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Sporočilo za javnost 
 
 
Novosti na področju varstva vojnih invalidov, žrtev vojnega nasilja in vojnih veteranov 
ter spremembe s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih prinaša 
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) 

 

 

Obveščamo vas, da je dne 31. 5. 2012 začel veljati Zakon za uravnoteženje javnih financ 

(Uradni list, RS št. 40/12; ZUJF), ki prinaša spremembe na področju varstva vojnih invalidov, 

žrtev vojnega nasilja in vojnih veteranov. Radi bi vas opozorili na ukrepe, ki jih je uvedel Zakon 

o uravnoteženju javnih financ, ki  posegajo v ureditev varstva po Zakonu o vojnih invalidih, 

Zakonu o žrtvah vojnega nasilja in Zakonu o vojnih veteranih.  

 

Ukrepi so : 
1. Ukinitev pravice do zdraviliškega in klimatskega zdravljenja vojnih invalidov, vojnih 

veteranov in žrtev vojnega nasilja; 
2. Zvišanje starosti za priznanje varstva pravic po Zakonu o vojnih veteranih iz 50 na 55 let 

starosti; 

3. Spremembe zagotavljanja zdravstvenega varstva pri vojnih veteranih 

 (dosedanjim upravičencem se do 31. 12. 2012  zdravstveno varstvo zagotavlja 

nespremenjeno, od 1.1.2013 se zagotavlja ob spremenjenih pogojih); 

4. Izplačila denarnih prejemkov po vojni zakonodaji do konca leta 2012 in prehod na nov 

način izplačevanja prejemkov po vojni zakonodaji z letom 2013. 

 

1) Zakon o vojnih invalidih 
 

- črta se pravica do zdraviliško klimatskega zdravljenja; 
- spremeni se način izplačevanja denarnih prejemkov, in sicer se bodo denarni prejemki 

izplačevali v mesečnih  zneskih prvega delovnega dne v mesecu za pretekli mesec; 
 

Prehod na nov način izplačevanja denarnih prejemkov bodo Upravne enote izvedle s 
postopnim pomikanjem izplačil do konca leta 2012, in sicer: 
 

- za julij 2012                                         6. julija 2012 
- za avgust 2012                                  13. avgusta 2012 
- za september 2012                           19. septembra 2012 
- za oktober   2012                              25. oktobra 2012 
- za november 2012                              3. decembra 2012 
- za december 2012                              3. januarja 2013 

 
2) Zakon o žrtvah vojnega nasilja 
 

- črta se pravica do zdraviliško klimatskega zdravljenja; 
 



 

Prehod na nov način izplačevanja  denarnih prejemkov, ki ga bodo Upravne enote izvedle s 
postopnim pomikanjem izplačil do konca leta 2012, ki izhaja iz spremenjenega Zakona o vojnih 
invalidih, velja tudi za izplačevanje denarnih prejemkov po Zakonu o žrtvah vojnega nasilja. 
 
 
 3) Zakon o vojnih veteranih  
 

- črta se pravica do zdraviliško klimatskega zdravljenja; 
- spremeni se starostni pogoj za pravico do varstva po Zakonu o vojnih veteranih. Pravico 

do varstva po tem zakonu ima vojni veteran, ko dopolni 55 let starosti ali je pri njem 
nastala trajna popolna izguba delovne zmožnosti. 

- Vojnemu veteranu se zagotavlja plačilo zdravstvenih storitev v višini razlike do polne 
vrednosti storitev zagotovljenih v okviru obveznega zavarovanja (plačevanje do premije 
za dopolnilno zdravstveno zavarovanje), če prejema veteranski dodatek ali če izpolnjuje 
pogoje za pridobitev veteranskega dodatka. 

 
Upravičenci, ki so na dan uveljavitve tega zakona upravičeni do pravice do plačila zdravstvenih 
storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev, zagotovljenih v okviru obveznega 
zavarovanja po zakonu, se ta pravica zagotavlja do 1. januarja 2013. 
 
Upravne enote odločijo v postopku, uvedenem po uradni dolžnosti, ali upravičenci do plačila 
zdravstvenih storitev v višini razlike do polne vrednosti storitev, zagotovljenih v okviru 
obveznega zavarovanja, od 1. januarja 2013 dalje izpolnjujejo pogoje za pridobitev te pravice 
po tem zakonu. Z odločbo, izdano v tem postopku, upravna enota razveljavi odločbo o tej 
pravici, priznani na podlagi zakona, če ugotovi, da vojnemu veteranu od 1. januarja 2013 ne 
pripada. 
 
Prehod na nov način izplačevanja denarnih prejemkov, ki ga bodo Upravne enote izvedle s 
postopnim pomikanjem izplačil do konca leta 2012, ki izhaja iz spremenjenega Zakona o vojnih 
invalidih, velja tudi za izplačevanje denarnih prejemkov po Zakonu o vojnih veteranih. 
 
 
Zakon za uravnoteženje javnih financ je prinesel tudi nekatere spremembe na področju 
pokojninskega in invalidskega zavarovanja 

 
1.Letni dodatek 
 
Spreminja se višina letnega dodatka, in sicer tako, da se uživalcem pokojnin izplača v treh 
različnih višinah, glede na višino pokojnine, ki jo prejemajo. Uživalcem invalidskih nadomestil se 
letni dodatek izplača v višini 166 evrov, ne glede na višino nadomestila.  
Upokojenci ali upravičenci nadomestil iz invalidskega zavarovanja, katerih pokojnina ali 
nadomestilo v mesecu izplačila letnega dodatka presega 622,01 evra, do izplačila letnega 
dodatka niso upravičeni. Nadalje je še določeno, da se letni dodatek v navedeni višini 
izplačuje do leta, ki sledi letu, v katerem je rast bruto družb. proizvoda (BDP) presegla 2,5 %.  
 
Razredi za izplačilo letnega dodatka: 

 uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku do 414 evrov, se letni dodatek 
izplača v višini 367,95 evrov; 

 uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 414,01 evrov do 518 evrov, se 
letni dodatek izplača v višini 223,56 evrov; 

 uživalcem pokojnin, ki prejemajo pokojnino v znesku od 518,01 evrov do 622 evrov, se 
letni dodatek izplača v višini 166 evrov; 



 

 uživalcem nadomestil iz tretje alineje prvega odstavka 136.b člena ZPIZ-1, ki prejemajo 
nadomestilo v znesku do 622 evrov, se letni dodatek izplača v višini 166 evrov; 

 uživalcem pokojnin in nadomestil iz invalidskega zavarovanja iz druge in tretje alineje 
prvega odstavka 136.b člena ZPIZ-1, katerih pokojnina oziroma nadomestilo v mesecu 
izplačila letnega dodatka presega 622,00 evrov se letni dodatek ne izplača. 

 
2. Negativna uskladitev pokojnin, ki nimajo podlage v vplačanih prispevkih 
 
Za pokojnine, ki nimajo podlage v vplačanih prispevkih, Republika Slovenija, na podlagi 232. 
člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju zagotavlja sredstva iz državnega 
proračuna. Med te pravice spadajo npr. pokojnine udeležencev NOV, vojnih veteranov, bivših 
vojaških zavarovancev (JLA), upravičencev do višjega zneska po Zakonu o popravi krivic, 
izjemne pokojnine, itd.  
 
Z ZUJF se določa, da se te pravice, ki so višje od 622,00 evrov, negativno uskladijo s prvim 
dnem naslednjega meseca po uveljavitvi omenjenega zakona. ZUJF določa razrede negativne 
uskladitve teh posebnih pravic, in sicer tako, da se zmanjšajo celotno za del, ki predstavlja 
obveznost državnega proračuna, pri čemer je določena najvišja nominalna vrednost znižanja 
pravic glede na višino pokojnine, ki jo posameznik prejema. Nominalna vrednost znižanja pravic 
velja tako v primeru, če se celotna pokojnina izplačuje na podlagi 232. člena, kot tudi, če se iz 
proračuna izplačuje samo del pokojnine. Pravice se uskladijo tako, da se zmanjšajo za: 

 celoten znesek, ki je obveznost državnega proračuna, vendar največ do 100 evrov, če 
znaša pokojnina do 777,50 evrov, pri čemer pa pokojnina ne more znašati manj kot 
622,00 evrov; 

 celoten znesek, ki je obveznost državnega proračuna, vendar največ do 150 evrov, če 
znaša pokojnina do 933,00 evrov; 

 celoten znesek, ki je obveznost državnega proračuna, vendar največ do 200 evrov, če 
znaša pokojnina do 1.088,50 evrov; 

 celoten znesek, ki je obveznost državnega proračuna, vendar največ do 250 evrov, če 
znaša pokojnina do 1.244,00 evrov;  

 celoten znesek, ki je obveznost državnega proračuna, vendar največ do 300 evrov, če 
znaša pokojnina do 1.450,00 evrov; 

 celoten znesek, ki je obveznost državnega proračuna, vendar največ do 350 evrov, če 
znaša pokojnina nad 1.450,00 evrov. 

Nadalje je določeno, da se v primeru, ko pokojnina, ki predstavlja obveznost proračuna, po 
izvedeni negativni uskladitvi še vedno znaša več kot 1450,00 evrov, višina pravice (temelječe 
na obveznosti proračuna) zmanjša za toliko, da pokojnina ne znaša več kot 1450,00 evrov. 
Tako se del pokojnine, ki predstavlja obveznost proračuna, ne izplača, če pokojnina pridobljena 
izključno na podlagi vplačanih prispevkov presega 1450,00 evrov.  
 
Kljub navedeni negativni uskladitvi pravic, ki nima podlage v vplačanih prispevkih so iz 
navedenega ukrepa izvzete naslednje pokojnine, za katere sredstva zagotavlja Republika 
Slovenija na podlagi 232. člena: 

 pokojnine pripadnikov Teritorialne obrambe Republike Slovenije, policistov, operativnih 
delavcev kriminalistične in obveščevalno varnostne službe, oboroženih pripadnikov 
narodne zaščite ter pripadnikov enot za zveze Republike in občin, ki so v vojaški agresiji 
na Republiko Slovenijo v času od 26. 6. do 18. 7. 1991 opravljali dolžnosti pri obrambi 
Republike Slovenije; 

 pokojnine žrtev dachavskih procesov; 

 pokojnine delavcev pri proizvodnji ter predelavi azbesta, ki so delali z azbestom in 
oboleli; 



 

 dele pokojnin, ki so bili priznani ob upoštevanju obdobij iz 189. člena ZPIZ-1 (matere, ki 
niso bile zavarovane v času porodniškega dopusta za prvo leto otrokove starosti, delovni 
invalidi na poklicni rehabilitaciji, vojaški ali civilni invalidi vojne na poklicni rehabilitaciji, 
zavarovanci zadržani od dela (bolniška) ali na starševskem dopustu po prenehanju 
delovnega ali drugega razmerja, če je zavarovanec prejemal nadomestilo plače, 
duhovniki pred letom 1983, ko še ni bilo urejeno obvezno zavarovanje duhovnikov); 

 dele pokojnin, ki so bili priznani ob upoštevanju obdobij, prebitih v invalidskih podjetjih, 
za katere po 226. členu ZPIZ-1 niso bili plačani prispevki (upravičenci do dela pokojnine 
za upoštevanje obdobij v invalidskih podjetjih (do 31.12.1999));  

 dele pokojnin, ki so bili priznani ob upoštevanju obdobij pokojninske dobe iz četrtega 
odstavka iz 193. člena ZPIZ-1 (težki in zdravju škodljivi poklici - vojaki, policisti, gasilci, 
livarji, kontrolorji letenja, železničarji, rudarji, itd.) in 201. člena ZPIZ-1 (delovni invalidi, ki 
se jim zaradi osebnih okoliščin - gluhi, slepi, otroška paraliza, multipla skleroza, itd. - 
prizna prišteta doba);  

 dele pokojnin, ki so bili priznani ob upoštevanju obdobij iz 54. člena ZPIZ-1 
(zavarovanci/ke) s 40 let oziroma 38 let delovne dobe, ki so se upokojili pred polno 
starostjo, znižanje upokojitvene starosti zaradi dela pred 18. letom starosti (samo 
ženske) oziroma na račun otrok), 55. člena ZPIZ-1 (starostna pokojnina brez zmanjšanja 
(malusov) v posebnih primerih (brezposelni iz poslovnih razlogov – varovane starejše 
osebe – in delovni invalidi) oziroma 56. člena ZPIZ-1 (zavarovanci, ki z vplačanimi 
prispevki ne dosegajo zneska najnižje pokojnine). 

 
3. Uskladitev pokojnin 

 
Pokojnine se v letu 2012 ne bodo uskladile. 


