
Več o tem glej ZZZPB (61.–72. člen) in Statut ZRSZ (17.–38. člen).
Glej 19. člen Statuta ZRSZ in 62. člen ZZZPB.
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pravne akte, listine, pogodbe in druge dokumente, ki se nanašajo na poslovanje,
poroča o rezultatih dela in o poslovanju, predlaga poslovni načrt v skladu s sprejetimi
cilji, predlaga in zagotavlja Svetu Zavoda gradiva, potrebna za njegovo delo, objavlja
razpis programov in storitev, odloča o pravicah zavarovancev in drugih brezposelnih
oseb na drugi stopnji, sprejema splošne akte, izdaja posamične akte in izvršuje
posamične sklepe, odloča o pravicah, obveznostih in odgovornostih delavcev Zavoda iz
delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti Zavoda,
med poslovnim letom v skladu s sprejetim poslovnim načrtom odloča o razporejanju
sredstev Zavoda ter programskih sredstev po posameznih namenih, imenuje posebne
delovne in projektne skupine, stalne in občasne komisije, razen tistih, katerih
imenovanje je v pristojnosti Sveta Zavoda, opravlja druge naloge v skladu z zakonom,
kolektivno pogodbo in s Statutom. Generalni direktor je odgovoren za strokovnost in
zakonitost dela Zavoda.«194 »Strokovni svet je posvetovalno telo Sveta Zavoda in
generalnega direktorja. Njegove naloge so, da obravnava in predlaga strokovne
podlage za programe dela zavoda in spremlja njihovo izvajanje, daje pobude in
predloge za razvoj dejavnosti organom Zavoda, obravnava interdisciplinarna vprašanja,
pomembna za razvoj trga dela, obravnava druga vprašanja s področja strokovnega
dela Zavoda, enkrat letno poroča Svetu Zavoda o svojem delu, obravnava druga
vprašanja s področja trga dela in zaposlovanja na pobudo Sveta zavoda ali
generalnega direktorja.«195
5.2.2 VSEBINA SOCIALNO-ZAVAROVALNEGA RAZMERJA
5.2.2.1 Prispevno pravno razmerje
Člen 60 ZZZPB določa, da se sredstva za zavarovanje za primer brezposelnosti
zagotavljajo s prispevki delavcev, organizacij in delodajalcev in se zbirajo v proračunu
Republike Slovenije ter se prek finančnega načrta upravnega organa, pristojnega za
delo, usmerjajo izvajalcem programov po namenih porabe. Sredstva za druge namene,
ki jih določa ta zakon, sredstva za kritje primanjkljaja sredstev zavarovanja za primer
brezposelnosti in sredstva za delo Zavoda se zagotavljajo s proračunom Republike
Slovenije. »Način plačevanja prispevkov za zavarovanje je določen v Zakonu o
prispevkih za socialno varnost (delodajalci in delavci plačujejo prispevke, ki so
razmeroma nizki, skupaj 0,20 odstotka bruto plače).«196 ZRSZ nima svoje blagajne,
sredstva pridobiva iz državnega proračuna in iz ESS (evropskega socialnega sklada).
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29. člen Statuta ZRSZ določa pristojnosti direktorja.
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5.2.2.2 Dajatveno pravno razmerje
Člen 17 ZZZPB določa naslednje vrste pravic, in sicer: neposredne dajatve (denarno
nadomestilo za primer brezposelnosti); posredne dajatve (plačilo prispevkov za
zdravstveno zavarovanje, plačilo prispevkov za PIZ, povrnitev prevoznih in selitvenih
stroškov).
Pogoji za pridobitev denarnega nadomestila so, da je bila brezposelna oseba pred
nastankom brezposelnosti zavarovana (12 mesecev v preteklih 18 mesecih; po ZUTD
bo zadostovalo devet mesecev, več o tem v posebnem podpoglavju); upošteva se
razlog prenehanja pogodbe o zaposlitvi (ne sme prenehati po volji ali krivdi delavca;
mora biti brezposelnost zaradi objektivnih razlogov); delavec se mora prijaviti pri ZRSZ;
na voljo ni »ustrezne«197 zaposlitve (če je na razpolago ustrezna zaposlitev, jo mora
takoj sprejeti; pri nas šteje, da je to lahko zaposlitev za določen ali nedoločen čas, ki
ustreza tarifnemu razredu, v katerem je bila oseba zaposlena večino časa v zadnjem
letu).
Pogoji za ohranitev pravic so naslednji: člen 17. c ZZZPB določa, da mora biti
zavarovanec na razpolago za zaposlitev (ZRSZ-ju tri ure dnevno, pri čemer lahko
izkoristi pravico do odsotnosti 18 delovnih dni + tri dni zaradi smrti v družini); ni na
voljo ustrezne zaposlitve; ni na voljo »primerne«198 zaposlitve (zavarovanec je dolžan
sprejeti primerno zaposlitev, ki je en tarifni razred nižja, v treh mesecih prejemanja
denarnega nadomestila, po šestih mesecih pa mora sprejeti tudi zaposlitev, ki je dva
tarifna razreda nižja); ni na voljo ustreznega programa APZ.
»Denarno nadomestilo je glavna denarna dajatev iz zavarovanja za brezposelnost. Z
denarnim nadomestilom se zavarovancu, ki je ostal brezposeln, nadomešča v
določenem odstotku izpadla plača.«199 ZZZPB določa pogoje, višino, trajanje,
prenehanje, mirovanje in znižanje denarnega nadomestila, in sicer od 18. do 33. b
člena (osnova je povprečna plača, ki jo je zavarovanec prejemal v zadnjih 12 mesecih.
Odmerni odstotek je 70 odstotkov v prvih treh mesecih, potem se zniža na 60
odstotkov. Znesek je limitiran, in sicer 45,46 odstotka minimalne plače in ne sme biti
višji od trikratnika najnižjega nadomestila. Nadomestilo traja od treh mesecev do dveh
let, odvisno od dobe zavarovanja in starosti. Najbolj so varovane starejše brezposelne
osebe, ki lahko prejemajo denarno nadomestilo dlje. Če imajo več kot 25 let
zavarovanja in so starejše kot 50 let, prejemajo nadomestilo 18 mesecev, če so
starejše kot 55 let, pa 24 mesecev. Če jim manjka do upokojitve največ tri leta, jim
ZRSZ plačuje prispevke za pokojninsko zavarovanje. Pa še ena posebnost velja: pri
ponovni brezposelnosti se upoštevajo vsa obdobja zaposlitve in prejemanja
nadomestila. Pravica do denarnega nadomestila preneha, če se ponovno zaposliš, se
izteče čas denarnega nadomestila, odkloniš ustrezno ali primerno zaposlitev, ne iščeš
zaposlitve, nisi na razpolago, odkloniš vključitev v APZ, si zaposlen na črno, prestajaš
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zaporno kazen, daljšo kot šest mesecev. V določenih primerih lahko nadomestilo miruje
/če prejemaš nadomestilo iz drugega naslova, si vključen v javna dela, če si prejel
odpravnino, odškodnino ipd./).
»Pravica do denarne pomoči je bila črtana. Včasih smo tudi pri zavarovanju za
brezposelnost poznali pravico do denarne pomoči, ki je bila kategorična socialna pomoč
(povezana z brezposelnostjo, ampak za tiste z nižjimi dohodki, ki niso dosegli 80
odstotkov zajamčene plače in tudi DP je bila v višini 80 odstotkov). Na žalost je šlo le
za golo ukinitev pravice, kar pomeni, da ni bilo nič narejeno, le ta pravica je bila
ukinjena. Zgledovali so se po nemški reformi, vendar pa je niso sledili v celoti. V
nemški ureditvi so takrat hkrati ustanovili novi sistem temeljne zaščite za iskalce
zaposlitve, v katerem imajo pomoč za brezposelne ti pa so poleg tega vključeni še v
vsa socialna zavarovanja. Dodatek pa lahko dobijo tudi družinski člani. Tako so po
novem v bistveno boljšem položaju kot so bili prej. Pravni (prav tako ekonomski in
socialni) položaj brezposelne osebe se je postopno slabšal s potekom časa. Zdaj je
prehod nekoliko bolj oster, kar ima tudi negativen psihološki učinek, saj se takšna
oseba uvrsti v sistem socialnih pomoči, kjer je pravni položaj slabše varovan.« 200
Pravica do plačila prispevkov, in sicer plačevanje prispevka za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje do upokojitve (26. člen ZZZPB določa, da zavarovancu, ki je državljan
Republike Slovenije, in zavarovancu, ki je tujec in ima dovoljenje za stalno prebivanje
ter osebno delovno dovoljenje za nedoločen čas, in mu po izteku denarnega
nadomestila do izpolnitve pogojev za upokojitev manjka največ tri leta ter je
brezposelna oseba, plačuje Zavod prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.);
za zdravstveno zavarovanje ter pokojninsko in invalidsko zavarovanje (»Brezposelne
osebe, ki so prejemniki denarnega nadomestila (in njihovi družinski člani), so po ZZVZZ
obvezno zdravstveno zavarovani. Prispevke plačuje ZRSZ. V skladu z ZZZPB in ZPIZ-1
so pokojninsko in invalidsko zavarovane brezposelne osebe, ki prejemajo denarno
nadomestilo, in osebe, ki so vključene v javna dela. Prispevke plačuje ZRSZ.).«201
»Pravica do povrnitve stroškov (je pravica vseh brezposelnih oseb, ko se preselijo v
drug kraj. Namen je, da se tam zaposlijo, takrat jim ZRSZ lahko povrne nastanitvene
stroške. Brezposelna oseba, ki išče zaposlitev v drugem kraju, ima pravico do povračila
stroškov javnega prevoza).«202
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Glej Strban, PP, 2006, priloga str. II.–VI.
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5.3 POSTOPEK UVELJAVLJANJA IN VARSTVA PRAVIC
5.3.1 POSTOPEK UVELJAVLJANJA PRAVIC
Člen 45 ZZZPB določa, da zavarovanci uveljavljajo pravice iz zavarovanja za primer
brezposelnosti skladno s tem zakonom in predpisi o splošnem upravnem postopku. O
pravicah zavarovancev in drugih brezposelnih oseb na prvi stopnji odloča pooblaščeni
delavec zavoda, na drugi stopnji pa organ zavoda. Statut zavoda določi, kdo so
pooblaščeni delavci ter organ, ki odloča o pravicah zavarovancev in drugih brezposelnih
oseb. Pritožba zoper odločbo pristojnega organa prve stopnje o pravicah iz zavarovanja
za primer brezposelnosti ne zadrži njene izvršitve.
Člen 45 a ZZZPB določa, da so uživalci pravic po tem zakonu dolžni zavodu sporočati
vse spremembe, ki vplivajo na pridobitev ali izgubo pravic, in sicer najkasneje v 15
dneh po nastanku spremembe.
Člen 45 b določa, da opravlja upravno-strokovni nadzor nad delom zavoda in
pooblaščenih organizacij oziroma delodajalcev ter namembnostjo uporabe sredstev
ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Če so pri nadzoru ugotovljene
nepravilnosti, izda ministrstvo, pristojno za delo, odločbo, s katero določi ukrepe in
roke za odpravo nepravilnosti.
5.3.2 SODNO VARSTVO
»Zavarovanec ali druga brezposelna oseba, ki ni zadovoljna z odločitvijo organa II.
stopnje zavoda, lahko v 30 dneh od vročitve končne odločbe organa vloži tožbo pri
delovnem in socialnem sodišču v skladu z določbami ZDSS-1. Pod pogoji, ki jih določa
ZDSS-1, se lahko vloži pritožba na višje delovno in socialno sodišče. O pritožbah zoper
sodbe višjega sodišča lahko v reviziji odloča Vrhovno sodišče RS.«203

5.4 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA
Zaposlovanje sicer sodi v okvir delovnega prava. Če gre za aktivno politiko
zaposlovanja brezposelne osebe, lahko sodi tudi v okvir socialne varnosti. ZZZPB
določa sistem APZ od 48. do 53. g člena. Za vsako brezposelno osebo je treba v dveh
mesecih od nastanka brezposelnosti izdelati tako imenovani »zaposlitveni načrt.«204
Določijo se tudi ukrepi, ki naj se izvedejo. Ti ukrepi so lahko zelo različni: lahko so
usmerjeni bolj na delodajalce (ZRSZ plačuje prispevke za socialno varnost; razne
subvencije ipd.), lahko pa so usmerjeni bolj na zavarovanca (vključitev v javna dela,
različna izobraževanja ipd. Več o tem glej 49. člen ZZZPB.).
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»Organizacijam oziroma delodajalcem se lahko v okviru sredstev, namenjenih za
izvajanje programov zaposlovanja, zagotavlja zlasti sofinanciranje odpiranja novih
produktivnih delovnih mest, nadomestitev dela stroškov za ohranitev produktivnih
delovnih mest, posojilo za investicijska vlaganja v nove proizvodne zmogljivosti,
sofinanciranje pospeševanja celoletne zaposlitve delavcev, ki delajo v sezonskih
dejavnostih (gradbeništvo, turizem, gostinstvo ipd.), pomoč pri usposabljanju
novosprejetih delavcev, sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja, sofinanciranje
stroškov delavcev, katerih delo je postalo nepotrebno in jih organizacije oziroma
delodajalci zaposlijo z namenom posredovanja in zagotavljanja delovne sile.«205
Zavarovanec nima pravice do točno določenega ukrepa, ima pa pravico do izvedbe
strokovnega postopka, v katerem se ugotovi, katera pravica bi bila najprimernejša.
Svetovalec zaposlitve oceni, kaj bi bilo najprimernejše in potem sklene pogodbo z
brezposelno osebo. Če se zavarovana oseba ne strinja, ima možnost ugovora in o tem
odloča strokovni tim, ki nato izda odločitev. Je pravno formalizirana pot, če se
zavarovanec ne strinja z določenim ukrepom. Vendar pa je v praksi tako, da ne boste
vključeni v nek ukrep kar tako, samovoljno, predvsem boste za to morali prositi. In pri
tej svoji prošnji vztrajati. Ker sem v tem obdobju brezposelna, se bom temu naslovu
malo več posvetila in preverila, kaj pravzaprav počne nosilec zavarovanja.
5.4.1 PROGRAM AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA
Program APZ vsebuje štiri ukrepe s posameznimi aktivnostmi (glej spodnjo
preglednico). Aktivnosti se financirajo iz proračuna in iz ESS (Evropskega socialnega
sklada). Izvajanje programa APZ se spremlja oziroma se bo spremljalo z analizo
zastavljenih kazalcev. Za uresničevanje programa so potrebna finančna sredstva. Na
tabeli 8 si lahko ogledamo, koliko sredstev je namenjenih za posamezen ukrep.
Tabela 8: Pregled ukrepov APZ s predvidenim obsegom sredstev državnega
proračuna za obdobje 2007–2013

Vir: (MDDSZ, 2010).

205

48. člen ZZZPB.
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Na naslednjih grafikonih je mogoče videti: trende pri ukrepu 1 in 2 ter trend
namenjenih sredstev za ukrepe APZ v letih od 2007 do 2009. Podatki so povzeti iz
Predstavitvenih pregledov ZRSZ za posamezno leto.
Trend ukrepa 1: Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve prikazuje spodnji graf. Iz
grafa je moč razbrati, da se število vključenih zmanjšuje, in sicer z 924.899 v letu 2007
na 793.663 v letu 2009.
Grafikon 1: Ukrep 1: Svetovanje in pomoč pri iskanju zaposlitve
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Spodnji graf prikazuje trend ukrepa 2: Usposabljanje in izobraževanje. Iz grafa je moč
razbrati, da se število vključenih v ta ukrep povečuje, in sicer s 13.608 v letu 2007 na
20.530 v letu 2009.
Grafikon 2: Ukrep 2: Usposabljanje in izobraževanje
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Spodnji grafikon prikazuje trend namenjenih sredstev za ukrepe APZ v letih od 2007 do
2009. Iz grafa je moč razbrati, da se sredstva povečujejo in da je bilo v letu 2009 na
voljo 105 milijonov evrov.
Grafikon 3: Namenjena sredstva za ukrepe APZ 2007-2009
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5.4.2 AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA V PRAKSI
APZ v praksi deluje tako, da se je treba zglasiti na Uradu za delo in zaprositi za
vključitev v program APZ, pri čemer je treba izraziti željo, kateri tečaj oziroma drugo
izobraževanje bi želeli obiskovati (glej tabelo, ukrep 2). Dežurni svetovalec pripravi
»predlog o vključitvi v program APZ.« 206 Predlog potem obravnava komisija; če se ta s
predlogom strinja, ZRSZ brezposelni osebi pošlje obvestilo, s katerim ga povabi na
podpis pogodbe, ki se imenuje »Pogodba o vključitvi v aktivnost: Programi
institucionalnega usposabljanja.«207 Več o posameznih programih najdemo na spletni
strani ZRSZ (ZRSZ, 2011).

5.5 ZAKON O UREJANJU TRGA DELA
5.5.1 SPLOŠNO
Zakon o urejanju trga dela (ZUTD je bil objavljen 12. 10. 2010, veljati je začel 27. 10.
2010, uporablja pa se od 1. 1. 2011) je nadomestil Zakon o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti (ZZZPB). ZZZPB je zastarel in nekonsistenten ter
ne dopušča hitrega odzivanja na dinamične spremembe na trgu. Določbe ZZZPB, ki so
urejale področje štipendiranja, so bile ob sprejetju Zakona o štipendiranju v letu 2007
206
207

Glej Prilogo 3: Predlog o vključitvi v program APZ.
Glej Prilogo 4: Pogodba o vključitvi v aktivnost.
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črtane. Področje študentskega dela bo urejeno v posebnem Zakonu o malem delu.
Tega področja ne bom obravnavala.
ZRSZ je najpomembnejši izvajalec ukrepov na trgu dela. Nadomestila ne bo zagotovil
nihče drug, v primeru ukrepov APZ pa imamo lahko druge izvajalce, kot so Javni sklad
za razvoj kadrov in štipendiranje ter fundacije za izboljšanje zaposlitvenih možnosti
(skladi dela). Imamo številne agencije za posredovanje dela. ZUTD uvaja bolj natančen
nadzor nad delovanjem institucij na trgu dela. Sistemsko neustrezno je urejeno
odločanje o pravicah iz sistema zavarovanja za primer brezposelnosti, saj na II. stopnji
odloča ZRSZ. V naslednjem poglavju si lahko pogledamo predlagane rešitve, ki so jih
pripravili na MDDSZ. Dejstvo je tudi, da je treba v naš pravni red prenesti dve direktivi
(več o tem glej 2. člen ZUTD).
»V predlagani novi ureditvi se spreminja vloga zavarovanja za brezposelnost. S
skrajševanjem odpovednih rokov in z zmanjševanjem odpravnin se prenaša breme
zagotavljanja varnosti dohodka z delodajalca na državo, saj je predvideno nekaj več
ugodnosti v zavarovanju za brezposelnost, ki ga pretežno financira država.«208
5.5.2 POGLAVITNE REŠITVE
ZUTD ureja ukrepe države na trgu dela (MDDSZ, 2010). Z njimi omogoča izvajanje
javne službe na področju zaposlovanja, APZ, ureditev in delovanje sistema zavarovanja
za primer brezposelnosti, določa izvajalce ukrepov in pogoje za njihovo delovanje,
predpisuje pogoje in postopke za uveljavljanje posameznih pravic, ureja način
financiranja ukrepov, njihovo evalvacijo in nadzor nad njihovim izvajanjem. Obsega
trinajst poglavij. Prvo poglavje prinaša zmanjšanje administrativnih bremen za
delodajalce pri prijavi prostega delovnega mesta (glej 7. člen). Drugo poglavje prinaša
»drugačno definicijo brezposelne osebe«209 (glej 8. člen); status brezposelne osebe
bodo lahko dobile tudi osebe, ki se izobražujejo ob delu (8/3); pomembna je tudi
širitev izvajanja storitev na druge iskalce zaposlitve (glej 14. člen). Kot poglavitni ukrepi
države na trgu dela so v tretjem poglavju ZUTD določeni storitvi na trgu dela (izvajanje
vseživljenjske karierne orientacije in posredovanja zaposlitve); APZ (novi ukrep:
nadomeščanje na delovnem mestu in delitev delovnega mesta. V APZ se bodo lahko
vključevali tudi drugi iskalci zaposlitve, ne le brezposelne osebe, kar je novost. Predlog
ZUTD tudi na novo definira pojem ranljivih skupin na trgu dela in jim omogoča
prednostno vključevanje v ukrepe APZ, hkrati pa uvaja preprostejše postopke izbora
izvajalcev ukrepov APZ, predvsem na področju usposabljanja in izobraževanja in tudi
izbora delodajalcev. Pomembna novost je tudi načrtovanje izvajanja APZ, saj se
Smernice za izvajanje ukrepov APZ kot temeljni dokument s tega področja sprejemajo
za štiriletno srednjeročno obdobje, načrt izvedbe Programa ukrepov APZ pa za dveletno
proračunsko obdobje. Pri načrtovanju in izvajanju ukrepov APZ je povečana tudi vloga
socialnih partnerjev.); zavarovanje za primer brezposelnosti in pravice iz obveznega in
208

Glej Strban, Podjetje in delo, 2010, str. 1222.
ZUTD jo je razširil v delu, ki se nanaša na tujce. Več o tem glej BELOPAVLOVIČ, Delavci in
delodajalci, 2010, str. 636–637.
209
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prostovoljnega zavarovanja za primer brezposelnosti (predlog predvideva širitev
upravičencev do denarnega nadomestila na osebe, ki so bile zaposlene vsaj devet
mesecev v zadnjih 24 mesecih; denarna nadomestila bodo v prvih treh mesecih
prejemanja višja, saj bodo znašala 80 odstotkov osnove; predlog omogoča
brezposelnim, ki prejemajo denarno nadomestilo, da v primeru zaposlitve za krajši
delovni čas ohranijo sorazmeren del denarnega nadomestila. Prav tako jim omogoča
tudi opravljanje dela do vrednosti 200 EUR mesečno ob ohranitvi pravice do
prejemanja denarnega nadomestila.). V četrtem poglavju predlog ZUTD, ob Zavodu RS
za zaposlovanje uvaja tudi možnost koncesij za izvajanje javne službe, kar je
pomembna novost. Izvajalec po tem zakonu je ob Zavodu RS za zaposlovanje in
koncesionarjih tudi Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. V petem poglavju za
namen izboljšanja zaposlitvenih možnosti udeležencev fundacije ter usklajevanja
ponudbe in povpraševanja na lokalnem ali regionalnem trgu dela oziroma za
posamezne dejavnosti predvideva ustanovitev fundacij za izboljšanje zaposlitvenih
možnosti kot naslednikov sedanjih skladov dela, ki bodo delovale v lokalnem okolju in
povezovale socialne partnerje ter izvajale programe usposabljanja in izobraževanja, ki
bodo namenjeni predvsem zaposlenim in delodajalcem. Šesto poglavje ureja postopek
(to poglavje prav tako ureja postopke za ugotavljanje začasne nezaposljivosti
brezposelnih oseb, kar je novost, ter ureja sodelovanje Zavoda RS za zaposlovanje in
centrov za socialno delo pri aktiviranju teh oseb. V tem poglavju so prav tako urejeni
postopki za prenehanje vodenja v različnih evidencah po tem zakonu.). Sedmo
poglavje natančno določa evidence. V osmem poglavju je urejeno financiranje ukrepov
in izvajalcev po tem zakonu, natančno pa so določeni tudi postopki vračila denarnega
nadomestila in postopek ter način vračila nenamensko porabljenih sredstev, izplačanih
iz naslova ukrepov APZ. Poglavje določa tudi osnovo za plačilo prispevkov ter
zavezance za plačilo prispevkov zavarovanca in delodajalca. Deveto poglavje ureja
spremljanje in evalvacijo ukrepov. V desetem poglavju je govor o nadzoru. Novost je
strokovni nadzor nad delovanjem institucij na trgu dela, ohranja pa dosedanje rešitve
pri nadzoru Zavoda RS za zaposlovanje nad brezposelnimi osebami. MDDSZ organizira
in izvaja finančni in inšpekcijski nadzor (glej 148. člen). Prekrškovni organ je
Inšpektorat za delo /ID, 2010/ (150. člen ustanavlja posebno notranjo organizacijsko
enoto; nadzor bodo izvajali inšpektorji za področje zaposlovanja). Javni sklad RS za
razvoj kadrov in štipendije opravlja nadzor nad namensko porabo sredstev APZ pri
zunanjih izvajalcih in osebah ter delodajalcih, vključenih v ukrepe APZ (glej 162. člen).
V enajstem poglavju predlog ZUTD delno prenavlja področje zagotavljanja dela
delavcev drugemu uporabniku. T. i. agencije za zagotavljanje dela delavcev drugemu
uporabniku, ki so z vidika fleksibilnosti trga dela v državah EU zelo pomembne, so v RS
zelo številne. Sedanja ureditev je bila nedorečena in ni omogočala razlikovanja med
izvajanjem storitev in posredovanjem delavcev drugemu uporabniku, to pa je bistveno
pripomoglo k oteževanju izvajanja učinkovitega nadzora, omogočalo pa je tudi zlorabe
na tem področju. V ZZZPB-1 tudi niso upoštevani minimalni standardi, ki jih zahteva
zakonodaja EU na tem področju. S predlogom ZUTD se prej navedene pomanjkljivosti
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odpravljajo. V dvanajstem poglavju so kazenske določbe, v trinajstem poglavju pa
prehodne in končne določbe.
Zavod RS za zaposlovanje bo moral v šestih mesecih od začetka uporabe ZUTD
uskladiti svoj statut z določbami tega zakona. Z dnem uveljavitve ZUTD prenehajo
veljati tudi vsi podzakonski akti, izdani na podlagi ZZZPB, vendar je bilo treba podaljšati
njihovo uporabo do uveljavitve podzakonskih aktov po ZUTD, razen v primerih, če bi
določbam ZUTD nasprotovali (glej 193. člen ZUTD). Pri podzakonskih aktih sicer velja
osnovno pravilo, da če preneha zakon za izvrševanje katerega je izdan podzakonski
akt, avtomatično preneha veljati tudi podzakonski akt, razen če mu novi zakon ne
podaljša veljave. Tako kot v našem primeru. Zato imamo v prehodnih določbah novega
zakona zapisano, da z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati prejšnji zakon,
podzakonski akti, izdani na podlagi prejšnjega zakona, se uporabljajo do izdaje
podzakonskih aktov na podlagi tega zakona, če niso v nasprotju s tem zakonom. Če pa
ni v novi zakonski normi podaljšanja podzakonskih aktov, izdani za izvrševanje
prejšnjega zakona, potem s prenehanjem veljavnosti prejšnjega zakona avtomatično
prenehajo veljati tudi podzakonski akti, ki so bili izdani na njegovi podlagi. Kadar
odločamo, moramo vedno biti pozorni tudi na prehodne določbe.
Člen 72 ZUTD določa izvajalce ukrepov, in sicer so to Zavod RS za zaposlovanje
(ZRSZ); domače in tuje pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo po določbah
ZUTD; Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije. V 85. členu je določeno, da bodo
na podlagi pridobljene koncesije opravljali vseživljenjsko karierno orientacijo in
posredovanje zaposlitve. Člen 102 določa da je Javni sklad RS za razvoj kadrov in
štipendije izvajalec storitve vseživljenjske karierne orientacije, v okviru ukrepov APZ pa
izvaja ukrep nadomeščanja na delovnem mestu in delitev delovnega mesta ter
usposabljanja in izobraževanja, predvsem za zaposlene osebe. Fundacije za izboljšanje
zaposlitvenih možnosti so v novi ureditvi prevzele vlogo skladov dela iz ZZZPB (ZSU,
2010). Te se bodo ustanavljale z namenom izboljšanja zaposlitvenih možnosti oseb ter
za usklajevanje ponudbe in povpraševanja na lokalnem ali regionalnem trgu dela.
Ustanovili pa jih bodo lahko strokovna združenja, združenja delodajalcev, zbornice in
sindikati. Agencije za posredovanje dela so v RS številne, obstaja problem razlikovanja
med izvajanjem storitev in posredovanjem delavcev drugemu delodajalcu, kar otežuje
nadzor, to pa omogoča zlorabe (Zaposlitvene agencije v Sloveniji, 2010). V ZUTD je XI.
poglavje namenjeno zagotavljanju dela delavcev drugemu uporabniku in med drugim
določa pogoje za opravljanje dejavnosti, obveznosti delodajalca, postopek za vpis v
register idr.

Kar zadeva upravni postopek, velja splošno pravno načelo lex specialis derogat legi
generali, kar v prevodu pomeni, da poseben zakon razveljavlja splošni zakon. Zakon o
splošnem upravnem postopku (ZUP) to imenuje načelo subsidiarnosti (glej 3. člen
ZUP), kar pomeni, da se vedno uporablja poseben postopek, za zadeve, ki jih poseben
89

postopek ne ureja, se uporablja ZUP. Lahko rečemo tudi drugače: uporablja se ZUP, če
poseben zakon ne predpisuje drugače.
Dne 12. 10. 2010 je bil objavljen novi zakon. Člen 195 ZUTD določa, da je zakon začel
veljati petnajsti dan po objavi, vendar se začne uporabljati 1. 1. 2011. Našteva tudi
člene, ki se bodo začeli uporabljati šele od 1. 1. 2012. Podrobnejše obravnave niso
potrebne niti mogoče, saj so šele v pripravi. Vsekakor pa je bilo treba opozoriti nanje.
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6 SISTEM SOCIALNEGA VARSTVA

6.1 ZGODOVINSKI RAZVOJ
V času kraljice Elizabete I. so bili leta 1601 sprejeti angleški zakoni za revne (Poor
Laws), ki so bili večkrat spremenjeni, najbolj korenito leta 1834. Bistvo teh zakonov je
bilo, da so bili revni razdeljeni v dve skupini, in sicer na tiste, ki so bili nezmožni za delo
(those who would work but couldn't; na primer invalidi, starostniki, otroci ipd. so bili
vredni pomoči in so jo tudi dobili); zmožni za delo (those who could work but wouldn't;
so bili pomoči nevredni. Če so želeli kljub temu prejemati pomoč, so morali opraviti
določeno delo v delavnicah, kjer so jih bičali (whipped), dokler niso spoznali svojega
zmotnega ravnanja /they were to be whipped through the streets, publicly, until they
learned the error of their ways/ (The Victorian Web, 2010). Miselnost, da bo vsakdo, ki
je zmožen za delo, tega že našel, sicer je len, kar pomeni, da noče delati, lahko
opazimo še danes. Sprašujemo se, ali je res primerno, da mora vsak brezposelni
sprejeti vsakršno delo. Ali smo kaj napredovali, razen tega, da ne bičamo ljudi? Ali
varujemo izobrazbo, ki so si jo posamezniki pridobili v letih študija? Zakaj sicer
vlagamo v izobraževanje, če moramo opravljati kakršno koli delo?
Koncept javne socialne skrbi (skrbstva) samo za osebe, ki niso bile zmožne za delo, se
je razvijal v evropskih državah. Organizirale so ga lokalne skupnosti. V 20. stoletju so
bili sprejeti zakoni o socialnih pomočeh. Postopoma se je razširil krog varovanih oseb,
upravičencev na vse osebe, ki potrebujejo pomoč, vključno z zmožnimi za delo.
V Sloveniji so bile socialne pomoči do osamosvojitve urejene s splošnim zakonom o
socialnem skrbstvu za nezmožne za delo in s posebnimi zakoni, ki so urejali položaj
invalidnih oseb in žrtev vojne. Natančnejše določbe o načinu izvajanja sistema so bile v
Zakonu o skupnostih socialnega varstva (1980) in v Samoupravnem sporazumu o
uresničevanju pravic iz socialnega varstva (1984).
Po osamosvojitvi je bil leta 1992 sprejet Zakon o socialnem varstvu (ZSV), v katerem je
bil uveljavljen sodoben evropski koncept varovanja vsakega posameznika in družine, ki
se znajde v socialni ali ekonomski stiski.
V mednarodnem pravu jasno ločijo pravico do socialne varnosti in socialne pomoči (na
primer: Konvencija MOD št. 102 ne ureja socialnih pomoči; SDČP govori posebej o
pravici do zadovoljivega življenjskega standarda in o pravici do socialne varnosti (22. in
25. člen); MPEKSP (9. in 11. člen); ESL (vsebuje vse pravice, glej 12. in 13. člen); pri
koordinaciji sistemov socialne varnosti med državami članicami EU je pomembno, da se
socialne pomoči ne koordinirajo (povezujejo), izjema so kategorične socialne pomoči,
pri katerih veljajo posebna pravila).« 210
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Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 105–106 in 365–366.
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6.2 SPLOŠNO O SISTEMU
6.2.1 ZNAČILNOSTI
Značilnost sistema socialne pomoči je, da je po svoji pravni naravi subsidiaren (kar
pomeni, da morajo posamezniki storiti vse, kar je v njihovi moči, da si zagotovijo
preživetje. Zato ga nekateri označujejo kot zadnjo varovalno mrežo.). Sistem se
financira iz proračuna (državnega, lokalnega). Pri ugotavljanju upravičenosti se
preverja dohodkovno ali premoženjsko stanje upravičenca in njegove družine (ker se
tako lahko ugotovi natančno dejansko stanje in s tem potreba po socialni pomoči, ki je
lahko zelo individualizirana, krojena po potrebah točno določenega upravičenca).
6.2.2 ENOSTRANSKO SOCIALNO PRAVNO RAZMERJE
V sistemu socialnih pomoči ni kakšne neposredne dajatve, zato se ne oblikuje
dvostransko, temveč enostransko socialno pravno razmerje. Pravna subjekta tega
razmerja sta upravičenec do pomoči in nosilec sistema. Vsebina tega razmerja je
pravica do socialne pomoči. Od upravičencev se sicer zahtevajo številne dolžnosti.
Dolžnost nosilca sistema je zagotoviti pomoč.
6.2.3 VRSTE IN OBLIKE SOCIALNIH POMOČI
Poznamo različne vrste socialnih pomoči, in sicer univerzalno socialno pomoč (splošno)
in kategorične socialne pomoči (značilnost teh pomoči je, da so povezane z enim od
tradicionalnih socialnih rizikov. Niso namenjene vsem, ampak samo posamezni
kategoriji upravičencev. Pri nas so to državna pokojnina, varstveni dodatek, oskrbnina.
V Sloveniji sta bila sprejeta dva protirecesijska ukrepa, in sicer »enkratni pokojninski
dodatek«211 v letu 2008 in »dodatek za socialno ogrožene«212 septembra 2009.
Sredstva so bila zagotovljena iz državnega proračuna.). Socialne pomoči so lahko
zagotovljene v denarju (upravičenec se sam odloči, za katere namene jo bo porabil) ali
v naravi (»tudi DSP, če se ugotovi, da je upravičenec ne bi uporabil v skladu z
namenom, na primer hrana, oblačila, boni ipd.«213).
»S tem nekaterim posameznikom, družinam in skupinam prebivalstva preprečujejo,
lajšajo in odpravljajo osebno občutenje življenjske stiske in objektivno prepoznavne
socialne težave.«214
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Urejen v
Urejen v
Glej ZSV
Glej ZSV

Zakonu o enkratnem pokojninskem dodatku (ZEPokDod).
Zakonu o posebnem dodatku za socialno ogrožene (ZPDSO).
(34/2).
(3. člen).
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6.3 SOCIALNO VARSTVO V SLOVENIJI
»Naša ustava ne omenja socialnih pomoči. V 50. členu določa pravico do socialne
varnosti. Slovensko ustavno sodišče je razširilo ta pojem z uporabo 2. člena Ustave RS,
ki govori, da je Slovenija poleg pravne tudi socialna država. Da ima posameznik v
skladu z našo ustavo pravico do minimalnih sredstev za življenje. Socialna država je
dolžna ogroženemu posamezniku zagotoviti ustrezno pomoč. Ustavno sodišče je tudi
omenilo zahtevo po ohranitvi minimalne socialne varnosti dolžnika (eksistenčni
minimum).«215
Zakonodajalec je nekoliko bolj jasen. Če pogledamo ZDSS-1, ta v 58. členu (prvi
dostavek) določa, da so socialni spori, spori o pravicah, obveznostih in pravnih koristih
fizičnih, pravnih in drugih oseb, če so lahko nosilci pravic in obveznosti iz sistema
socialne varnosti, in za katere so v skladu z zakonom pristojna socialna sodišča. Drugi
odstavek 58. člena določa, da se v socialnem sporu zagotavlja sodno varstvo proti
odločitvam in dejanjem državnih organov in nosilcev javnih pooblastil v zadevah iz
prejšnjega odstavka na način in po postopku, ki ga določa ta zakon.
Peta točka 7. člena določa, da je socialno sodišče pristojno za odločanje v socialnih
sporih na področju socialnih prejemkov, in sicer o socialno varstvenih dajatvah in o
pravici do socialnih prejemkov iz različnih naslovov, če je njihov namen reševati
socialno varnost upravičenca, in če je za priznanje pravice do takega prejemka
odločilen premoženjski cenzus.
»Socialnovarstvene dajatve so po ZSV opredeljene kot denarne pomoči. Področje
socialnih prejemkov je urejeno v ZSV. Do uveljavitve ZDSS v letu 1994 je bilo sodno
varstvo na področju socialnih prejemkov zagotovljeno v upravnem sporu pred
Vrhovnim sodiščem RS, od leta 1994 pa pred socialnim sodiščem.«216
Na področju socialnega varstva imamo Zakon o socialnem varstvu; prav zdaj iz tega
zakona nastajajo trije novi, in sicer Zakon o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre),
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS). Oba zakona se bosta začela
uporabljati od 1. 6. 2011. Nastaja pa tudi Zakon o socialnovarstveni dejavnosti, ki je
trenutno v javni razpravi.
6.3.1 NACIONALNI PROGRAM SOCIALNEGA VARSTVA
Zakonodajalec je sprejel tudi Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za
obdobje 2006–2010 /ReNPSV06-10/ (Ur. l. RS, 2006). Je razvojni dokument, ki določa
strategijo razvoja na tem področju. Opredeljuje tudi prednostna razvojna področja, ki
naj bi se v tem obdobju razvijala. Opredeljuje specifične potrebe in možnosti
posameznega območja Slovenije in določa mrežo javne službe. Veljaven program je
(grobo rečeno) razdeljen na tri poglavja, in sicer načela in programi (Načela za
izvajanje sistema socialnega varstva so zagotavljanje človekovega dostojanstva,
215
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Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 368.
Glej Cvetko, 2005, str. 68.
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socialna pravičnost, solidarnost in odgovornost posameznika za zagotavljanje lastne
socialne varnosti in socialne varnosti njegovih družinskih članov). Pod točko dve so
našteta vodila pri delovanju socialnega varstva (vodila pri delovanju na vseh ravneh so
enak dostop in enake možnosti, prostovoljnost vključitve, prosta izbira, individualna
obravnava, gospodarno ravnanje s proračunskimi sredstvi, dogovarjanje med izvajalci
in uporabniki. Sistem socialnega varstva predstavljajo programi, katerih namen je
preprečevati nastajanje socialnih težav (to so preventivni programi), programi, storitve
(znotraj ali zunaj mreže javne službe) in prejemki, ki so namenjeni ljudem v socialnih
težavah, »javna pooblastila,«217 naloge in ukrepi, ki jih izvajalcem socialnega varstva
nalagajo zakoni in drugi predpisi. V drugem poglavju so določeni cilji (1. cilj: prispevati
k večji socialni vključenosti posameznikov in povezanosti slovenske družbe; 2. cilj:
izboljšati dostop do storitev in programov; 3. cilj: doseči večjo učinkovitost pri
dodeljevanju denarne socialne pomoči ter izboljšati kakovost storitev in programov ter
hkrati povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost; 4. cilj: krepiti strokovno
avtonomijo, upravljavsko samostojnost in racionalno poslovanje na področju socialnega
varstva. Do teh ciljev pridemo s strategijami, še ožje so ukrepi (imamo torej ciljstrategijo-ukrepi; če pogledamo 1. cilj, nacionalni program našteva: promocija
solidarnosti, prostovoljstva, podpora družini idr. Če pogledamo 2. cilj, nacionalni
progam našteva: razvijanje mreže, spodbujanje pluralnosti izvajalcev, sprememba
sistema financiranja itn. V tretjem poglavju so merila za razvoj mreže javne službe.
Merila so količinska (za koliko naj se poveča obseg storitev in koliko sredstev bomo za
to namenili), organizacijska (katere storitve in programi naj se organizirajo na določeni
ravni državne organiziranosti, ali na državni ali lokalni ravni), in kakovostna (navedeno
je, da je treba upoštevati standarde in normative po Pravilniku o standardih in
normativih socialnovarstvenih storitev (MDDSZ, 2010).
6.3.2 DENARNE SOCIALNE POMOČI
Denarna socialna pomoč (v nadaljevanju DSP) je namenjena vsem posameznikom in
družinam, ki iz objektivnih razlogov ne ustvarijo minimalnih sredstev za življenje.
Urejena je v Zakonu o socialnem varstvu (ZSV, glej 19.–41. člen). Dne 1. 6. 2011 bo
začel veljati novi zakon, in sicer Zakon o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre), s
katerim bodo prenehale veljati nekatere veljavne določbe ZSV.

217

Na CSD so najbolj obremenjeni z javnimi pooblastili, se pravi z upravnimi postopki in
administracijo.
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6.3.2.1 Splošna denarna socialna pomoč
»Upravičenci do DSP so vsi, ki stalno prebivajo v Sloveniji in nimajo zadostnih sredstev
za preživljanje, tudi tujci, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje.«218
Pogoji za pridobitev so državljanstvo ali stalno prebivališče; pomanjkanje sredstev za
življenje; pomanjkanje mora biti objektivno in ne »subjektivno«219 (razen izjemoma,
sicer pa: če se ne prijavi na ZRSZ; prestaja zaporno kazen; če ne želi skleniti pogodbe
o aktivnem reševanju socialne problematike ipd.).
»Šteje se, da ima družina oziroma posameznik sredstva za preživetje, če ima
premoženje oziroma prihranke, ki presegajo 60 osnovnih zneskov minimalnega
dohodka. ZSV tudi natančno našteva kaj ni upoštevano kot premoženje.«220
Spodnja dva primera prikazujeta, kako izračunamo denarno socialno pomoč za
posameznika in družino. »Višina denarne socialne pomoči se zmeraj določi kot razlika
med minimalnim dohodkom in lastnim dohodkom posameznika ali družine.«221
Primer 1: DSPP (denarna socialna pomoč posameznika) = MDP (minimalni dohodek
posameznika) - LDP (lastni dohodek posameznika);
Primer 2: DSPD (denarna socialna pomoč družine) = MDD (minimalni dohodek družine)
- LDD (lastni dohodek družine). MDD se določi tako, da se za prvega odraslega vzame
minimalni dohodek v celoti. Za drugo odraslo osebo v družini se vzame 70 odstotkov
minimalnega dohodka, in za vsakega otroka še 30 odstotkov, kar se sešteje in dobimo
MDD, ki je seveda višji od MDP (MDDSZ, 2010).
Opomba: premoženje se ne obračunava pri odmeri DSP, upošteva se pri dostopu do
DSP.
ZSV v 33. členu določa, da je DSP časovno omejena, vendar se lahko podaljšuje,
dokler se okoliščine ne spremenijo; izjemoma se lahko dodeli za leto dni (na primer
zaradi starosti nad 60 let, bolezni, invalidnosti ali drugih okoliščin ni mogoče pričakovati
izboljšanja socialnega položaja upravičenca); lahko se dodeli tudi trajno, torej časovno
neomejeno (na primer oseba, ki je trajno nezmožna za delo in je brez vsakršnih
prejemkov, brez premoženja, nima nikogar in živi doma).
ZSV v 36. b členu določa, da je upravičenec do DSP dolžan sprejeti vsako zaposlitev,
delo po podjemni pogodbi ali avtorski pogodbi, po treh mesecih tudi primerno začasno
ali občasno humanitarno delo ali drugo podobno delo, na katero ga napoti ZRSZ. Člen
36 č določa: če upravičenec odkloni tako delo, izgubi pravico do DSP. ZRSZ obvesti
pristojni center za socialno delo (v nadaljevanju CSD), ta razveljavi odločbo
(razveljavitev velja za naprej) in naslednjih šest mesecev ne more uveljavljati DSP). S
tako ureditvijo se strinjam, kar argumentiram z naslednjim: če človek določen čas
opravlja humanitarno delo, lahko tako ohranja delovne navade, si ustvari socialno
mrežo ipd.
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Glej ZSV 19/1.
ZSV subjektivne razloge našteva v 24. členu.
Več o tem glej ZSV, 23. člen.
Glej Strban, PP, 2006, priloga str. II.–VI.

95

Za sistem socialnih pomoči je značilno, da ima organ, ki odloča, diskrecijsko pravico. Ta
je dana v 31. členu ZSV, kjer piše: »CSD lahko odloči«, s tem je dana diskrecijska
pravica oziroma prosti preudarek (vendar gre za vezani prosti preudarek, vezan je torej
na namen prostega preudarka in na okvir zakona. Samo tedaj je lahko prosti preudarek
v okviru načela zakonitosti.). CSD bo socialno pomoč znižal ali je ne bo dodelil, če bo
ugotovil, na primer, da je samski osebi ali družini minimalni dohodek zagotovljen (v
celoti ali delno). ZSV tudi primeroma našteva nekatere situacije v 31. členu.« 222
6.3.2.2 Dodatek za pomoč in postrežbo
»Dodatek za pomoč in postrežbo obstaja tudi v sistemu socialnih pomoči, določen je v
31. a členu ZSV. Omenjala sem ga že v pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Če
upravičenec zaradi starosti, bolezni, invalidnosti ni zmožen za delo in potrebuje pomoč
drugega (je odvisen od oskrbe drugega), potem se lahko denarna socialna pomoč
poveča še za ta dodatek. Po svoji pravni naravi je ta dodatek subsidiaren (če ima kdo
pravico iz pokojninskega zavarovanja, nima pravice iz tega sistema). Potrebo po
pomoči druge osebe ugotavljajo izvedenski organi ZPIZ (invalidska komisija).« 223
6.3.2.3 Izredna denarna socialna pomoč
»V določenih primerih se lahko dodeli izredna DSP. Prav tako je pogoj, da je oseba v
pomanjkanju iz objektivnih razlogov. Lahko celo presega cenzus in je kljub temu
upravičena do izredne DSP. Gre pa za posebne primere socialne ogroženosti, na primer
poškodovanja bivalnih prostorov zaradi višje sile; smrt osebe, ki je preživljala družino;
izredni stroški, povezani s preživljanjem ipd. Pri nas ločimo dve vrsti izredne DSP, in
sicer enkratno izredno pomoč (v času trenutne materialne ogroženosti; gre za enkratno
dajatev, vendar se lahko dodeli večkrat v koledarskem letu. Ne sme presegati višine
dveh minimalnih dohodkov posameznika ali družine.); izredna pomoč (gre za
periodično dajatev, se izplačuje mesečno, vendar pa ne sme presegati minimalnega
dohodka posameznika ali družine). Izredna DSP ni vezana na dohodek, ampak bolj na
izredne razmere (trenutne razmere določene družine). Je izključno namenska, ko
zaprosimo za pomoč, moramo povedati namen. Nato moramo porabiti denar za ta
namen in to dokazati z dokazili.« 224
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Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 369–373.
Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 373.
Glej ZSV (31. b in 31. c člen) in glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 373–374.
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6.3.2.4 Pogodba o aktivnem reševanju socialne problematike
»ZSV v 32. členu določa, da lahko CSD z upravičencem na podlagi opredelitve socialne
problematike oziroma stisk in težav ter ocene možnih rešitev sklene pogodbo o
aktivnem reševanju njegove socialne problematike. Gre za pogodbe sui generis ali
pogodbe posebne vrste. Na različne načine se posameznika spodbuja k vključitvi v
življenje (na primer z zdravljenjem, izobraževanjem, usposabljanjem). Sklene se
pogodba z upravičencem, in ta se zaveže, da bo s posameznimi aktivnostmi ustvaril
pogoje za ponovno zaposlitev. Če ne želi skleniti pogodbe, nima pravice do DSP
oziroma ta preneha.« 225
6.3.2.5 Postopek uveljavljanja in varstva pravic
»Diskrecija CSD je omejena (dopustna zgolj v zakonsko omejenih primerih). Zakon
določa, da se uveljavlja pravico po načelu enake dostopnosti za vse upravičence. Treba
je vložiti zahtevek (ne izplačuje se po uradni dolžnosti). Na I. stopnji odloča CSD (glej
33. a člen ZSV), pri čemer CSD izda »odločbo«226. Praviloma se DSP izplača v denarju,
izjemoma pa lahko tudi v naravi (glej 34. člen ZSV). Pritožbena stopnja je neposredno
MDDSZ (II. stopnja). Če se tudi z odločitvijo MDDSZ ne strinjamo, imamo pravico
vložiti tožbo pri socialnem sodišču. Tudi v tem primeru je v socialnem sporu revizija
izključena v sporih o pravici do dodatka za pomoč in postrežbo, razen če jo vrhovno
sodišče dopusti.«227
6.3.2.6 Razlikovanje na podlagi spolne usmerjenosti
Zakonodajalec je pred časom uredil tudi pravni položaj upravičencev do denarne
socialne pomoči v registrirani istospolni partnerski skupnosti. V tem razdelku želim
poudariti, da se je zakonodajalec odločil registrirano istospolno partnersko skupnost
obravnavati enako kot druge partnerske skupnosti le, če je to v breme istospolne
registrirane partnerske skupnosti. Pri pravicah zakonodajalec ni tako radodaren. V
prihodnosti bo moral to ustrezno spremeniti. Pri pravicah do zdravstvenih storitev,
denimo, istospolni partnerji niso izenačeni z raznospolnimi zakonci.
6.3.3 SOCIALNOVARSTVENE STORITVE
Po ZSV poznamo dve vrsti socialnovarstvenih storitev (v nadaljevanju SVS): prva vrsta
so tiste, ki so namenjene preprečevanju »socialnih stisk ali težav«228 (socialna
preventiva, glej 10. člen ZSV), druga vrsta so tiste, ki so namenjene odpravljanju
socialnih stisk ali težav (socialna kurativa, glej 11. člen ZSV).
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Glej ZSV (32. člen) in glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 374.
Glej prilogo 5: Odločba CSD-Šiška o dodelitvi denarne socialne pomoči.
Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 375–376.
Socialna stiska je osebno občutena, socialna težava je tudi objektivno prepoznavna.
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Po ZSV imamo torej sedem SVS, in sicer: socialno preventivo, prvo socialno pomoč,
osebno pomoč, pomoč družini, institucionalno varstvo (v nadaljevanju IV), vodenje,
varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji, pomoč delavcem v podjetjih.
6.3.3.1 Upravičenci
»Do socialnih storitev so praviloma upravičeni vsi slovenski državljani, ki imajo stalno
prebivališče pri nas, tudi tujci z dovoljenjem za stalno prebivanje. Socialne storitve so
individualizirane, prilagojene konkretnim potrebam konkretnega upravičenca. Izjema so
nekatere storitve, ki so namenjene vsakomur v socialni stiski ali težavi, nekatere
storitve pa so namenjene vsakemu delavcu.«229
6.3.3.2 Izvajanje socialnih storitev
Socialne storitve se lahko izvajajo v mreži javne službe (ki jo zagotavljata država in
občina); zunaj mreže javne službe; in zunaj socialnovarstvene dejavnosti.
»V okviru mreže javne službe se zagotavljajo naslednje SVS: socialna preventiva, prva
socialna pomoč, osebna pomoč, pomoč družini za dom in na domu, IV, vodenje,
varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji.«230
Javna služba pomeni, da so lahko samo nekateri izvajalci te javne službe, in sicer so to
javni socialnovarstveni zavodi in koncesionarji. Zunaj mreže javne službe pa lahko
izvajajo SVS zasebniki z dovoljenjem za delo (glej 41. b člen ZSV).
Člen 43 ZSV določa, da je občina dolžna zagotavljati le storitev pomoč družini na domu,
druge SVS v javni mreži pa zagotavlja država.
Izvajanje v okviru mreže javne službe pomeni, da se izvajajo storitve, ki so po ZSV
javna služba; izvajajo jih javni zavodi in koncesionarji. V ZSV je poglavje o koncesijah
(44.–48. člen), ki zelo podrobno določa pravila, bistvo je naslednje: koncesionarji so
lahko pravne in fizične osebe, ki pridobijo koncesijo; postopek podelitve koncesije
poteka na MDDSZ ali na občini za pomoč družini na domu. Postopek se začne z javnim
razpisom; besedilo objave javnega razpisa mora biti zelo natančno; napisano mora biti,
za katere storitve se razpisuje, kakšen je obseg storitev, kdo so uporabniki te storitve,
območje ipd. (več o tem glej 46. člen); posebna komisija odpre ponudbe; komisija
MDDSZ predlaga, komu naj se podeli koncesija; minister izda odločbo o podelitvi
koncesije; tej odločbi sledi pogodba (je glavni dogovor med koncesionarjem in
koncedentom). Ko so izpolnjeni vsi pogoji za izvajanje storitev, se koncesionarja z
ustrezno odločbo vpiše v register koncesionarjev. S tem je postopek končan.
Zunaj mreže javne službe se lahko izvajajo vse storitve; izvajajo jih pravne in fizične
osebe, ki pridobijo dovoljenje za delo. Postopek podelitve dovoljenj za delo poteka na
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Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 378.
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MDDSZ (zasebnik, ki želi pridobiti dovoljenje za delo, lahko kadar koli na MDDSZ vloži
vlogo s potrebnimi dokazili, ki so navedena v Pravilniku o opravljanju socialno
varstvenih storitev na podlagi dovoljenja za delo in vpisa v register (Ur. l. RS, 2006)
/glej 4. člen tega Pravilnika, na primer: pridobiti morajo pozitivno mnenje Socialne
zbornice/. Bistvo je, da se vloga lahko poda na MDDSZ, kjer je strokovna komisija, ki
pregleda vso dokumentacijo (glej 8. člen Pravilnika). Ko so izpolnjeni vsi pogoji, dobijo
dovoljenje za delo in jih s posebno odločbo vpišejo v register, izvajati pa začnejo šele z
dnem vpisa v register SVS (glej 13. člen Pravilnika).
Javni socialno varstveni zavodi so ustanovljeni po Zakonu o zavodih (v 3. členu določa,
da se za opravljanje javnih služb ustanovijo javni zavodi). Imajo obvezno tri organe, in
sicer Svet zavoda, ki je organ upravljanja (več o tem glej 55. člen ZSV), direktorja, ki
organizira in vodi strokovno delo in poslovanje zavoda (56. in 57. člen), strokovni svet,
ki je kolegijski organ zavoda (58. člen).
Naj predstavim nekaj socialnovarstvenih zavodov, vendar poleg spodaj predstavljenih
poznamo še domove za otroke (53. člen ZSV), druge socialno varstvene zavode določa
ZSV v 59. členu (na primer sprejemališča, materinski domovi, stanovanjske skupine,
svetovalnice), različne prostovoljne/neprofitne organizacije (62. in 63. člen), lahko tudi
organizacije za samopomoč (glej 63. člen ZSV), tudi bolnicam je ZSV omogočil, da se
lahko registrirajo za izvajanje SVS (glej 41. c člen):
centri za socialno delo (ZSV v 49. členu določa, da CSD opravlja: javna pooblastila;
druge naloge, ki jih določajo drugi predpisi; SVS (socialno preventivo, prvo socialno
pomoč, osebno pomoč, pomoč družini za dom). Po pogodbi z občino CSD izvajajo
pomoč družini na domu. Problem današnje organizacije CSD je, da so preobremenjeni
z javnimi pooblastili, zato ni časa za druge storitve. Zaposleni se morajo ukvarjati s
papirji in ne z uporabniki. Primerna bi bila naslednja reorganizacija: javna pooblastila bi
opravljali diplomanti Fakultete za upravo, ki so usposobljeni za upravne postopke, drugi
diplomanti, ki so usposobljeni za delo z ljudmi, pa bi opravljali druge storitve. V
Sloveniji imamo 62 CSD.);
domovi za starejše (ZSV v 50. členu določa, da opravljajo storitve institucionalnega
varstva (lahko imajo tudi organizirano posebno enoto za mlajše invalide), izvajajo
pomoč na domu (če sklenejo pogodbo z občino), lahko opravljajo gospodarsko
dejavnost (frizerstvo, pedikura ipd.). V Sloveniji imamo 55 domov za starejše.);
posebni socialnovarstveni zavodi za odrasle (ZSV v 51. členu določa, da izvajajo
institucionalno varstvo za odrasle duševno in telesno prizadete osebe, da lahko
opravljajo tudi gospodarsko dejavnost. V Sloveniji imamo sedem posebnih zavodov za
odrasle.);
varstveno delovni centri (ZSV v 52. členu določa, da opravljajo vodenje, varstvo in
zaposlitev pod posebnimi pogoji za duševno in telesno prizadete odrasle osebe, izvajajo
institucionalno varstvo, pomoč na domu in posebne oblike priprav na zaposlitev. V
Sloveniji imamo 40 varstveno delovnih centrov.);
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SVZ za usposabljanje. ZSV v 54. členu določa, da izvajajo institucionalno varstvo otrok
mladoletnikov z zmerno, težjo ali težko motnjo v duševnem razvoju (vključeno mora
biti usposabljanje). V Sloveniji jih je pet. (MDDSZ, 2010).
6.3.3.3 Vrste storitev
»Pri socialni preventivi gre za preprečevanje socialnih stisk in težav, obsegajo
aktivnosti in pomoč za samopomoč (predavanja, svetovanja, zagotovijo se prostori,
kjer se srečujejo anonimni alkoholiki). Storitve izvajajo CSD (po zakonu), sredstva pa
zagotavlja država. Socialno preventivo lahko organizirajo tudi socialne službe zunaj
socialnovarstvene dejavnosti. Kot sem že omenila, vse SVS lahko izvaja zasebnik z
dovoljenjem za delo.«231
Odpravljanje socialnih stisk in težav vključuje:
svetovanje posamezniku, in sicer najprej socialno pomoč (»je pomoč pri prepoznavanju
in opredelitvi socialne stiske in težave, oceno možnih rešitev ter seznanitev upravičenca
o vseh možnih oblikah socialno varstvenih storitev in dajatev, ki jih lahko uveljavi, ter o
obveznostih, ki so povezane z oblikami storitev in dajatev ter seznanitev upravičenca o
mreži in programih izvajalcev, ki ponujajo socialnovarstvene storitve in dajatve.)«232 in
osebno pomoč: (»obsega svetovanje, urejanje in vodenje z namenom, da bi
posamezniku omogočili razvijanje, dopolnjevanje, ohranjanje ter izboljšanje socialnih
zmožnosti.).«233 Pravilnik o standardih in normativih SVS ureja tudi postopke; bistveno
je, da kdor pride po katero koli SVS, temu vedno sledi dogovor (strokovni delavec in
uporabnik glede vsake storitve skleneta dogovor o izvajanju storitve, kjer se opredelijo
pravice in obveznosti obeh strank). Na podlagi tega dogovora bo strokovni delavec
nadzoroval, ali uporabnik izvršuje vse tisto, kar sta se dogovorila, ali je prišel do cilja,
katerega sta si zastavila, in če ni, potem lahko pride do spremembe dogovora (pri
čemer je cilj vedno rešitev težave). Obe storitvi sta namenjeni vsakomur, ki se znajde v
socialni stiski ali težavi (glej ZVS, 14. člen). »Obe se financirata iz državnega
proračuna.«234 Storitve izvajajo CSD in zasebniki z dovoljenjem za delo;
»pomoč družini, ki vključuje tri vrste pomoči, in sicer pomoč družini za dom (gre za
strokovno svetovanje, ki je namenjeno urejanju donosov med družinskimi člani,
pomeni usposobiti družino, da funkcionira v vsakdanjem življenju. Mrežo javne službe
je dolžna zagotavljati država. Storitve izvajajo CSD.); pomoč družini na domu (gre
lahko za različne storitve, kot so gospodinjska pomoč, osebna higiena, ohranjanje
socialnih stikov; nadomešča se institucionalno varstvo; pomoč posamezniku. Mrežo je
dolžna zagotoviti občina. Storitve izvajajo CSD, druge pooblaščene pravne in fizične
osebe, domovi za starejše, varstveno-delovni centri.); socialni servis (pomoč za
231

Glej ZSV (10. člen) in glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 378–379.
ZSV (12. člen).
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ZSV (13. člen); za definicije svetovanja, urejanja, vodenja glej Pravilnik o standardih in
normativih SVS (4. člen).
234
Glej ZSV (98. člen).
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posameznika; gre za pomoč pri hišnih in drugih opravilih. Storitve se opravljajo zunaj
mreže javne službe. Opravljajo jih zasebniki, ki pridobijo dovoljenje za delo.);«235
»institucionalno varstvo, kjer gre za obliko pomoči v zavodu, v drugi družini ali drugi
organizirani obliki (denimo oskrbovanem stanovanju, stanovanjske skupine, bivalne
enote). S takim domskim varstvom se nadomeščajo funkcije doma in lastne družine.
Izvajalci so domovi za starejše, varstveno-delovni centri, zavodi za usposabljanje,
druga družina, oskrbni dom, oskrbovana stanovanja, posebni obliki sta (za otroke in
mladostnike, prikrajšane za normalno družinsko življenje in za otroke z zmerno, težjo
ali težko motnjo v duševnem razvoju);«236
»vodenje in varstvo ter zaposlitev pod posebnimi pogoji, kjer gre za celotno skrb za
odraslo telesno in duševno prizadeto osebo; gre za aktivnosti, ki omogočajo prizadetim
razvijanje svojih lastnih sposobnosti. Storitve izvajajo varstveno-delovni centri. Mrežo
je dolžna zagotavljati država;«237
»pomoč delavcem, pri čemer gre za dolžnost delodajalca; ta storitev je namenjena
vsem delavcem, ne glede na državljanstvo, ne glede na stalno prebivanje. Obsega
svetovanje in pomoč pri reševanju težav, ki jih imajo delavci v zvezi z delom v delovni
sredini in ob prenehanju delovnega razmerja ter pomoč pri uveljavljanju pravic iz
zdravstvenega, pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter otroškega in družinskega
varstva. Gre za nepopolno pravno normo (lex imperfecta), saj ne predvideva sankcije,
če delodajalci tega ne izpolnjujejo.«238
6.3.3.4 Izbira družinskega pomočnika
»Invalidne osebe lahko namesto IV izberejo pravico do družinskega pomočnika. Delo
družinskega pomočnika spremlja CSD. Podrobnejše določbe vsebuje poleg ZSV tudi
Pravilnik o pogojih in postopkih za uveljavljanje pravice do izbire družinskega
pomočnika (Ur. l. RS, 2007), ki predpisuje tudi ustrezne obrazce.« 239 ZSV v 18. a členu
določa, da ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko
motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje
pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb (ZSV jim pravi invalidne osebe,
nadaljnje našteva še tri vrste invalidnih oseb). Pogoje za invalidne osebe ugotavlja
komisija ZPIZ, kar določa ZSV v 18. f členu. Člen 18 c določa, da je lahko družinski
pomočnik oseba, ki ima stalno prebivališče kot invalidna oseba oziroma eden od
družinskih članov invalidne osebe. Družinski pomočnik se mora odjaviti iz evidence
brezposelnih oseb ali pa biti zaposlen s krajšim delovnim časom od polnega. Lahko tudi
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Glej ZSV (15. člen) in glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 379–380, glej tudi 5., 6. in
6. a člen Pravilnika o standardih in normativih SVS.
236
Glej ZSV (16. člen) in glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 380–381, glej tudi 7. člen
Pravilnika o standardih in normativih SVS.
237
Glej ZSV (17. člen) in glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 382, glej tudi 8. člen
Pravilnika o standardih in normativih SVS.
238
Glej ZSV (18. člen) in glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 382.
239
Glej ZSV (18. a do 18. r člen) in glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 381.
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zapusti trg dela (glej 18. b člen). Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila za
izgubljeni dohodek v višini minimalne plače (glej 18. i člen ZSV).
6.3.3.5 Plačilo socialnih storitev
»Nekatere socialne storitve so brezplačne. Mednje po zakonu sodijo storitve socialne
preventive, prve socialne pomoči, institucionalno varstvo v zavodih za usposabljanje in
pomoč delavcem. Poleg tega so prejemniki trajne DSP in nadomestila za invalidnost v
skladu z ZDVDTP oproščeni plačila večine storitev.«240 Pomoč družini na domu, IV in
socialni servis so plačljive storitve. Če nimamo zadostnih sredstev, lahko zaprosimo za
oprostitev plačila. Upravičence, ki bi sicer bili dolžni plačati storitev, lahko CSD v skladu
z ZSV in Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev
(Ur. l. RS, 2004) oprosti plačila storitve. Uredba v 3. členu določa, da se oprostitve
lahko dodelijo, kadar gre za storitev v okviru mreže javne službe, ko gre za standardno
storitev in da je cena oblikovana v skladu z metodologijo, ki je v posebnem Pravilniku o
metodologiji za oblikovanje cen SVS. V Pravilniku so v 3. členu našteti elementi za
oblikovanje cen (stroški dela, stroški materiala in storitev, stroški amortizacije, stroški
investicijskega vzdrževanja, stroški financiranja); 10. člen določa način oblikovanja
cene; vsebuje tudi posebno poglavje o posebnostih pri oblikovanju cen (posebnost je
pri pomoči na domu, in sicer so pri nas s strani občine obvezno polovico
subvencionirane). Uredba določa tudi, da se v določenih primerih lahko o oprostitvah
odloča tudi, kadar niso izpolnjeni zgoraj našteti trije pogoji, in sicer tudi, kadar gre za
nad-standard in kadar gre za nadomestno obliko bivanja in oskrbe (glej 4. člen
Uredbe). Peti člen Uredbe določa, če tako odloči pristojni organ financiranja posamezne
storitve, se merila za določanje oprostitev lahko uporabljajo tudi za storitev socialnega
servisa, druge socialnovarstvene programe (odloči občina, ki lahko za vodenje
postopka pooblasti CSD). Kako dejansko CSD odloča o oprostitvah? Odgovor na to
vprašanje najdemo v 6. členu Uredbe; upravičenec mora sam plačati; ko se ugotovi, da
ni plačilno sposoben plačati v celoti vrednosti storitve, nastopi obveznost zavezancev za
preživljanje; v primeru, ko zneski upravičencev in zavezancev ne dosežejo vrednosti
storitve, pa Uredba v 3. odstavku 6. člena določa, da nastopi doplačilo RS (v primeru
beguncev) ali občine (največkrat). Merila za določanje oprostitev najdemo v 9. členu
Uredbe, ta pa so: vrednost storitve, ugotovljeni dohodek, meja socialne varnosti,
plačilna sposobnost, rezultat tega je prispevek oziroma oprostitev.
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Glej ZSV (100. člen) in glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 382–383.
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6.3.3.6 Postopki uveljavljanja in varstva pravic
»Pravice do socialnovarstvenih storitev se uveljavljajo po načelih enake dostopnosti in
proste izbire oblike za vse upravičence. Postopki morajo biti vodeni tako, da
zagotavljajo zasebnost in dostojanstvo upravičenca ter osebno integriteto.«241
»Postopek se praviloma začne na zahtevo (upravičenca, zakonitega zastopnika),
izjemoma pa ga lahko začne CSD po uradni dolžnosti. Pobudo lahko dajo zakonec,
otroci, osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu z osebo, ki potrebuje pomoč,
delodajalec, sindikat.«242 ZSV v 92. členu določa, da so si v SVZ dolžni prizadevati, da
se z upravičencem sklene dogovor (v nekaterih primerih to ni mogoče; kadar gre za
nujne namestitve v zavod, je seveda treba izdati odločbo, ki pa nadomesti dogovor).
Ta dogovor je pogodba, akt, s katerim se medsebojno dogovorijo o obveznostih in
pravicah (med uporabnikom in izvajalcem).
»Podrobnejše določbe o postopku sprejema, premestitve in odpusta uporabnikov IV
odraslih ureja Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega
varstva (Ur. l. RS, 2007). Postopek se začne na zahtevo vlagatelja (vloge lahko vložimo
prek spleta in z elektronsko pošto). Izjemoma lahko prošnjo vložijo zakonec, oče, mati,
sin, hči ali druga pooblaščena oseba, vendar je potrebno pisno soglasje oziroma izjava
uporabnika, da soglaša s prošnjo. Volje ni mogoče nadomestiti brez njegovega
soglasja.«243 »Vloge pregleda posebna komisija, ki ugotavlja, ali sploh gre za
upravičenca do IV ali ne. Ko komisija ugotovi, da gre za upravičenca, ga uvrsti na
posebno listo čakajočih za sprejem; ko pride na vrsto, ga obvesti o tem, kdaj lahko
sklene dogovor. V 15. členu tega Pravilnika so določeni kriteriji, po katerih jih mora ta
komisija razvrščati na listo.«244
»Če uporabnik SVS ni zadovoljen z izvajanjem storitev, na primer, ni zadovoljen z
delom strokovnega delavca, pa naj bo to v mreži javne službe ali pa pri zasebniku, ima
možnost ugovora. Upravičenec, ki s posamezno socialno storitvijo ni zadovoljen, lahko
vloži ugovor pri Svetu SVZ (kadar se storitev izvaja v okviru mreže javne službe), ali
Socialni zbornici Slovenije (ko storitev izvaja zasebnik). Ugovor je treba vložiti v osmih
dneh od opravljene storitve, zoper katero se ugovarja.«245 ZSV v 95. členu določa, da
Svet Zavoda oziroma socialna zbornica preizkusi ugovor, ugotovi, ali je utemeljen ali
ne, in določi ukrepe. Druga možnost, ki obstaja, pa je, da damo pobudo za inšpekcijski
nadzor na socialno inšpekcijo (ki deluje v okviru Inšpektorata za delo). ZSV v petem
poglavju z naslovom Socialna zbornica določa, da je Socialna zbornica pravna oseba. V
77. členu ZSV določa, da ima tri vrste nalog, in sicer javna pooblastila (ZSV jih
241
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Glej ZSV (4. člen in 93. člen).
Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 384, glej 90. in 91. člen ZSV.
Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 384–385.
Več o tem glej Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva.
Glej 94. člen ZSV.
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primeroma našteva), druge naloge (na primer daje strokovna mnenja, sodeluje pri
pripravi zakonskih predpisov in strokovnih podlag za socialno varstvene programe,
izvaja usposabljanje strokovnih delavcev in strokovnih sodelavcev), naloge, ki jih
opravlja za svoje člane in naročnike storitev.
»Socialna inšpekcija, ki deluje v okviru Inšpektorata za delo, izvaja redne nadzore,
lahko se izrazi pobuda ali zahteva za izredni nadzor (glej 105. člen ZSV). Inšpektor
lahko pri ugotovljenih nepravilnostih izreče primeren ukrep (več o ukrepih glej 107.
člen ZSV), in sicer ureditveno odločbo, pisno opravičilo uporabniku storitve, odvzem
dovoljenja za delo, prekinitve koncesijske pogodbe, začasne prepovedi, idr.«246
Inšpekcijski nadzor se izvaja nad vsemi izvajalci SVS, tako zasebnimi kot javnimi, tudi
nad izvajalci socialno varstvenih programov. Pri vsakem takem izvajalcu je redni
inšpekcijski nadzor na tri leta, v primeru pobude (če je utemeljena) pa tudi izredni.
Inšpektorji imajo pooblastilo za izdajanje odločb o ukrepih. ZSV v 108. členu določa, da
je zoper odločbo inšpektorja dovoljena pritožba na MDDSZ, pri čemer velja, da pritožba
zoper odločbo ne zadrži njene izvršitve. Inšpektorat za delo je samostojen organ v
sestavi MDDSZ.
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Glej tudi Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 385.
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7 SISTEM ZAVAROVANJA ZA STARŠEVSKO VARSTVO IN
SISTEM DRUŽINSKIH PREJEMKOV

7.1 SISTEM STARŠEVSKEGA VARSTVA
7.1.1 SPLOŠNE UGOTOVITVE
Posebnost socialnega primera starševstva (vključuje tako materinstvo kot očetovstvo)
je, da ni nujno neodvisen od izključne volje zavarovanih oseb. V slovenski ureditvi se
pravice do zdravstvenih storitev, ki so potrebne zaradi priprave na porod, zagotavljajo
v obveznem zdravstvenem zavarovanju. Za zavarovanko so brezplačne, saj jih plača
ZZZS (kot nosilec OZZ). To seveda ne pomeni, da je materinstvo bolezen, kaže pa
podobne znake. Če bi šlo za zaplete med nosečnostjo, potem bi šlo za socialni primer
bolezni. Denarne dajatve se zagotavljajo v zavarovanju za starševsko varstvo, ki je v
naši ureditvi posebna veja socialnega zavarovanja. Urejeno je v Zakonu o starševskem
varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP). Posebne določbe vsebuje tudi Zakon o
delovnih razmerjih (ZDR); gre za pravice delavcev in delodajalec temu ne more
nasprotovati. »Delavcu je dolžan zagotoviti odsotnost z dela. Obstaja tudi dolžnost
delavca, da delodajalca pravočasno obvesti o nameri izrabe starševskega dopusta.«247
7.1.2 SOCIALNO ZAVAROVALNO RAZMERJE
Socialno zavarovalno razmerje nastane ex lege. Prostovoljne vključitve v zavarovanje
za starševsko varstvo ni. Subjekti tega razmerja so na eni strani zavarovanci, na drugi
pa nosilec. Posebnega nosilca ni; nimamo, recimo, zavoda za starševsko varstvo.
Sistem upravljajo regionalni centri za socialno delo (CSD) ki so javni zavodi. Ministrstvo
za delo, družino in socialne zadeve je pritožbeni organ, ki skrbi za enotno prakso v
državi. »Zavarovanci so aktivne osebe (delavci, samozaposleni, kmetje) in prejemniki
nekaterih socialnih dajatev (prejemniki denarnega nadomestila iz zavarovanja za
brezposelnost, brezposelne osebe, ki so vključene v javna dela, prejemniki denarnega
nadomestila iz OZZ po prenehanju pogodbe o zaposlitvi, prejemniki starševskega
nadomestila, starši, ki delajo krajši delovni čas od polnega, in osebe, ki imajo pravico
do delnega plačila za izgubljeni dohodek).«248
7.1.2.1 Prispevno pravno razmerje
»Glede obračunavanja prispevka za starševsko varstvo, rokov za plačilo, izterjave,
vračila preveč plačanega prispevka, zamudnih obresti, odpisa zaradi neizterljivosti,
poroštva, zastaranja in kaznovanja se uporabljajo posebni predpisi, ki urejajo davčni
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Glej 16. člen ZSDP in 191. člen ZDR.
Več o zavarovancih glej 6. člen ZSDP.
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postopek in plačevanje prispevkov za socialno varnost.«249 Zavarovanje za starševsko
varstvo je po svoji pravni naravi socialno zavarovanje, zato so zavarovanci in njihovi
delodajalci dolžni plačevati prispevke. Osmi člen ZSDP določa: Prispevki se vplačujejo v
proračun Republike Slovenije. Prispevno stopnjo določa Zakon o prispevkih za socialno
varstvo. »Ta je nizka, saj delavec in delodajalec plačujeta vsak po 10 odstotkov
prispevne osnove.«250
7.1.2.2 Dajatveno pravno razmerje
Pravice so vezane na obstoj otroka. Otrok je oseba, ki upravičuje starše, skrbnika
oziroma druge osebe do dajatve. »Pravice iz zavarovanja so starševski dopust,
starševsko nadomestilo, pravica do krajšega delovnega časa in pravica do plačila
prispevkov za socialno varnost zaradi starševstva.«251
Vrste starševskega dopusta določa ZSDP v 13. členu, in sicer so to porodniški dopust
(porodniški dopust je namenjen pripravi matere na porod, rojstvo otroka; izjemoma je
upravičen oče, in to le v času po rojstvu otroka, na primer če mati umre; kadar je mati
mladoletna, lahko pride do dogovora, da preostanek porodniškega dopusta izkoristi
oče, stari starši ali druga oseba, ki jo določi CSD, upoštevajoč največje koristi otroka, ki
je tudi temeljno načelo Konvencije o otrokovih pravicah, glej 3. člen omenjene
konvencije); očetovski dopust (je pravica očeta; 23. člen določa, da pravica ni
prenosljiva), dopust za nego in varstvo otroka (pravico lahko izrabita ali mati ali oče,
odvisno od dogovora med njima, pri čemer je lahko dogovor precej fleksibilen,
predložita pa ga CSD; če se ne moreta dogovoriti, odloči CSD, upoštevajoč največje
koristi otroka; v nekaterih primerih lahko hkrati koristita dopust, več o tem glej 31. člen
ZSDP; dopust lahko koristi tudi druga oseba, ki jo določi CSD ali stari otrokovi starši),
posvojiteljski dopust (namenjen posvojitelju ali posvojiteljem; ni pa mogoče uveljaviti
dopusta v primeru enostranske posvojitve, glej zadnji odstavek 35. člena ZSDP).
Zakon določa pravila glede trajanja, prenehanja, načina izrabe idr. v členih od 17 do
37.
»Zaradi izpada dohodka je treba staršem zagotoviti ohranitev določenega življenjskega
standarda in preprečiti, da bi se zaradi rojstva otroka znašli pod pragom revščine.«252
Vrste, upravičence, pogoje, osnovo, višino, trajanje idr. določa ZSDP od 38. do 45.
člena (43. člen določa najvišje in najnižje izplačilo nadomestila: torej v korist vertikalni
solidarnosti je nadomestilo navzgor omejeno, prav tako tudi navzdol. Nadomestilo ne
more biti višje od 2,5-kratnika povprečne plače v državi (primer: če je povprečna plača
1000 evrov, potem ne more biti višje kot 2500 evrov). Izjema velja pri porodniškem
nadomestilu, ki navzgor ni omejeno (primer: če ima porodnica 10.000 evrov plače
mesečno, potem bo nadomestilo 10.000 evrov). Nadomestilo je omejeno tudi navzdol,
249
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in sicer ne more biti nižje kot 55 evrov minimalne plače. Če bi pristojna inšpekcija za
delo ugotovila, da oseba v času izrabe starševskega dopusta dela, bi pravica do
nadomestila prenehala /glej 45. člen ZSDP/.).
Pravila glede upravičencev, trajanja, plačila prispevkov idr. določa ZSDP od 48. do 49.
a člena. Eden od staršev se lahko odloči, da bo delal krajši delovni čas in da bo
preostanek preživel z otrokom. Za čas, ko dela, dobi plačo. Za preostanek do polnega
delovnega časa ne pridobi starševskega nadomestila, ampak država plačuje prispevke,
in to od sorazmernega dela minimalne plače (od polovice minimalne plače). Problem
glede te pravice je, da gre za posredno diskriminacijo. Običajno to pravico koristijo
ženske. Prispevki se plačujejo od sorazmernega dela minimalne plače, kar pomeni, da
so pravice iz sistema socialne varnosti (na primer pokojnina) manjše. Gre za
razmeroma dolgo obdobje, kar pomeni, da ji bo pokojnina odmerjena od te minimalne
plače. Ves čas bo ženska odvisna od svojega partnerja. Druga dilema je ta, da bodo
pravico koristili starši z višjimi dohodki. Torej gre za diskriminacijo na podlagi
gmotnega stanja (je ena od okoliščin, na podlagi katere po naši ustavi ni dovoljeno
razlikovanje, 14. člen URS). Ureditev bi bila boljša, če bi za razliko zagotavljali
starševsko nadomestilo, vendar bi bil zaradi tega sistem držaji.
7.1.3 POSTOPEK UVELJAVLJANJA IN VARSTVA PRAVIC
Člen 50 ZSDP določa, da se pravice iz zavarovanja za starševsko varstvo uveljavljajo v
skladu z zakonom o »splošnem upravnem postopku,«253 če ta zakon ne določa
drugače, velja torej temeljno pravno načelo lex specialis derogat legi generali. Drugi
odstavek 53. člena določa, da natančnejši postopek za uveljavljanje posameznih vrst
pravic, vsebino obrazcev in vrste dokazil predpiše minister. Podrobnejše postopkovne
določbe tako vsebuje Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic iz zavarovanja za
starševsko varstvo (Ur. l. RS, 2008). 51. člen ZSDP določa, da o pravicah iz
zavarovanja za starševsko varstvo odloča na prvi stopnji krajevno pristojen CSD, ki ga
določi minister. O pritožbah zoper odločbe centra odloča MDDSZ. Pritožba na odločbo
centra ne zadrži izvršitve odločbe. V sporih zoper odločbe ministrstva odloča pristojno
delovno in socialno sodišče.
»Pravico do dela s krajšim delovnim časom uveljavlja zavarovanec pri svojem
delodajalcu.«254
Kadar gre za težje gibalno oviranega ali zmerno ali težje duševno prizadetega otroka,
se pravice uveljavljajo na podlagi mnenja posebne zdravniške komisije.
»Pravice lahko prenehajo, če inšpektor za delo ugotovi kršitev (na primer, da oseba
dejansko dela).«255
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7.2 SISTEM DRUŽINSKIH PREJEMKOV
7.2.1 SPLOŠNO
»Pravni položaj otroka ni odvisen le od položaja družine, v katero se rodi in v kateri
živi, ampak nanj vplivajo tudi številni ukrepi družbe, ki sledi blaginji otroka. Slednja
mora biti temeljno vodilo pri urejanju otrokovega pravnega položaja, kot narekuje
Konvencija o otrokovih pravicah v 3. členu.« Konvencija v prvem odstavku tega člena
določa, da morajo biti pri vseh dejavnostih v zvezi z otroki, bodisi da jih vodijo državne
bodisi zasebne ustanove za socialno varstvo, sodišča, upravni organi ali zakonodajna
telesa, otrokove koristi glavno vodilo. V drugem odstavku določa, da se države
pogodbenice zavezujejo, da bodo otroku zagotovile takšno varstvo in skrb, kakršno je
potrebno za njegovo blaginjo, upoštevaje pravice in dolžnosti staršev, zakonitih
skrbnikov ali drugih posameznikov, ki so zakonsko odgovorni za otroka, in da bodo v ta
namen sprejele vse ustrezne zakonodajne in upravne ukrepe. V tretjem odstavku je
zapisano, da države pogodbenice zagotovijo, da se bodo ustanove, službe in zavodi,
odgovorni za skrb ali varstvo otrok, prilagodili normam, ki so jih predpisale pristojne
oblasti, zlasti na področju varnosti, zdravja ter števila in usposobljenosti osebja, pa tudi
zajamčile ustrezen nadzor.
»Družinski prejemki so lahko zelo različni, in sicer so lahko: splošni (univerzalni,
pomeni, da so namenjeni vsem otrokom); posebni (selektivni, namenjeni samo
določenim skupinam otrok); lahko se izplačujejo v pavšalnem znesku (v enaki višini za
vse otroke); lahko so diferencirani (obstajajo različna merila razlikovanja, so višji ali
nižji glede na število otrok v družini idr.); lahko se izplačajo kot enkratna dajatev ali pa
kot periodična dajatev.«256
Posamezne države lahko zagotavljajo številne in različne socialne ugodnosti otrokom in
družinam, običajno zunaj sistema socialne varnosti. Segajo lahko na področje
zaposlovanja, davčnega prava, prava vzgoje, izobraževanja idr. (na primer, kot so:
štipendije; znižano plačilo vrtca; subvencionirana prehrana, prevoz, prebivanje dijakov,
študentov; pravica do nadomestila preživnine; različne davčne olajšave; podaljšano
bivanje; skladi učbenikov idr.).
Družinske prejemke v slovenski ureditvi ureja Zakon o starševskem varstvu in
družinskih prejemkih (ZSDP), in sicer v svojem drugem delu.
»Družinskih prejemkov ne moremo uvrstiti med socialna zavarovanja, saj se zanje ne
plačujejo prispevki, zaradi česar se ne oblikuje dvostransko socialno-pravno razmerje.
Gre za neprispevni sistem, oblikuje pa se enostransko socialno-pravno razmerje.
Čeprav gre za proračunsko financiranje, pa jih ne moremo uvrstiti med socialne
pomoči. Zagotavljajo varnost dohodka ob nastanku socialnega primera starševstva.
Njihov namen je kritje dela povečanih stroškov družine in s tem predvsem
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preprečevanje, ne pa odpravljanje revščine. Poleg tega se praviloma ne preverja
dohodka družine (tako kot v sistemu socialnih pomoči).«257
7.2.2 TRI SKUPINE DRUŽINSKIH PREJEMKOV
7.2.2.1 Pravice ob rojstvu otroka
»Pravica do starševskega dodatka je pravica staršev, ki nimajo pravic iz ZStarV. Pravica
traja 365 dni od rojstva otroka (prvih 77 dni ima pravico mati). Pogoj za pridobitev
pravice je stalno prebivališče matere in otroka v Sloveniji in državljanstvo (SLO/EU). V
izjemnih primerih lahko pravico uveljavlja oče ali druga oseba (npr. ko mati umre). Od
78. dne naprej lahko koristi pravico oče (z materjo morata skleniti dogovor). Pravica je
določena v pavšalnem znesku, in sicer 195,56€ EUR/mesec. V času prejemanja
dodatka je upravičenec tudi obvezno pokojninsko zavarovan. Upravičenec so ponavadi
študentske družine (MDDSZ, 2010).«258
»Pravica do pomoči ob rojstvu otroka je namenjena nakupu opreme za novorojenčka.
Gre za enkratno dajatev, ki se zagotovi v denarnem znesku ali v obliki opreme
ZAVITEK A, B, e; znaša pa 279,42 EUR. Je univerzalna pravica, torej pravica vseh
otrok. Ne preverja se premoženje oziroma dohodek (MDDSZ, 2010).«259
7.2.2.2 Družinski prejemki, namenjeni preživljanju, vzgoji in izobraževanju
otroka
»Pravica do otroškega dodatka je pravica, ki je namenjena kritju povečanih stroškov.
Pravico do dodatka ima eden od staršev. Pravico ima lahko otrok sam. Znesek dodatka
s številom otrok narašča. Pogoj za pridobitev pravice je bilo prijavljeno stalno
prebivanje otroka v Sloveniji (Ustavno sodišče je postavilo pravilo, da zadostuje
prijavljeno prebivališče otroka v državi). Pravice ne more uveljavljati oseba, ki dejansko
ne skrbi za otroka. Upoštevati je treba koordinacijska pravila (problem je, ker nimamo
banke podatkov. Je selektivna dajatev, namenjena določenim družinam; dajatev je
odvisna od dohodka na družinskega člana in od števila otrok. Struktura družine lahko
vpliva (npr.: pri enostarševskih družinah je večji dodatek, in sicer se poveča za 10
odstotkov). Trajanje pravice je do 18. oziroma do 26. leta (MDDSZ, 2010).«260
»Pri dodatku za veliko družino gre za letni prejemek (enkrat/leto); upravičene so
družine s tremi ali več otroki, ki so stari od 18 do 26 let; naslednji pogoj je, da imajo
skupno stalno prebivališče; pravico lahko uveljavi eden od otrok, če živijo otroci brez
staršev; CSD izplača avtomatično, če družina uveljavlja pravico do otroškega dodatka;
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višina je odvisna od števila otrok /trije otroci 391,60 EUR, štirje ali več 477,56 EUR/
(MDDSZ, 2010).«261
7.2.2.3 Pravici za otroke, ki potrebujejo posebno nego in varstvo
»Dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo je namenjen kritju
dodatnih stroškov; potrebno je posebno mnenje zdravniške komisije; pogoj je otrokovo
stalno prebivališče v državi; pravice ni, če so otroci v celodnevni oskrbi (izjemoma, če
starši dokažejo, da skrbijo za otroka tri do šest mesecev); višina je določena pavšalno
(v enakem znesku za vse primerljive udeležence, in sicer 100,57 EUR; za otroke s težko
motnjo v duševnem razvoju in težko gibalno oviranega otroka znaša 201,21 EUR); gre
za mesečni znesek; izplačuje se do polnoletnosti oz. do 26. leta; po 18. letu se lahko
pridobijo druge dajatve.«262
»Pri težki motnji v duševnem razvoju in težko gibalno oviranem otroku lahko eden od
staršev zapusti trg dela ali sklene pogodbo o zaposlitvi s krajšim delovnim časom od
polnega. Prejema delno plačilo za izgubljeni dohodek, ki je v prvem primeru v višini
minimalne plače, v drugem primeru pa dobi sorazmerni del minimalne plače. Pogoji za
pridobitev pravice so stalno prebivališče; državljanstvo (SLO/EU); pozitivno mnenje
zdravniške komisije; da dejansko skrbijo zanj. Pravice ni, če je otrok v celodnevni
brezplačni oskrbi v zavodu ali drugi oskrbi (rejništvu). Trajanje je do 18. leta; lahko se
delno plačilo za izgubljeni dohodek plačuje še tri mesece po otrokovi smrti; praviloma
lahko eden od staršev pridobi drugo pravico, na primer pravico do družinskega
pomočnika (MDDSZ, 2010).«263
7.2.3 POSTOPEK UVELJAVLJANJA IN VARSTVA PRAVIC
»Za vse pravice do družinskih prejemkov velja, da o njih odloča na I. stopnji pristojni
CSD. Zoper njegove odločitve je mogoča pritožba na Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve. Proti odločitvi II. stopnje je mogoče vložiti tožbo in začeti sodni
postopek pred socialnim sodiščem v 30 dneh.«264
Zahtevo je treba vložiti na predpisanih obrazcih, predložiti je treba vsa dokazila.
Dejanja, ki morajo biti opravljena v postopku na I. stopnji, podrobneje ureja Pravilnik o
postopkih za uveljavljanje pravic iz družinskih prejemkov (Ur. l. RS, 2008). Gre za
podzakonski akt, ki je bil sprejet na podlagi ZSDP. Prav tako je bil na podlagi ZSDP
sprejet podzakonski akt, ki natančneje opredeljuje merila za opredelitev otrok, ki
potrebujejo posebno nego in varstvo, sestavo, delo in plačilo zdravniških komisij, in
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predpisuje obrazce mnenj, in sicer Pravilnik o kriterijih za uveljavljanje pravic za otroke,
ki potrebujejo posebno nego in varstvo (Ur. l. RS, 2002).
Člen 88 ZSDP določa, da se odloča po določbah ZUP, razen če ZSDP določa drugače.
Torej velja splošno pravno načelo lex specialis derogat legi generali, kar pomeni, da se
uporablja poseben zakon; če pa poseben zakon tega ne ureja, se uporablja ZUP.
Upoštevati je treba krajevno pristojnost, o kateri govorimo takrat, kadar imamo več
istovrstnih organov, ki so organizirani po teritorialnem principu (kateri CSD za
konkretno zadevo). Več o krajevni pristojnosti v 90. členu ZSDP.
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8 SISTEM ZDRAVSTVENEGA VARSTVA IN ZDRAVSTVENEGA
ZAVAROVANJA

8.1 PRIMERJALNO
»Večino sistemov, ki zagotavljajo zaščito posameznika v primeru bolezni ali poškodbe,
je mogoče opredeliti kot nacionalne ali zavarovalne. Slednji so lahko javni ali
zasebni.«265 Za lažje razumevanje prilagam spodnjo sliko.
Slika 6: Različni sistemi zagotavljanja zdravstvenega varstva

EVROPA

nacionalna zdravstvena
služba (NZS)

zdravstvena zavarovanja

obvezno zdravstveno
zavarovanje (OZZ)

zagotavljanje
zdravstvenih storitev
v naravi

zasebna
zdravstvena
zavarovanja

povrnitev
stroškov

Vir: Po predavanjih prof. dr. Grega Strbana, PF, 2009/10.
»Bistvene razlike med sistemoma NZS in OZZ so, da je NZS po svoji naravi sistem
nacionalnega varstva (običajno so upravičeni vsi prebivalci; država ima v lasti
bolnišnice, nosilec sistema in izvajalec zdravstvenih storitev je lahko ista oseba, NZS se
financira predvsem iz davkov (državnih oziroma lokalnih). Tipični predstavnici
centralizirane NZS sta VB, Irska, decentralizirani sistem NZS imajo Švedska, Finska,
Danska, Španija, Italija, Portugalska in Grčija.); OZZ je po svoji naravi socialno
zavarovanje, namenjeno predvsem aktivnim osebam in njihovim družinskim članom,
nosilec sistema in izvajalec sta ločena, nosilec je običajno posebna pravna oseba
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javnega prava (ZZZS), ki pa ne izvaja hkrati zdravstvenih storitev, OZZ se financira iz
prispevkov). Poznamo sicer razlikovanje znotraj OZZ; nekatera zagotavljajo
zdravstvene storitve v naravi (kot v naši ureditvi; ko zbolimo v Avstriji in Nemčiji,
gremo k izvajalcu, ta opravi strokovni postopek, ZZZS ima pogodbo z izvajalcem in
zavarovanci ničesar ne plačamo); drugače je s sistemi, ki delujejo v skladu z načelom
povrnitve stroškov (zavarovanec sicer plačuje prispevke nosilcu zavarovanja, vendar
mora vseeno plačati zdravstvene storitve sam, neposredno izvajalcu. Od izvajalca dobi
račun, od nosilca terja povračilo stroškov. Povrnitev stroškov poznajo v Franciji, Belgiji
in Luksemburgu).«266
Načelo povrnitve stroškov je boljše zaradi tega, ker je izbira večja, ker gre zavarovanec
lahko h kateremu koli zdravniku. Pomanjkljivost takšnega sistema povrnitve stroškov je
v tem, da je zavarovanec dvakrat obremenjen.

8.2 SLOVENSKI SISTEM ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
8.2.1 ZGODOVINSKI PREGLED
»Zdravstveno zavarovanje se je začelo hitreje razvijati v industrijskih središčih ob
koncu 18. stoletja. Nastajala so društva za medsebojno pomoč, tako imenovana
podporna društva in bratovske skladnice. Prva je bila ustanovljena leta 1452, in sicer
Bratovščina Slovencev sv. Hieronima v Vidmu, ki je ob plačilu članarine zagotavljala
tudi preskrbo za primer bolezni. Naj omenim še Rudarski zakon iz leta 1854, ki je
določal, da morajo lastniki rudnikov organizirati določene skladnice za pomoč ob
bolezni. Rudarjem so sledili železničarji in tovarniški delavci. Prvo, s strani države
oblikovano zdravstveno zavarovanje, je bilo uvedeno v Nemčiji konec 19. stoletja. Leta
1883 je bil sprejet Zakon o zdravstvenem zavarovanju delavcev. V letu 1889 je bila v
Ljubljani ustanovljena prva Okrajna bolniška blagajna. Med svetovnima vojnama je bilo
z zakonom o zavarovanju delavcev za vso državo uvedeno socialno, tudi zdravstveno
zavarovanje. V začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja se je ustavodajalec odločil
znova vpeljati sistem obveznega zdravstvenega zavarovanja, s temeljnimi značilnostmi,
ki smo jih v ureditvah na našem ozemlju že poznali.«267
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8.2.2 PRAVNA PODLAGA
»Obvezno zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju OZZ) je v Sloveniji urejeno
predvsem v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ).
»ZZVZZ je v sedemnajstih letih doživel enajst novel, vanj so neposredno posegli štirje
drugi področni zakoni, urejanja pravic iz zdravstvenega varstva in zdravstvenega
zavarovanja s posameznimi določbami posebnih zakonov z drugih področij pa je še
bistveno več.«268 Njegov »prvi del«269 ureja zdravstveno varstvo (pove, kaj vse obsega
pojem zdravstvenega varstva, najdemo temeljne določbe in družbeno skrb za zdravje),
»drugi del«270 zakona ureja obvezno in prostovoljno zdravstveno zavarovanje (tudi
urejanje odnosov med zavodom in zdravstvenimi zavodi ter zasebnimi zdravstvenimi
delavci, določbe o ZZZS, uveljavljanje pravic, povrnitev škode). Tretji del zakona ima
naslov kazenske, prehodne in končne določbe. Pomemben del sistema zdravstvenega
varstva je OZZ, prek katerega se v skladu s 50. členom Ustave uresničuje pravica do
socialne varnosti v primeru bolezni ali poškodbe. Omenjeno določbo dopolnjuje in
nadgrajuje ustavna pravica do zdravstvenega varstva (51. člen Ustave).«271
Na izvajanje OZZ vplivajo številni drugi zakoni, na primer Zakon o zdravstveni
dejavnosti (ZZDej); Zakon o zdravniški službi (ZZdrS); Zakon o pacientovih pravicah
(ZPacP). ZZZS in minister za zdravje izdajata številne podzakonske akte. Med njimi so
pomembna Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja. V pripravi je zdravstvena
reforma. Nekatere predloge te reforme bom obravnavala v poglavju 8.4.
8.2.3 SOCIALNO-ZAVAROVALNO RAZMERJE
8.2.3.1 Krog zavarovanih oseb
»Zavarovanci so aktivni (to so zaposleni, samozaposleni, kmetje, vrhunski športniki in
šahisti idr.), prejemniki nekaterih socialnih dajatev (brezposelni prejemniki DN iz
zavarovanja za brezposelnost, prejemniki pokojnin, prejemniki trajne DSP idr.), osebe z
drugimi dohodki in stalnim prebivališčem pri nas, vsi državljani RS s stalnim
prebivališčem pri nas (brezposelne osebe, ki prejemajo DSP).
Glede kroga zavarovanih oseb se naše OZZ približuje NZS, saj je po podatkih ZZZS kar
99,7 odstotka prebivalstva vključenega v OZZ, 0,3 odstotka je brezdomcev, študentov
brez statusa ipd.
Podatek o tem na kateri pravni podlagi si zavarovan, je pomemben zato, da vemo, kdo
je dolžan plačevati prispevke.«272
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Glej LEMUT STRLE, Delavci in delodajalci, 2009, str. 274.
Glej ZZVZZ (1.–8. člen).
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Glej ZZVZZ (12.– 94. člen).
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Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 275–276.
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Več o tem glej ZZVZZ (15. člen) in Pravila OZZ (9. člen), glej tudi Bubnov Škoberne in
Strban, 2010, str. 277–279.
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»Družinski člani so ožji družinski člani (zakonec; zunajzakonski partner, pri čemer mora
zunajzakonska skupnost trajati dve leti (glej Pravila OZZ, 10/2); razvezani zakonec, če
obstaja dolžnost preživljanja; istospolni registrirani partner v OZZ za zdaj ne more biti
vključen kot družinski člani; otroci, lahko gre za otroke brez staršev in so zavarovani po
starih starših, in sicer do 15. leta, ko lahko postanejo sami zavarovanci, če sklenejo
pogodbo o zaposlitvi ali do 18. leta, najdlje do 26. leta, razen, če niso sposobni za
samostojno življenje in delo) in širši družinski člani (starši, če so nesposobni za
samostojno življenje in delo; bratje, sestre, pastorki, vnuki).«273
»Nekatere skupine so zavarovane zgolj za poklicne rizike, torej za poškodbe pri delu in
poklicne bolezni. To so osebe, ki se ukvarjajo s posamezno aktivnostjo, študentje pri
opravljanju študentskega dela, dijaki ali študentje pri praktičnem usposabljanju, osebe,
ki pomagajo, na primer gorsko-reševalni službi, policiji, gasilci idr.« 274
8.2.3.2 Nosilec
»Nosilec je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki je teritorialno
centraliziran (en nosilec za celotno ozemlje RS), funkcionalno decentraliziran (funkcija
prenesena na nosilca), naloge opravlja dekoncentrirano (prek »območnih enot (OE)«275
in izpostav, tako je bližje svojim uporabnikom).«276 Nekateri se zavzemajo, da bi jih
moralo biti več. Argument naj bi bil večja konkurenčnost. Vendar se nam takoj zastavi
vprašanje, v čem lahko sploh konkurirajo, glede nato, da je vse (več ali manj) določeno
z zakonom (na primer obseg pravic, prispevki idr.). Več konkurence ne pomeni nujno
več dobljenega za vloženi denar. Če ne upoštevamo ekonomije obsega in imamo več
nosilcev, pomeni to le povečanje stroškov, vprašanje pa je, na račun koga. Za dva
milijona ljudi je en nosilec dovolj. Če imamo enega nosilca, ima ta lahko »močnejšo
pogajalsko pozicijo«277 z izvajalci, prav tako je lahko bolj učinkovit nadzor nad
kakovostjo in gospodarnostjo opravljenih zdravstvenih storitev. Če imamo konkurente,
pa so potrebni še dodatni mehanizmi za nadzor, na primer ustanovitev posebne
agencije za kakovost. Organi nosilca so: »skupščina (sestavljena iz 45 članov, 20
predstavnikov je delodajalcev, 25 predstavnikov je zavarovancev. Večina je nagnjena v
korist zavarovancev. Skupščina je dvopartitna in ne tripartitna, ni predstavnikov
državne oblasti, kot na primer pri ZPIZ);«278 »upravni odbor (ki ga sestavlja 11 članov,
od tega pet članov predstavnikov zavarovancev, štirje delodajalcev, dva
zaposlenih);«279 »generalni direktor (izvoli ga skupščina Zavoda, ampak na podlagi
soglasja Državni zbor RS; ne imenuje ga Vlada kot pri drugih zavodih, kar mu daje
273

Več o tem glej ZZVZZ (20.–22. člen), glej tudi B. Škoberne in Strban, 2010, str. 279–280.
Glej ZZVZZ (17. in 18. člen) in glej tudi Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 280.
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Več o tem glej Statut ZZZS (45. člen).
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Glej ZZVZZ (12. člen), glej tudi ZZVZZ (od 69. do 77. a člena).
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Glej Slokan, 2010, Magistrska naloga, str. 18.
278
Več o tem glej ZZVZZ (71. člen) in Statut ZZZS (13.–20. člen) ter Slokan, 2010, Magistrska
naloga, str. 60–65.
279
Več o tem glej ZZVZZ (73. člen) in Statut ZZZS (21.–26. člen) ter Slokan, 2010, str. 66.
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razmeroma močno pozicijo- na primer v razmerju do MZ, ne more ga razrešiti; MDDSZ
lahko predlaga vladi razrešitev direktorja ZPIZ).«280
»Organizacijo organov upravljanja ZZZS, ki je javni zavod, ureja ZZVZZ ter na njegovi
podlagi sprejet Statut ZZZS. Podrejeno, če ZZVZZ ne določa drugače, se uporablja
Zakon o zavodih (ZZ), ki ga bo v kratkem nadomestil Zakon o negospodarskih javnih
službah (ta na novo določa organe upravljanja v javnih zavodih).«281
»Pristojnosti nosilca so biti nosilec obveznega zdravstvenega zavarovanja, posebna
pristojnost je, da zavod dejansko zbira prijave za vsa socialna zavarovanja (delodajalec
pošlje vse obrazce ZZZS, ta jih potem pošilja naprej), izdaja pravne akte, ki so
avtonomni pravni akti, po svoji naravi so podzakonski akti za izvrševanje javnega
pooblastila. Bistveno je, da ti pravni akti ne učinkujejo samo notranje, niso zgolj akti, ki
urejajo notranjo organizacijo zavoda, ampak učinkujejo tudi navzven, v razmerju do
zavarovanih oseb. Prav posebna so Pravila OZZ, ki podrobneje določajo krog
zavarovanih oseb, obseg pravic, postopek uveljavljanja. Sprejme jih Zavod s soglasjem
MZ. Idr.«282 »Zavod v skladu z zakonom izvaja nadzor nad uveljavljanjem pravic iz
zdravstvenega zavarovanja; nadzor nad pravilnostjo obračunavanja denarnih dajatev iz
OZZ; nadzor nad obračunavanjem zdravstvenih storitev; nadzor nad uresničevanjem
pogodb z izvajalci; nadzor nad obračunavanjem, plačevanjem in izterjavo prispevkov;
interni nadzor nad (finančnim) poslovanjem zavoda.«283
8.2.4 PRISPEVNO-PRAVNO RAZMERJE
»Sredstva za obvezno zavarovanje se zagotavljajo s prispevki, ki jih plačujejo
zavarovanci in delodajalci.« 284 »V slovenski ureditvi je dolžnost plačevanja prispevkov
praviloma omejena le glede vrste dohodka, ki se všteva v prispevno osnovo, ne pa tudi
glede njihove višine.«285 Delavec za zdaj plačuje prispevke samo od plače. »Pravna
pravila o dolžnosti plačila prispevkov določajo, kdo je dolžnik plačila prispevkov. Pri tem
obstaja javnopravna dolžnost delodajalca, da plača svoj in delavčev delež prispevka.
Druga stran te dolžnosti je prav tako javnopravna dolžnost delavca trpeti zmanjšanje
plače za višino deleža njegovega prispevka.«286 Dejansko delodajalec nakaže prispevke
»DURS,«287 ta pa potem naprej ZZZS.
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Več o tem glej ZZVZZ (74. člen) in Statut ZZZS (27.–33. člen) ter Slokan, 2010. str. 69.
Slokan, PP, 2010.
Več o tem glej Statut ZZZS (9. in 10. člen).
Glej Statut ZZZS (64. člen), glej tudi ZZVZZ (75.–77. člen).
Glej ZZVZZ (Viri sredstev 45.–60. člen).
Glej Strban, 2005, str. 158.
Glej Strban, 2005, str. 166.
Več o tem glej Slokan, 2010, Magistrska naloga, str. 33 in str. 41–42.
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8.2.5 DAJATVENO-PRAVNO RAZMERJE
Pravice iz OZZ lahko različno razvrščamo, in sicer po namenu (oziroma glede na
namen; lahko so preventivne, dajatve zdravljenja ipd.), glede načina zagotavljanja
(dajatve v naravi, kot so zdravstvene dajatve, to so storitvene dajatve in stvarne
dajatve ter denarne dajatve, kot so denarno nadomestilo, povrnitev potnih stroškov,
pogrebnina, posmrtnina).
»Dajatve v naravi so: pravice do preventivnih zdravstvenih dajatev (splošna prevencija;
specialna prevencija; primarna, sekundarna, terciarna prevencija); dajatve zdravljenja
(zdravljenje v ožjem smislu (ukrepi zdravljenja akutne bolezni), v nekoliko širšem
smislu še diagnostika in še v širšem smislu (poleg diagnostike in akutnega zdravljenja)
sodi medicinska rehabilitacija. Znotraj teh dajatev zdravljenja imamo naslednje pravice:
pravico do zdravniškega zdravljenja (ambulantno, stacionarno); pravico do
bolnišničnega zdravljenja (intenzivno zdravniško zdravljenje ali pa zahtevnejša
diagnostika, zdravstvena nega, nastanitev, prehrana, zdravila); pravico do zdravljenja
in nege na domu (lahko nadomeščata bolnišnično zdravljenje ali pa sta potrebna za
zagotovitev uspeha zdravljenja = zdravnik in patronažna sestra prideta samo občasno
na dom); pravico do blažilne oskrbe (paliativna oskrba, ki jo določa Zakon o
pacientovih pravicah /glej 39. člen/. Je oskrba na smrt bolnih oseb. Lahko se zagotavlja
stacionarno ali ambulantno); pravico do medicinske oskrbe v socialnovarstvenih
zavodih; pravico do zdravljenja v tujini; pravico do zdravil (na recept, ki je omejena s
številnimi ukrepi (ZZVZZ 23. a člen). Zdravila se razvrščajo na listi (pozitivna in vmesna
lista = zaradi doplačil), določanje najvišje priznane vrednosti zdravila, določanje
medsebojno zamenljivih zdravil (/generična zdravila/.); pravico do obvezilnega
materiala (povoji); pravico do medicinsko-tehničnih pripomočkov (so prilagojeni
odpravi telesne oviranosti, gre lahko za očesno, slušno pomoč, proteze, opornice,
vozičke ipd.); pravico do medicinske rehabilitacije, ki je namenjena povrnitvi zmanjšane
življenjske funkcije ali pa preprečitvi poslabšanja bolezni ali poškodbe. Lahko poteka v
naravnih zdraviliščih, stacionarno ali ambulantno. Pravila (glej 43.–49. člen) za zdaj
natančneje določajo v primeru katerih bolezni, koliko časa itn.«288
»Denarne dajatve pa so:«289
»denarno nadomestilo za čas odsotnosti z dela zaradi bolezni,«290 ob nastanku bolezni
oziroma poškodbe se ne povečajo le stroški (stroški zdravstvenih storitev, zdravljenja),
ampak lahko izpade dohodek, zato obstaja potreba po njegovi nadomestitvi. Breme
zagotavljanja DN je v naši ureditvi razdeljeno med delodajalca in ZZZS (delodajalčeva
obveznost je časovno omejena na 30 dni po nastanku vsake bolezni in največ 120 dni
na leto). Od 121. dneva naprej krije ZZZS. Višina nadomestila je drugačna, če gre za
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Glej ZZVZZ (23.–27. člen) in Pravila OZZ (22.–136. člen), glej Bubnov Škoberne in Strban,
2010, str. 284–291, glej Strban, 2005, str. 187–208.
289
Glej Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 291–299, glej tudi Strban, 2005, str. 216–219.
290
Glej ZZVZZ (28.–35. člen) in Pravila OZZ (137.–147. člen).
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poškodbe oziroma bolezni zunaj dela, takrat je 80 odstotkov povprečne plače v zadnjih
treh mesecih oziroma, če gre za poškodbe pri delu ali poklicno bolezen, 100 odstotkov
delavčeve zadnje plače. V določenih primerih krije ZZZS že od prvega dne naprej, na
primer zaradi nege ožjega družinskega člana (glej ZZVZZ, 29/1). Določeno je tudi, kaj v
primeru recidiva (pomeni povrnitev bolezni po navideznem ozdravljenju), in sicer če v
desetih dneh, ko se delavec vrne na delovno mesto ponovno zboli zaradi iste bolezni,
šteje, da gre za recidiv in nadomestilo od prvega dne odsotnosti krije ZZZS. Še nekaj
podatkov o obsegu denarnega nadomestila (višina in trajanje). Osnova je povprečna
plača zavarovanca v preteklem koledarskem letu, DN znaša 100 odstotkov osnove v
primeru poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, 100 odstotkov osnove tudi za določene
skupine oseb (recimo vojni invalidi), 90 odstotkov osnove v primeru bolezni, 80
odstotkov osnove v primeru poškodbe zunaj dela. Višina DN se običajno giblje znotraj
spodnjih in zgornjih mej, kar odraža vertikalno solidarnost (se zagotavlja minimalno
DN, ki je navzgor omejeno, predpisana je le prepoved obogatitve). Praviloma je
trajanje pravice do DN časovno omejeno (traja, dokler posameznik ne ozdravi ali pa se
ugotovi invalidnost in ima pravice iz invalidskega zavarovanja). Posebna vrsta DN je
nadomestilo za nego (osnova se določa enako, višina je 80 odstotkov povprečne plače
v preteklem koledarskem letu, trajanje pa je zelo natančno določeno);
»pogrebnina in posmrtnina,«291 pogrebnina se izplača kot delna povrnitev stroškov
pogreba z namenom, da se omili ekonomski položaj, ki nastane s smrtjo zavarovanca.
Do pogrebnine so upravičeni družinski člani ali kdo drug, ki je poskrbel za pogreb.
Povrne se 80 odstotkov stroškov povprečnega pogreba v Sloveniji. Posmrtnina je še
ena pravica za primer smrti. Ta je namenjena družinskim članom umrlega zavarovanca,
in sicer tistim, ki jih je do smrti preživljal. Običajno znaša 100 odstotkov zajamčene
plače, kar je polovica minimalne plače;
»povrnitev potnih stroškov,«292 zavarovana oseba ima pravico do prevoza z reševalnimi
vozili (dajatev v naravi), pravico do povrnitve potnih stroškov (lastni prevoz, taksi, javni
prevoz). Lahko jih uveljavi, če je poklicana oziroma napotena na pregled zunaj kraja
svojega stalnega prebivališča. Po pravni naravi gre za akcesorno ali stransko pravico
(glavna je pravica do zdravstvenih storitev). Sestavljena je iz več upravičenj (povrnejo
se stroški prevoza, pod določenimi pogoji tudi prehrane in nastanitve v drugem kraju).
Ta pravica bistveno pripomore k zagotavljanju dostopnosti do zdravstvenih storitev
(zagotavlja ekonomski dostop in geografski dostop, ki pomeni, da imaš pravico do
zdravnika, ki je blizu; če ni tako, ZZZS povrne potne stroške).
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Glej ZZVZZ (36.–38. člen) in Pravila OZZ (148.–152. člen).
Glej ZZVZZ (39.–44. člen) in Pravila OZZ (153.–156. člen), glej tudi Strban, 2005, str. 220–
221, glej tudi Bubnov Škoberne in Strban, 2010, str. 297.
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8.2.6 PRAVNA RAZMERJA MED NOSILCEM IN IZVAJALCI
Naš ZZZS ne zagotavlja zdravstvenih storitev sam, zato sklepa pogodbe z različnimi
izvajalci zdravstvene dejavnosti, kot so zdravstveni domovi (49), zdravniki zasebniki
(koncesionarji: 588 zdravnikov in 597 zobozdravnikov), bolnišnice (10 splošnih, 14
specialnih), klinični center (2), lekarne, dobavitelji medicinsko tehničnih pripomočkov,
naravna zdravilišča (16), prevozna podjetja, ki opravljajo nujne reševalne prevoze itd.
Vsak od teh izvajalcev ima določene posebnosti. Zato se najprej sklene »Splošni
dogovor (ZZZS, 2010)«293 med ZZZS, predstavniki vseh izvajalcev in MZ. Na podlagi
tega dogovora (kjer se določijo normativi, standardi, cene) se sklepajo posamezni
področni dogovori (dogovor za izvajanje primarne zdravstvene dejavnosti v
zdravstvenih domovih in pri zdravnikih zasebnikih; dogovor za izvajanje bolnišničnih
storitev; dogovor z lekarnami). Poleg teh okvirnih dogovorov se sklepajo še konkretne
pogodbe s posameznimi izvajalci (to običajno storijo OE ZZZS, ki z vsakim izvajalcem
konkretno sklenejo pogodbo, v kateri določijo obseg, vrste storitev, plačilo).« 294
»Spore, ki morajo biti rešeni razmeroma hitro (da se lahko programi zdravstvenih
storitev izvajajo), običajno rešuje arbitraža (sestavljena iz predstavnikov zavoda,
izvajalcev zdravstvene dejavnosti, če je spor področni, še predstavniki s tega področja
in predstavniki MZ). Glede na to, da so partnerji isti in so se prej že dogovarjali, se
lahko zgodi, da tudi arbitraža ne sprejme dogovora. V zdajšnji ureditvi je določeno, da
v tem primeru o spornih vprašanjih odloči vlada. Tako je odločitev lahko hitro sprejeta,
sporno pa je naslednje: MZ sodeluje pri pogajanjih in pri arbitraži. Praviloma morajo
biti odločitve soglasno sprejete. Če se minister ne strinja, tudi v arbitraži ne, predloži
zadevo Vladi in ta odloči, minister pa je seveda član vlade. V takšnem primeru bi
moralo biti pristojno socialno sodišče, glede na to, da je govor o obsegu pravic iz
obveznega zdravstvenega zavarovanja.« 295
»Temeljna dolžnost nosilca (ZZZS) je plačati izvedene zdravstvene storitve. V osnovni
zdravstveni dejavnosti velja običajno pavšalno plačilo, ki se imenuje glavarina (plačilo
po glavi, torej glede na to, koliko je zavarovanih oseb, ki so izbrale tega osebnega
zdravnika, dobi pavšal, ki je njegov vir dohodka). Glavarina je običajno dopolnjena s
sistemom zdravstvenih storitev (dobi tudi plačilo zdravstvenih storitev, ki jih opravi).
Temeljna dolžnost izvajalcev zdravstvene dejavnosti je, da zdravstveno dejavnost
izvajajo. Kaj pa, če tega ne storijo? Slednje bi pri nas morali bolj natančno urediti.«296

»Zakon o zdravstveni dejavnosti določa, na katerih ravneh se opravlja zdravstvena
dejavnost: na primarni, sekundarni ali terciarni ravni (glej tudi Predlog zakona o
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Glej Slokan, Magistrska naloga, 2010, str. 94–104.
Glej ZZVZZ (63.–68. člen), več o tem glej Strban, 2005, str. 226–233.
Glej 63. člen ZZVZZ, glej tudi Strban, 2005, str. 234–235 in Slokan, 2010, str. 104–109.
Več o tem glej Strban, 2005, str. 242–246.
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zdravstveni dejavnosti (ZZDej-1), in sicer od 24. do 43. člena); določa pogoje za
pridobitev statusa zdravstvenega zavoda, koncesije ipd; določa nadzor nad izvajanjem
zdravstvene dejavnosti (glej tudi predlog novega zakona, XV. poglavje), in sicer nadzor
ZZZS nad izvajanjem pogodb (glej 83. člen ZZDej), upravni nadzor, ki ga izvaja
ministrstvo za zdravje (glej 80. člen ZZDej), strokovni nadzor (samonadzor; notranji in
zunanji; notranji je nadzor zdravstvenega zavoda, v katerem zdravnik deluje, zunanji je
nadzor Zdravniške zbornice.).«297
Zastopam stališče, da Zdravniška zbornica Slovenije ne bi smela imeti pooblastila za
opravljanje strokovnega nadzora. Potrebna bi bila posebna agencija, v kateri bi bili
zdravniki dovolj dobro plačani, da bi zagotavljali neodvisnost in nepristranskost. Gre za
to, da je bilo Zdravniški zbornici podeljeno javno pooblastilo za podeljevanje licence
zdravnikom (namesto ministrstva za zdravje); ker pa gre za združenje zdravnikov, že s
tem zbuja dvom o nepristranskosti. Kako bo tako močna interesna skupina uspešno
nadzirala svojega kolega? V predlogu novega zakona je predviden Zdravstveni
inšpektorat RS, ki bo opravljal inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem javnega
pooblastila.
8.2.7 PRAVNA RAZMERJA MED ZAVAROVANO OSEBO IN IZVAJALCI
8.2.7.1 Postopek uveljavljanja pravic do zdravstvenih storitev
Pri uveljavljanju pravic iz OZZ moramo ločiti med denarnimi dajatvami in zdravstvenimi
storitvami oziroma dajatvami v naravi. Na postopek uveljavljanja pravic do
zdravstvenih storitev vpliva več splošnih aktov, in sicer ZZVZZ, Pravila OZZ, delno
ZZDej, Zakon o pacientovih pravicah (ZPacP), posamezni notranji akti izvajalcev
(notranji pritožbeni postopki). Torej ni enega pravno formalno urejenega postopka,
ampak več neformalnih postopkov.
»Prof. dr. Grega Strban v svojem članku opozarja, da je bilo že večkrat ugotovljeno, da
je postopek uveljavljanja pravic do zdravstvenih storitev urejen v številnih pravnih
aktih, premalo pregleden in pravno premalo določen. V istem članku analizira, ali ZPacP
izboljšuje pravni položaj socialno zavarovanega pacienta pri uveljavljanju pravic iz OZZ.
Na koncu članka ugotavlja, da bi bilo bolje določiti enoten, pravno formaliziran
postopek uveljavljanja pravic do zdravstvenih storitev iz OZZ.«298
»Zavarovane osebe imajo pravico do izbire osebnega zdravnika, vendar obstajajo
nekatere omejitve glede vrste zdravnika (splošni zdravnik, specialist pediater,
zobozdravnik in ginekolog), časovne omejitve (osebnega zdravnika lahko izberemo za
več let, po enem letu ga lahko zamenjamo brez obrazložitve. Zamenjamo ga lahko tudi
prej, če pride do nesoglasja med njima.). Omejitve so tudi krajevne (zdravnika moramo
izbrati v kraju svojega stalnega prebivališča). Omejitve so tudi za posamezne skupine
zavarovancev (denimo pripornike). Splošni izbrani osebni zdravnik vodi dokumentacijo,
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odloča o začasni nezmožnosti za delo, ki je lahko podlaga za DN, napotuje na
specialistično zdravljenje. Opravlja torej nalogo vratarja v svet zdravstvenih storitev. Če
se z odločitvijo izbranega osebnega zdravnika ne strinjamo, imamo pravico do pritožbe
(gre za notranji pritožbeni postopek), zaprosimo pomoč pri ZZZS (Pravila, 264. člen),
pravico do drugega mnenja (to možnost daje Zakon o pacientovih pravicah, 40. člen).
Poznamo obravnavo kršitev pacientovih pravic (to možnost daje ZPacP, glej 56. člen in
naslednji), pri čemer poznamo prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic (kjer pacient
in izvajalec skleneta poravnavo, lahko se dogovorita o uveljavljanju pravice do 2.
mnenja), in drugo obravnavo kršitve pacientovih pravic (odloča posebna komisija).
Poznamo pomoč varuha ČP (eden od namestnikov varuhinje je varuh bolnikovih pravic,
glej ZPacP: 55. člen), pomoč zastopnika pacientovih pravic, ki ima pravzaprav
svetovalno vlogo (več o tem glej ZPacP, 49. člen in naslednji). »Po mnenju mag. J.
Slokana naj bi zavarovanca pred izvedenskimi organi ZZZS zastopal le odvetnik, ki je
tudi zavarovan pred odgovornostjo za škodo, ki bi lahko nastala stranki v zvezi z
opravljanjem njegovega poklica. Ta je z opravljenim pravniškim državnim izpitom večje
jamstvo za zaščito zavarovančevih pravnih interesov kot zastopnik. Zagovarja tudi
stališče, da je nenehno vpeljevanje zastopnikov brez poprejšnjega jasnega oblikovanja
njihovih pristojnosti nepremišljeno, nepotrebno in najverjetneje ekonomsko
neučinkovito.«299 Mogoče je dati pobudo za strokovni nadzor, ki ga opravlja zdravniška
zbornica (glej ZZDej, 76. člen, tudi 87. c člen), strokovni-upravni nadzor lahko opravi
tudi MZ (78.–82. člen ZZDej). Pravno formalno urejen postopek bi bil hitrejši ter v
korist zavarovanih oseb in tudi zdravnikom.
»Člen 40 ZPacP nam daje pravico do drugega mnenja, vendar se ob branju tega člena
poraja vprašanje, kje je primarna raven, torej proti odločitvi izbranega osebnega
zdravnika. Pa še nekaj je; preden uveljavljamo pravico do drugega mnenja, se moramo
izčrpno pogovoriti s svojim lečečim zdravnikom (o namenu, potrebnosti drugega
mnenja). Pravica je očitno oblikovana tako, da nas odvrača. In še več: o pravici do
drugega mnenja spet odloča zdravnik znotraj istega izvajalca, kar lahko znova zbuja
dvom o nepristranskosti odločitve.«300 Zakon o pacientovih pravicah določa v petem
odstavku 48. člena, da vsi ti postopki, ki sem jih doslej naštela, niso procesna
predpostavka socialnega spora, kar pomeni, da ni treba najprej uveljaviti pravic v vseh
teh postopkih, da bi lahko vložili tožbo. Zavarovana oseba se lahko odloči, da se ne bo
več pogovarjala z zdravniki in vloži neposredno tožbo na socialno sodišče.«301
»V postopkih za uveljavitev pravic iz zdravstvenega zavarovanja po ZZVZZ odločajo
zdravniki, ki jih imenuje upravni odbor ZZZS. Imenovani zdravnik odloča, denimo, o
pravicah do zdravljenja v tujini, pravici do zdraviliškega zdravljenja, pravici do
zahtevnejših medicinsko-tehničnih pripomočkov, o pripomočkih pred iztekom trajnostne
dobe idr. Imenovani zdravnik svojo odločitev sprejme v obliki upravne odločbe, zoper
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katero je možna pritožba na zdravstveno komisijo, ki jo imenuje upravni odbor ZZZS, in
jo sestavljata dva zdravnika in en pravnik. Ta izda odločbo, zoper katero je mogoč
socialni spor na DSS, višje DSS (pritožba), vrhovno sodišče (v posebnem oddelku o
morebitni reviziji).«302
8.2.7.2 Postopek uveljavljanja pravic do denarnih dajatev
»Pri pravici do denarnega nadomestila gre dejansko za dva elementa. Prva je odločitev
o začasni nezmožnosti za delo (če se zavarovanec oziroma njegov delodajalec ne
strinjata z odločitvijo o začasni nezmožnosti za delo izbranega osebnega zdravnika,
lahko zavarovanec vloži ugovor ali presojo (glej Pravila OZZ: 234/1), o kateri odloča
imenovani zdravnik, zdravstvena komisija ZZZS). Drugi del je denarna dajatev
(zagotovi ga ZZZS; če se ne strinjamo z določitvijo OE, je možna pritožba na Direkcijo
ZZZS).«303
»Pravici do pogrebnine in posmrtnine je mogoče uveljavljati pri OE ZZZS. Pravico do
pogrebnine lahko uveljavljamo tudi neposredno pri izvajalcu pogrebne dejavnosti (če
ima z ZZZS sklenjeno pogodbo), pravico do posmrtnine pa pri delodajalcu. Povračilo
potnih stroškov uveljavljamo pri kateri koli OE oziroma izpostavi ZZZS. Povračilo lahko
uveljavljamo tudi pri delodajalcu (ta potem uveljavlja povračilo pri ZZZS). Utemeljenost
dokazujemo s predpisano listino, ki jo izda osebni zdravnik. Na drugi stopnji odloča
Direkcija ZZZS (glej ZZVZZ: 84. člen).« 304
8.2.8 SODNO VARSTVO
»Zoper končno odločitev pristojnega (osebnega ali napotenega) zdravnika, zdravstvene
komisije in organov ZZZS je mogoče vložiti tožbo pri socialnem sodišču. Postopkovna
posebnost je, denimo, da revizije ni mogoče vložiti v sporih o pravici do zdraviliškega
zdravljenja, razen če jo sodišče dopusti.«305

8.3 PROSTOVOLJNA (ZASEBNA) ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA
»Prostovoljna zdravstvena zavarovanja krijejo zavarovancem stroške zdravstvenih in z
njimi povezanih storitev, oskrbe z zdravili in medicinsko-tehničnimi pripomočki ter
izplačila dogovorjenih denarnih nadomestil v primeru bolezni, poškodbe ali posebnega
zdravstvenega stanja. Takšna zavarovanja smejo na območju RS izvajati zavarovalnice,
ki izpolnjujejo predpisane pogoje po tem zakonu in po zakonu, ki ureja
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zavarovalništvo.«306 V Sloveniji imamo OZZ, pri katerem ni prostovoljne vključitve.
Imamo pa prostovoljna zasebna zavarovanja. »Poznamo več vrst (tipov) prostovoljnih
(zasebnih) zdravstvenih zavarovanj, in sicer osnovna zavarovanja (so za tiste, ki niso
vključeni v krog obvezno zavarovanih oseb); nadomestno zdravstveno zavarovanje (je
tisto, ki dejansko nadomešča obvezno. Poznajo ga v Nemčiji, ker so posamezne
skupine zavarovancev izključene iz kroga obvezno zavarovanih oseb in se lahko
namesto v obvezno zavarovanje vključijo v nadomestno zasebno zavarovanje, so tisti,
ki zaslužijo več kot 45.000 evrov); vzporedna zavarovanja (gre za zavarovanje, ki je
vzporedno z obveznim; vanj se vključijo osebe, ki so obvezno zavarovane in si želijo
zagotoviti enake storitve po drugem postopku; imenujejo ga tudi zavarovanje za
čakalne vrste. Nevarnost teh zavarovanj je, da služijo le kot možnost preskoka vrste.
»Po mnenju prof. dr. Strbana ima to zavarovanje neposreden vpliv na prerazdelitev
dohodka, saj vzporedno zavarovanje sklenejo predvsem osebe z višjimi dohodki. Te so
sočasno dvakrat zavarovane. Vzporedna zavarovanja so pravno dopustna, vprašanje pa
je, ali so povsem sprejemljiva.«307); dodatna zdravstvena zavarovanja (so za storitve,
ki jih OZZ ne krije oziroma ne zagotavlja, gre za nad-standard, ki je dopusten le pri
nemedicinskih storitvah); dopolnilno zdravstveno zavarovanje).«308
8.3.1 DOPOLNILNA ZDRAVSTVENA ZAVAROVANJA
Pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju gre za doplačila; zavarovanje krije razliko
do polne vrednosti zdravstvenih storitev (Zavod v številnih primerih krije samo del
zdravstvene storitve, razliko do polne vrednosti je treba doplačati: ali zavarovana oseba
sama ali s sklenitvijo dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja.). »Smiselnost oziroma
namen teh doplačil je zmanjšanje stroškov in povečanje zavedanja zavarovanih oseb o
tem, da zdravstvene storitve nekaj stanejo. Dejansko ni tako, ker gre samo za prenos
bremena (breme plačila se prenaša na posameznika in njegovo družino). Pomemben
argument proti doplačilom je, da ni mogoče najti pravične formule, ki bi razdelila
stroške na sprejemljiv način med zavarovanimi osebami, ki uveljavljajo pravice do
zdravstvenih storitev in stvari. »Doplačilo je enako za vse, kar pomeni, da najbolj
prizadene tiste z nižjimi dohodki. Manjkajoča sredstva bi bilo mogoče pridobiti, denimo,
z razširitvijo prispevne osnove, manjšim dvigom prispevne stopnje.«309 Zakonodajalec
je določil, da doplačil ni za prejemnike denarne socialne pomoči. Oseba tik pod pragom
revščine je v boljšem položaju kot tisti tik nad pragom revščine. Morda bi bila pravična
rešitev, da bi bila doplačila odvisna od višine dohodka. Zaradi dopolnilnega
zdravstvenega zavarovanja se ne zavedamo, kolikšno je dejansko doplačilo za
storitev.«310
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8.3.2 PROBLEMI DOPOLNILNIH ZDRAVSTVENIH ZAVAROVANJ
Člen 62 ZZVZZ pravi, da so dopolnilna zdravstvena zavarovanja v javnem interesu. Pri
tem se pojavi vprašanje: če so v javnem interesu, zakaj jih potem ne izvaja tudi ZZZS.
In še več: če so v javnem interesu, zakaj se ne zagotavljajo v obveznem zdravstvenem
zavarovanju.
ZZVZZ od 62. d člena naprej določa izravnalno shemo, in sicer med zasebnimi
zavarovalnicami. Gre za to, da morajo zavarovalnice, ki imajo razmeroma ugodno
strukturo zavarovancev, plačati nekaj tistim zavarovalnicam, ki nimajo tako ugodne
strukture zavarovancev (da se izenači riziko; najboljši riziko v zdravstvenem
zavarovanju je mlad moški, starejše ljudi bi zavarovalnice pošiljale drugam, saj so
najslabši riziko, zato se izravnavajo riziki.). Lahko bi imeli izravnalno shemo med
javnimi zavarovalnicami, tudi če bi zasebne zavarovalnice ponujale OZZ. Ne moremo pa
omejevati svobodne gospodarske strukture zasebnih zavarovalnic, ki ponujajo zasebna
zavarovanja. Imamo torej razlog več, zakaj odpraviti doplačila in dopolnilna
zdravstvena zavarovanja. Nenavadno je namreč, da se vzpostavi izravnalna shema
med zasebnimi zavarovalnicami, ki ponujajo zasebno zdravstveno zavarovanje (PAHOR,
2010).
8.3.3 IZVAJALCI DOPOLNILNIH IN DRUGIH ZAVAROVANJ
Dopolnilna zdravstvena zavarovanja in nekatera druga zavarovanja ponujajo zasebne
zavarovalnice, kot na primer: Adriatic Slovenica, Vzajemna zdravstvena zavarovalnica,
d. v. z. (družba za vzajemna zavarovanja), TRIGLAV, Zdravstvena zavarovalnica d. d.
Študentje lahko na enem spletnem mestu preverijo, katera zavarovalnica jim bolj
ustreza in kakšne pravice in obveznosti imajo ob sklenitvi dopolnilnega zavarovanja.
Gre za spletno mesto: http://dopolnilno-zavarovanje.si/default.aspx (LESKOVAR,
2010).
Tako lahko preverijo, katera zavarovalnica ponuja bolj ugodno premijo, morda še
kakšne popuste in druge ugodnosti.

8.4 NEKATERA IZHODIŠČA ZA ZDRAVSTVENO REFORMO
»Dejanska razmerja v družbi se nenehno spreminjajo. Demografskim dejavnikom, kot
je staranje prebivalstva, se je pridružila še gospodarska recesija. Zato je
zakonodajalčeva dolžnost slediti spremenjenim družbenim razmerjem s svojo
normativno dejavnostjo.«311 Osnutek novega zakona še ni v javni razpravi, so pa na
spletni strani MZ dostopna izhodišča za pripravo novega zakona. V nadaljevanju sem
jih nekaj povzela (MDDSZ, 2010). Po novi ureditvi bi bili v prihodnje zavarovani kot
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družinski člani le otroci do 18. leta starosti in študentje (s statusom študenta), zakonci
in drugi družinski člani pa le, če bi bili dohodki gospodinjstva na družinskega člana nižji
od dohodka, ki ga določajo predpisi s področja socialnega varstva kot merilo za
pridobitev pravice do socialne denarne pomoči. To bi pomenilo, da bi se določena
skupina ljudi, ki je bila doslej zavarovana kot družinski člani, morala sama zavarovati in
si tudi sama plačevati prispevke za OZZ. Treba je opozoriti, da v sedanji ureditvi
istospolni partner v OZZ ne more biti vključen kot družinski član, zato da bi bilo to
treba urediti. Tako ne bi prihajalo do koncepta obratne diskriminacije, ko je istospolni
partner v Nemčiji zavarovan kot družinski član in je ob prihodu v Slovenijo upravičen
do zdravstvenih storitev, medtem ko slovenski istospolni partner ni upravičen do teh
storitev. Po novem naj bi prišlo do nekaterih sprememb pri upravljanju in vodenju
ZZZS. V sestavi organov upravljanja (skupščina, upravni odbor) naj bi bilo zastopano
tudi določeno število predstavnikov zavarovancev s posameznih območij Slovenije. Prav
tako naj bi namesto generalnega direktorja ZZZS imel v prihodnje tričlansko upravo,
kar je povezano z izredno širokim področjem njegovega delovanja in poslovanja. Ob
tem se odpira še vprašanje reorganizacije ZZZS, kar je povezano z uvajanjem
zavarovanja za dolgotrajno oskrbo. Po nekaterih predlogih naj bi se ZZZS reorganiziral
v zavod (bolje javno blagajno), ki bi izvajal obvezno zdravstveno zavarovanje in
zavarovanje za dolgotrajno oskrbo. V tem primeru bi imel dva vplačilna računa in
organe upravljanja za vsako od navedenih področij. Prav tako bi moral zagotoviti
ločeno vodenje prihodkov in stroškov za obe veji socialnega zavarovanja. To možnost
bo treba še urediti v novem ZZVZZ in v »zakonu o zavarovanju za dolgotrajno
oskrbo.«312 Vsekakor pa bi taka organizacija pomenila racionalizacijo in boljšo
dostopnost storitev službe ZZZS (ali novega zavoda) prebivalstvu. »Po mnenju mag. J.
Slokana je treba razmerja v Skupščini ZZZS de lege ferenda v novem ZZVZZ spremeniti
tako, da bo zastopanost omogočena vsem zavezancem za plačilo prispevka v skladu z
razmerjem zavarovanih oseb v obveznem zavarovanju in razmerjem vplačil prispevkov
v zdravstveno blagajno.«313 »Prof. dr. Grega Strban postavlja vprašanje, ali je poslej še
potreben upravni odbor, katerega naloge bi lahko bile razdeljene med skupščino in
tričlansko profesionalno upravo. Pri slednji se predvideva vladno in ne več
parlamentarno soglasje k skupščinskemu imenovanju, kot sedaj pri generalnem
direktorju. S tem se lahko nekako slabi samoupravo nosilca, še opozarja Strban.«314
Prispevkov ne bi plačevali le od plač, temveč tudi od prejemkov za podjemne, avtorske
in druge civilnopravne pogodbe, za nadurno delo, dežurstva, nagrade za delo v
upravah in nadzornih svetih družb in zavodov, za najemnine itd. Izvzeti bi bili le
prejemki v zvezi z delom, kot so dodatki za prehrano, potni stroški, regres itd. To bi
pomenilo razširitev prispevnih osnov, hkrati pa tudi uresničitev načela, da smo v
socialnem zdravstvenem zavarovanju dolžni vsi prispevati proporcionalno enak delež
skladno z našo finančno sposobnostjo. To načelo bi veljalo le za tisti del prispevne
stopnje, s katero se krijejo stroški za zdravstvene storitve, zdravila in medicinske
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pripomočke, ne pa za pravice do denarnih dajatev (nadomestila plač, pogrebnina), kjer
bi se plačevali prispevki le od bruto plač. »Argument za razširitev prispevne osnove na
dohodke ekonomsko aktivne osebe je, da lahko aktivnejša oseba pomeni tudi večje
zavarovalno tveganje.«315 Odpravljena bi bila le pravica do posmrtnine v zavarovanju
za bolezen in poškodbe zunaj dela. Ta je namreč le enkratna denarna pomoč družini
delavca ob njegovi smrti, če jo je ta pred tem preživljal. Gre za socialno dajatev, ki jo,
če so zato utemeljeni razlogi, uredi v predpisih s področja socialnega varstva. Če bi bila
smrt posledica poškodbe pri delu ali poklicne bolezni, bi jo upravičenec vseeno dobil.
Osebam, ki nimajo sredstev, je vseeno treba pomagati pri pripravi pogreba, zaradi
pietete do umrlega. »Izključitev pravice ne pomeni, da bi osebe ostale brez zaščite ob
smrti preživljavca družine. Dajatve v tem primeru zagotavljajo nekateri delovnopravni
predpisi (denimo solidarnostna pomoč) in drugi sistemi SZ (vdovska in družinska
pokojnina, odpravnina, oskrbnina), lahko bi se pridobila enkratna denarna socialna
pomoč.«316 V prihodnje ne bi bila sestavina pravic iz OZZ kritje stroškov prenočitve in
prehrane med zdraviliškim zdravljenjem, ki ni nadaljevanje bolnišničnega zdravljenja in
pri podaljšanem (neakutnem) bolnišničnem zdravljenju. Podobna ureditev namreč že
velja za varovance v socialnih zavodih, ki si te stroške krijejo sami, ali občine, če
varovanci sami nimajo zadostnih finančnih sredstev. V OZZ bi ob nakazani drugačni
ureditvi od dosedanje imeli zagotovljeno kritje stroškov nastanitve in prehrane med
zdraviliškim zdravljenjem in neakutnim bolnišničnim zdravljenjem zavarovane osebe, ki
so prejemniki socialnih denarnih pomoči oziroma izpolnjujejo merila za njihovo
pridobitev. Predvideva se znižanje praga solidarnosti pri nekaterih poškodbah zunaj
dela, kjer gre za velika tveganja v prostem času, kot so npr. tekmovalni športi, borilne
veščine, gorsko kolesarstvo, planinarjenje, alpsko smučanje, motoristični in
avtomobilski športi, športno padalstvo, padalstvo itd. »Za ta tveganja bi bila raven
kritja za osebe, starejše od 14 let, le 40 odstotkov, za razliko pa bi se lahko
prostovoljno zavarovali. V ta namen naj bi zavarovalnice pripravile zavarovalni produkt
za tovrstna tveganja, zavarovanje pa bi bilo lahko kratkotrajno, npr. samo za čas
udeležbe v teh aktivnostih (dan, teden, mesec, leto), pri profesionalnih športnikih pa
tudi dolgotrajnejše. Ta predlog sledi usmeritvi o večji osebni odgovornosti za lastno
zdravje, saj je večina poškodb iz navedenih razlogov povzročenih zaradi nepazljivosti,
neprevidnosti, včasih tudi objestnosti in kršenja predpisov. Problem takšne ureditve je,
da si tisti z najnižjimi dohodki ne bodo mogli privoščiti, na primer, smučanja. Je pa tudi
res, da naj solidarna skupnost pokriva samo tiste zdravstvene storitve oziroma
zdravstvene storitve za tiste primere, ki jih posameznik ne more premagati sam in
samo, če posameznik z zdravim načinom življenja pripomore, da bo teh primerov čim
manj ipd.«317 »Predlagane so spremembe glede višine nadomestila plače med začasno
zadržanostjo z dela, in sicer v povprečju za 5 odstotkov od osnove. Prav tako naj bi se
zmanjšala obveznost delodajalcev za izplačevanje nadomestil od sedanjih 30 na 25
delovnih dni, hkrati pa povečala ta obveznost pri odsotnostih z dela zaradi poškodb na
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delu in bolezni, povezanih z delom, od sedanjih 30 na 45 delovnih dni. Hkrati s tem pa
je treba spremeniti določbe ZDR, sicer se lahko zgodi, da bo delodajalec kril prvih 30
dni, ZZZS od 45. dne, kaj pa bo s preostalimi 15 dnevi; lahko pride celo do
prekrivanja.«318 »Nadomestilo plače za prvi dan odsotnosti z dela zaradi nege
družinskega člana ne bi bila več pravica iz OZZ. To obvezo naj bi prevzeli delodajalci, ki
bi lahko svojim zaposlenim, skladno z določili ZDR, omogočili koriščenje enodnevnega
dopusta ali pa prevzeli obveznosti glede nadomestila plače za ta dan. Obveznost se
torej iz ZZZS prenaša na delodajalca. Ta določba se mi ne zdi smiselna, ker so
delodajalci vedno zainteresirani, da so delavci na delovnem mestu.«319 Tudi v prihodnje
naj bi ohranili sistem doplačil k ceni zdravstvenih storitev, zdravil in medicinskih
pripomočkov, ki so pravica v OZZ. Glede na ekonomsko realnost in nujo po ohranitvi
finančne vzdržnosti sistema javnega zdravstvenega zavarovanja je to predvideno tudi
za naslednja leta, in sicer v približno enaki višini kot doslej. Predvideno pa je, da bi
lahko bile zmanjšanih doplačil deležne osebe, ki bi se redno udeleževale programov za
krepitev zdravja, preventivnih pregledov in presejalnih testov, udeležbe v programih
upravljanja z boleznijo ali pa zaradi zdravega načina življenja ne bi koristili nekaterih
zdravstvenih storitev. Tako bi lahko imeli delne oprostitve za storitve v osnovni
zdravstveni dejavnosti, zobozdravstvene storitve, zdravila, specialistične storitve itd. To
naj bi bila ekonomska spodbuda za bolj zdrav način življenja in za motivacijo ljudi za
preventivo. »Obsežna doplačila, kot jih poznamo zdaj, bi bilo dobro odpraviti, saj
prinašajo več težav kot koristi. Slednje bi rešili z razširjeno prispevno osnovo in
povišano prispevno stopnjo.«320 V zakonu bo sicer predvidena možnost, da dopolnilno
zdravstveno zavarovanje izvaja tudi ZZZS, in sicer po istih načelih, kot bo to veljalo za
vzajemne družbe. Ostaja pa odprto vprašanje izvedljivosti te možnosti, saj nima zato
potrebnih sredstev ustanovitvenega kapitala, sredstev OZZ pa ne more koristiti za
uvedbo in izvajanje zasebnega zavarovanja. Menim, da je treba dopolnilno zdravstveno
zavarovanje ukiniti, storitve zagotavljati v obveznem zdravstvenem zavarovanju,
zavarovanci pa bi ga financirali sorazmerno s svojimi prihodki. »V javnem interesu bi
moralo biti, da dopolnilno zavarovanje izvaja (samo pravna oseba javnega prava) in
nadzira država (neposredno).«321 Ločitev OZZ za bolezen in poškodbe zunaj dela od
zavarovanja za poškodbe na delu in bolezni, povezane z delom in uvedba diferenciranih
prispevnih stopenj za delodajalce. Skladno z navedenimi stališči in prakso v večini
evropskih držav bi se dosedanje obvezno zdravstveno zavarovanje ločilo na dve
področji, od katerih bi vsako imelo svojo prispevno stopnjo, prihodke in stroške, pa tudi
različne pravice zavarovancev. V OZZ za bolezen in poškodbe zunaj dela bi še naprej
veljalo načelo najširše solidarnosti vseh zavarovancev, medtem, ko bi na področju
zavarovanja za poškodbe na delu in bolezni, povezane z delom, veljalo načelo
vzajemnosti med delodajalci, ki bi to zavarovanje financirali. V slednjem zavarovanju bi
imeli zavarovanci (delojemalci) tudi večje ugodnosti in pravice, kot npr. višja
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nadomestila v času začasne zadržanosti z dela, uveljavljanje pravic brez doplačil,
načelo uporabe vseh sredstev in metod zdravljenja in rehabilitacije, dokler obstaja
verjetnost povrnitve delovne sposobnosti itd. V to zavarovanje bi po predlogu osnutka
bili obvezno vključeni poleg zaposlenih tudi kmetje. V prihodnje MZ ne bi več
neposredno sodelovalo v pogajanjih med ZZZS in predstavniki izvajalcev. Namesto tega
bi za posamezna obdobja (npr. dve leti) sprejelo in določilo akcijski načrt za ta
pogajanja, v katerem bi določilo cilje, prednostne naloge in kadrovske ter ekonomske
okvire za pogajanja. Novosti gredo v smeri krepitve ZZZS kot naročnika in plačnika
storitev, ki se mora o programih zdravstvenih storitev, njihovi ceni in kakovosti pogoditi
s partnerji tako, da za razpoložljiv denar doseže čim boljšo dostopnost in kakovost
storitev. Med merili za določanje cen storitev naj bi se v prihodnje upoštevala tudi
kakovost storitev, večja racionalnost in smotrnejše koriščenje obstoječih človeških in
drugih materialnih virov. Pogajalski postopki naj bi se razširili tudi na področje oskrbe z
zdravili in medicinskimi pripomočki. ZZZS naj bi imel večjo avtonomijo pri pogajanjih;
ta pa je povezana tudi z večjo odgovornostjo za poslovanje, ki mora slediti
ekonomskim možnostim države in usmeritvam iz strateškega in kratkoročnih načrtov
RS. V prihodnje naj se pogodbe z izvajalci ne bi več sklepale za vsako posamezno leto,
ampak najmanj za dve leti, kar je tudi prispevek k racionalizaciji tega področja.
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9 ZAKLJUČEK

Moja glavna hipoteza je, da je iz pregleda domačih in tujih predpisov mogoče
domnevati, da v Sloveniji obstaja sistem organizacij, ki skrbijo za zagotavljanje pravic
oseb iz socialne varnosti, da je ta sistem razmeroma ustrezen, vendar bi ga bilo
mogoče še izboljšati. Glavno hipotezo sem preverjala z naslednjimi pomožnimi
hipotezami, in sicer: da država ustvarja pogoje za to, da se pravice na področju
socialne varnosti lahko čim lažje in čim učinkoviteje uresničujejo, vendar vsi pogoji še
niso zagotovljeni; da država zagotavlja mrežo organizacij na področju socialne varnosti,
ki je razmeroma ustrezna, mogoče pa jo je še dopolniti; da na področju socialne
varnosti odločajo številni organi, ki jih urejajo predpisi na način, tako da lahko ustrezno
opravljajo svojo funkcijo, vendar je mogoče naravo teh organov še izboljšati z ustrezno
pravno ureditvijo. Tako glavno hipotezo kot vse tri pomožne hipoteze je mogoče
potrditi. V nadaljevanju zaključka bo obrazloženo moje stališče.
Ob pregledovanju pravnih virov sem morala pregledati mednarodne pravne akte, akte
Evropske unije in nacionalne akte. Tako sem se srečala z univerzalnimi in regionalnimi
pravnimi akti, z večstranskimi in dvostranskimi pogodbami, s pravnimi instrumenti
načel in pravnimi instrumenti vsebine. Koordinacija je dejansko povezovanje sistemov
socialne varnosti brez poseganja v vsebino samega sistema. Namen je, da delavci ne bi
izgubljali pravic s tem, ko se gibljejo med različnimi državami. Posamezni pravni akti
koordinacije obstajajo tako znotraj Mednarodne organizacije dela, Sveta Evrope,
najbolj razvit sistem koordinacije pa obstaja med državami članicami Evropske unije.
Harmonizacija dejansko posega v vsebino sistema socialne varnosti in velja tudi za
osebe, ki se ne gibljejo, na primer harmonizacija določenih splošnih pravnih načel, kot
je recimo enako obravnavanje moških in žensk. S pomočjo teh instrumentov lahko
potrdimo del prve pomožne hipoteze, v nadaljevanju pa bom prikazala, da jo je
mogoče potrditi v celoti.
Po pregledu mednarodnih aktov in aktov EU je sledil pregled predpisov, ki obstajajo v
Sloveniji in ki veljajo za področje socialne varnosti, pri čemer obstajajo različni podsistemi sistema socialne varnosti. Tako poznamo podsistem socialnih zavarovanj, podsistem socialnih pomoči in podsistem družinskih prejemkov. Pred predstavitvijo
splošnih značilnosti je seveda treba povedati, kaj je namen sistema socialne varnosti.
Namen je zagotavljati varnost dohodka. Družba zagotavlja svojim članom zaščito v
primeru izpada dohodka ali povečanih stroškov. Lahko se nam zgodi izpad dohodka, in
sicer v primeru brezposelnosti, starosti, bolezni, invalidnosti, smrti, poškodbe pri delu,
poklicne bolezni in tudi zaradi materinstva. Stroški so večji tudi v primeru bolezni,
starševstva ali poškodbe. Država je zato ustanovila mrežo institucij, ki pokrivajo
pravkar navedene socialne primere. Za dolgotrajno oskrbo bomo morali v prihodnje
ustrezno urediti nosilca, izvajalce in nadzor. Iz zapisanega je razvidno, da je potrjena
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druga pomožna hipoteza: da država zagotavlja mrežo organizacij na področju socialne
varnosti, ki je razmeroma ustrezna, mogoče pa jo je še dopolniti.
Po tej kratki predstavitvi lahko povzamem še značilnosti posameznih podsistemov
socialne varnosti. Prvi podsistem so socialna zavarovanja. Zanje je značilno, da gre za
obvezno javno zakonsko zavarovanje (v celoti je urejeno po zakonu, ni prepuščeno
pogodbeni volji strank in vanj smo vključeni obvezno, ne glede na lastno voljo).
Prostovoljna zavarovanja so zasebna in lahko zagotavljajo pravice ob nastanku bolezni,
starosti itn., vendar niso socialna zavarovanja. Pravni subjekti javno pravnega razmerja
so na eni strani zavarovanci, ki so določeni z zakonom, na drugi strani tega razmerja
pa je nosilec socialnega zavarovanja. Pri nas je nosilec posebna specializirana pravna
oseba javnega prava (običajno javni zavod, ki ga ustanovi in katerega delovanje
nadzira država). Pravimo, da gre za funkcionalno decentralizacijo, pri čemer so nosilci
teritorialno centralizirani, svoje naloge pa opravljajo dekoncentrirano. Temeljna
dolžnost zavarovancev je, da plačujejo prispevke, kar je hkrati pravica nosilcev, da
prejmejo te prispevke. In obrnjeno: dolžnost nosilca je, da zagotovi dajatve, kar
pomeni, da imajo zavarovanci in druge upravičene osebe pravico do dajatve. Ti nosilci
pa niso nujno tudi izvajalci posameznih storitev. Najbolj tipičen primer je obvezno
zdravstveno zavarovanje. Socialno zavarovalno razmerje nastane med nosilcem in
zavarovancem, toda ko posameznik zboli, ne gre k nosilcu, ampak k izvajalcu, k
tistemu, s katerim ima nosilec sklenjeno pogodbo. Prav tako imamo na prispevni strani
lahko več pravnih subjektov, kajti prispevke ne plačujejo le zavarovanci, ampak tudi
delodajalci (tudi sodelujejo pri upravljanju, lahko so tudi stranke v določenih primerih).
Prav tako je lahko udeležena država; namesto nosilca, recimo, pobira prispevke. Pri
nas prispevke pobira Davčna uprava RS, torej država neposredno. Trend je v t. i.
integriranih sistemih pobiranja davkov in prispevkov, in sicer zato ker se zagovarja
ekonomija obsega. Posamezni nosilec ima več organov, v katerih so zastopani
predstavniki delavcev, delodajalcev, v nekaterih primerih tudi države. Trend je, da bi
bilo teh organov manj, da bi bilo manj članov v teh organih, kar seveda ni sporno.
Sporno je to, da se želi spreminjati strukturo članstva. Država namreč želi več svojih
predstavnikov, torej še večji vpliv na odločitve, kar pomeni, da s tem krni samoupravo.
Vsebina tega javnopravnega razmerja so pravice in obveznosti, ki so standardizirane,
torej vnaprej določene z zakonom. Če se posameznik ne strinja z odločitvijo organa I.
stopnje, ima pravico do pritožbe drugostopenjski organ (o pritožbi odloča nosilec),
obstajajo pa tudi posebna pravna sredstva, na primer ugovor pri socialnovarstvenih
storitvah, zahteva za presojo idr. Sodno varstvo je na socialnem sodišču kot oddelek
Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, imamo tudi Višje delovno in socialno
sodišče kot pritožbeno sodišče. Tudi vrhovno sodišče ima poseben delovni in socialni
oddelek.
Socialna zavarovanja so dopolnjena s sistemom socialnih pomoči, ki je urejen z
Zakonom o socialnem varstvu. Značilnost sistema socialnih pomoči je, da je po svoji
pravni naravi subsidiaren, kar pomeni, da morajo posamezniki storiti vse, kar je v
njihovi moči, da si zagotovijo preživetje. Financirajo se iz proračuna, ni kakšne
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neposredne dajatve, oblikuje se enostransko socialno pravno razmerje. Vsebina tega
razmerja je pravica do socialne pomoči. Socialne pomoči se lahko zagotavljajo v
denarju ali pa v naravi. Nekatere se vedno zagotavljajo v naravi, to so socialne storitve.
Izvajalci so predvsem javni zavodi, kot so centri za socialno delo, domovi za starejše,
posebni socialnovarstveni zavodi za odrasle, varstveno delovni centri idr. Upravičenec,
ki s posamezno socialno storitvijo ni zadovoljen, lahko vloži ugovor pri svetu Zavoda ali
pri Socialni zbornici Slovenije. Možno je tudi sodno varstvo pri socialnem sodišču. Prav
tako pa je možna tudi socialna inšpekcija, ki deluje v okviru Inšpektorata za delo.
Tretji podsistem so družinski prejemki. Ne moremo jih uvrstiti med socialna
zavarovanja, ker ne gre za zavarovanje in niso namenjeni preživetju posameznika,
torej ne gre za socialno pomoč. Lahko bi jih označili, v grobem, kot sistem
nacionalnega varstva. Financirani so iz državnega proračuna. Nosilec je neposredno
država, izvajalec center za socialno delo, o pritožbi pa odloča Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve. Možna je tožba na socialno sodišče.
Glavno hipotezo je s predhodno in nadaljnjo obrazložitvijo moč potrditi. Tudi naše
ustavno sodišče je naložilo zakonodajalcu, da mora pravo prilagajati nenehno
spreminjajočim se družbenim razmeram. Tudi zakonodajalec lahko sam vpliva na
družbeni razvoj. V prihodnosti bo zagotovo znova prišlo do sprememb glede enakega
obravnavanja moških in žensk. Morda bo družba vendarle »pozitivno diskriminirala«
matere, saj imajo posebno vlogo v družbi. Treba bo izenačiti položaj registrirane
istospolne partnerske zveze z zakonsko in zunaj-zakonsko zvezo. Na področju
pokojninskega zavarovanja, in sicer v okviru II. stebra (ki mu pravimo tudi multiplikator
poklicnega uspeha), imamo težave z obrnjeno solidarnostjo, ko smo pravzaprav vsi
solidarni s tistimi z več dohodka (tisti, ki imajo več, lahko vložijo več in so deležni višje
davčne olajšave). Tukaj lahko potrdim prvo pomožno hipotezo, da država ustvarja
pogoje, vendar vsi pogoji še niso izpolnjeni. Pri pokojninski zakonodaji se je zataknilo
zaradi tega, ker je Državni zbor zahteval presojo ustavnosti referenduma o ZPIZ-2, pri
čemer se zastavlja vprašanje, ali je ustavo sodišče sploh pristojno za odločanje o
vsebinski oziroma finančni primernosti. Ustavno sodišče bi moralo zahtevo zavrniti in
omogočiti razpis referenduma o ZPIZ-2. Treba je poudariti, da pokojninska zakonodaja
verjetno ne bo sprejeta, saj volivci ne bomo glasovali zoper sami sebe. Vemo, da gre
zakonodaja v smer zaostrovanja pogojev. Pri pokojninski reformi sicer ne razmišljajo le
o strukturni reformi, pri kateri gre za spremembo strukture, temveč tudi o parametrični
reformi; spreminjajo se torej določeni parametri obstoječega sistema.
Nosilci socialnih zavarovanj se bodo vedno zgledovali po zasebnih družbah in jim
nekako skušali slediti. Tako gre trend v smeri zmanjševanja organov in članov v njih.
Vlada ima z delodajalci kar 14 predstavnikov, kar je večina, to pa je rešitev, ki jo je
izpeljala prejšnja vlada. Gre torej za zmanjševanje pravic, prenašanje odgovornosti na
posameznika, nekakšna privatizacija, po drugi strani pa podržavljanje in večji državni
vpliv nad delovanjem, nad organizacijo pokojninskega zavoda. Nosilec zavarovanja za
brezposelnost je Zavod RS za zaposlovanje (ZRSZ), za katerega velja enako kot za vse
druge nosilce, da gre za pravno osebo javnega prava. Je teritorialno centraliziran,
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funkcionalno decentraliziran, naloge opravlja dekoncentrirano. S spremembo leta 2006
je bila struktura Sveta Zavoda nekoliko spremenjena (takšna struktura ostane tudi po
novem ZUTD; šest članov imenuje Vlada RS, tri delodajalci, tri sindikati, enega izvolijo
delavci Zavoda). Tako Vlada lahko bolj vpliva na odločitve ZRSZ. Večji vpliv države je
na tem področju utemeljen, ker se večina pravic financira iz proračunskih sredstev. S
to spremembo iz leta 2006 je bila črtana tudi pravica do denarne pomoči; argumenti so
bili, da gre za podvajanje pravic. S to pravico je bilo zavarovancu omogočeno, da
določen čas ohranja svoj pravni, ekonomski in socialni položaj, ki se sčasoma sicer
slabša. Ko se ukinja ena vmesna stopnja, je prehod nekoliko bolj oster. ZUTD je kot
izvajalce ukrepov ZRSZ določil koncesionarje in Javni sklad RS za razvoj kadrov in
štipendije.
Za sistem socialnih pomoči ali sistem socialnega varstva je značilno, da je po svoji
pravni naravi subsidiaren, kar pomeni, da moramo posamezniki storiti vse, kar je v naši
moči, da si zagotovimo preživetje. Izčrpati moramo vse možnosti, na primer izrabiti
pravice iz nadrejenega sistema socialnih zavarovanj, izterjati dolgove, izterjati
preživnino in sprejeti vsako delo. Če nam pri vsem tem spodleti, se znajdemo v zadnji
varovalni mreži, kjer smo upravičeni do socialne pomoči. To področje ureja Zakon o
socialnem varstvu, danes pa iz njega nastajajo trije novi zakoni, in sicer Zakon o
socialnovarstvenih prejemkih in Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (oba
zakona že veljata, uporabljati pa se bosta začela od 1. 6. 2011) ter Zakon o
socialnovarstveni dejavnosti, ki je trenutno v javni razpravi. Nimamo posebnega
zavoda, pravica do denarne socialne pomoči se uveljavlja pri krajevno pristojnem
centru za socialno delo, o pritožbi odloča MDDSZ. Socialnovarstvene storitve je mogoče
opravljati v okviru mreže javne službe, zunaj mreže javne službe ali zunaj
socialnovarstvene dejavnosti. Upravičenec, ki s posamezno storitvijo ni zadovoljen,
lahko vloži ugovor pri svetu (npr. zavoda, CSD, doma za starejše) ali pri Socialni
zbornici. Možna je tudi socialna inšpekcija, ki deluje v okviru Inšpektorata za delo.
Na področju starševskega varstva in družinskih prejemkov imamo en zakon, in sicer
Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. Na podlagi tega zakona je bilo
sprejetih več podzakonskih aktov, ki določajo predvsem natančnejše določbe postopka.
Posebnega nosilca ni, nimamo na primer Zavoda za starševsko varstvo. Nosilec v
nekoliko širšem pomenu je država sama, sistem pa upravljajo regionalni Centri za
socialno delo. CSD odločajo na I. stopnji, pritožba je direktno na MDDSZ. Dajatve se
izplačujejo neposredno iz proračuna.
Na področju zdravstvenega zavarovanja so problemi, ki jih je treba urediti, različni, kot
na primer navidezna avtonomija nosilca, njegova nejasna statusno-pravna oblika,
razmerja predstavnikov v organih upravljanja so neustrezna, neustrezno je urejeno
področje dopolnilnih zdravstvenih zavarovanj, zaradi česar smo tudi na tapeti pri
Evropski komisiji. Srečujemo se s problemi pri pravici do drugega mnenja, kjer se
morajo pacienti izčrpno pogovoriti s svojim lečečim zdravnikom o namenu, potrebnosti
drugega mnenja, kar posega v samo avtonomijo pacienta. Z navedenim lahko potrdim
tretjo pomožno hipotezo, ki pravi, da na področju socialne varnosti odločajo številni
organi, ki jih urejajo številni predpisi tako, da lahko ustrezno opravljajo svojo funkcijo,
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vendar je mogoče naravo teh organov še izboljšati z ustrezno pravno ureditvijo.
Srečamo se s problematiko diskriminacije istospolnih partnerstev. V zvezi z družinskimi
člani se ugotavlja, da lahko včasih pride do obratne diskriminacije. Če bo istospolni
partner zavarovan kot družinski član v Nemčiji, lahko tudi v Sloveniji uveljavlja pravico
do zdravstvenih storitev kot družinski član zavarovanca; v slovenski ureditvi pa
istospolni partner ni obravnavan kot družinski član in ne bo imel pravic do zdravstvenih
storitev iz OZZ. Z navedenim znova potrjujem prvo pomožno hipotezo. Problem je tudi
glede Pravil OZZ, ki podrobneje določajo tako krog zavarovanih oseb kot obseg pravic
in postopek uveljavljanja, kar pa je zakonska materija. V OZZ si stojita nasproti dve
načeli, in sicer načelo solidarnosti in načelo samoodgovornosti. V prihodnosti se nam
bodo zagotovo zastavljala vprašanja, kako je z ljudmi, ki kadijo, ki čezmerno uživajo
alkohol ali hrano. Ali bomo v prihodnosti rekli morda VOLENTI NON FIT INIURIA?
Glede zunanjega nadzora, torej nadzora Zdravniške zbornice, se zastavlja vprašanje, ali
naj ima pooblastilo, da opravlja strokovni nadzor nad opravljanjem zdravstvene
dejavnosti. Zagotoviti je treba namreč neodvisnost. Zdravniška zbornica, katere člani
so zdravniki, bo verjetno pristransko opravila nadzor. Znova eden od argumentov, s
katerim lahko potrdim tretjo pomožno hipotezo.
Če imamo pred očmi namen sistema socialne varnosti, ki je zagotavljati varnost
dohodka, vidimo, da ima država pri tem odločujočo vlogo. Težko si v prihodnosti
predstavljam zavarovalnico, ki ponuja zavarovanje za primer brezposelnosti. Država je
tista, ki mora zagotoviti in vzpostaviti določene sisteme, ki zagotavljajo varnost
dohodka. Večkrat slišimo, da bo v prihodnje moral vsak sam poskrbeti za svojo
socialno varnost. Toda socialna varnost je družbena, država poskrbi za socialno
varnost, posamezniki toliko, da plačujemo prispevke. V prihodnje bo moral torej vsakdo
sam poskrbeti za varnost dohodka ob nastanku določenih primerov. Eno temeljnih
vprašanj je, kdo naj nosi breme. Trend je, da se breme zagotavljanja dohodka prenaša
nazaj na posameznika in njegovo družino; tako kot je že bilo v preteklosti. Po eni strani
opažamo tendenco podržavljanja (sprememba strukture članstva), po drugi strani pa
se odgovornost bremena prenaša nazaj na zasebno pravne subjekte (posameznika,
družino).
Stvari se spreminjajo, tudi v prihodnje bomo spreminjali tako materialno in procesno
pravo kot organizacijsko pravo. Zakonodajalec bo skušal slediti spremenjenim
življenjskim razmeram. Demografske spremembe bodo zakonodajalca silile v to, da bo
nekatere institute na novo vpeljal, kot na primer zavarovanje za dolgotrajno oskrbo
(vedno več bo starejših ljudi, zato vedno več odvisnih od tega zavarovanja). Tudi
ustavno sodišče je reklo, da je dolžnost zakonodajalca, ki izvira iz načela pravne
države, da prilagaja pravo spremembam v družbenih razmerjih. Sistem socialne
varnosti je živ sistem in se mora ves čas spreminjati. S to ugotovitvijo pridem do
zaključka, da je vse štiri hipoteze moč potrditi.
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ODLOČITVE SODIŠČA EVROPSKE UNIJE
1. CASE C-55/00 (GOTTARDO; ZOdl. 15. januar 2002, Page I-00413).
2. CASE C-160/96 (MOLENAAR; ZOdl. 1998, Page I-00843).
ODLOČITVE EVROPSKEGA SODIŠČA ZA ČLOVEKOVE PRAVICE
1. CASE GAYGUSUS v. Avstrija (Appl. 17371/90, 16. 9. 1996).
2. CASE KOUA POIRREZ v. Francija (Appl. 40892/98, 30. 9. 2003).
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U-I-69/03, 20.10.2005, OdlUS XIV, 75.
U-I-358/04-13, 19.10.2006, OdlUS XV, 72.
Up-157/08-12 (4.11.2008), Ur. l. RS, št. 108/2008.
Up-360/05-39, 2.10.2008, OdlUS XVII, 85.
Up-770/06-18, 27.5.2009, Ur. l. RS, št. 54/2009.
Up-1419/08-13, 22.10.2009, Ur. l. RS, št. 90/2009.

ODLOČITVE VRHOVNEGA SODIŠČA RS
1. VIII Ips 172/2006, 25. 10. 2007.
2. VIII Ips 211/2008, 19. 4. 2010.

DRUGI VIRI
1. KOCJANČIČ, Rudi. Vloga nacionalnih parlamentov v EU, zapiski predavanj,
Fakulteta za upravo, 2008/2009.
2. KOCJANČIČ, Rudi. Študijsko gradivo, Fakulteta za upravo: Vloga nacionalnih
parlamentov v Evropski uniji. FU, Ljubljana, 2008/2009.
3. STRBAN, Grega. Pravo socialne varnosti, zapiski predavanj. Pravna fakulteta,
Ljubljana, 2009/2010.
4. Predstavitveni pregled Zavoda RS za zaposlovanje. ZSRZ, Ljubljana, 2007.
5. Predstavitveni pregled Zavoda RS za zaposlovanje. ZSRZ, Ljubljana, 2008.
6. Predstavitveni pregled Zavoda RS za zaposlovanje. ZSRZ, Ljubljana, 2009.
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PRILOGE:
Priloga 1: Govor Winstona Churchilla na Univerzi v Zürichu 19. sept.
1946
»Da se vnovič vzpostavi evropski sistem, kolikor je le mogoče, in da se mu da ustroj, v
katerem lahko počiva v miru, varnosti in svobodi.«
»Zgraditi moramo nekaj podobnega Združenim državam Evrope. […] Če se sprva ne
bodo hotele ali mogle pridružiti vse države Evrope, moramo kljub temu nadaljevati in
zbrati tiste, ki se lahko. […] V tej nujni nalogi morata vodstvo skupaj prevzeti Francija
in Nemčija. Velika Britanija, Britanska zveza držav, mogočna Amerika, in, upam, tudi
sovjetska Rusija, morajo biti prijateljice in botre nove Evrope in se morajo zavzemati za
njeno pravico, da živi. Zato vam pravim: Naj vstane Evropa!«

148

Priloga 2: Zaposlitveni načrt
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Priloga 3: Predlog o vključitvi v program APZ
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Priloga 4: Pogodba o vključitvi v aktivnost
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Priloga 5: Odločba CSD-Šiška o dodelitvi denarne socialne pomoči
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