Številka: 172-02/18-1/
Datum: 6. 4. 2018

Na podlagi 42., 130., 131. in 133. člena Poslovnika Državnega zbora je Odbor za
kulturo kot matično delovno telo pripravil naslednje
POROČILO
k Predlogu zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju
kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti (ZDPIDK), druga obravnava,
EPA 2613-VII.
Odbor za kulturo je na 26. nujni seji 3. 4. 2018 obravnaval Predlog zakona o dodatku k
pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju kulture in raziskovalno-razvojne
dejavnosti, ki ga je Državnemu zboru v obravnavo predložila Skupina poslank in
poslancev s prvopodpisanim Primožem Hainzom.
Komisija Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport je v svojem mnenju
Predlog zakona podprla. Predlagala je, da se v nadaljevanju zakonodajnega postopka
med izjemne dosežke v predlog zakona vključi tudi nagrada Prešernovega sklada, ki jo
poleg Prešernove nagrade, kot najvišjo državno nagrado za umetniške dosežke
opredeljuje Zakon o Prešernovi nagradi, ter Zoisovo priznanje, ki jo poleg Zoisove
nagrade kot najvišjo državno nagrado oziroma priznanje za dosežke na področju
znanstveno – raziskovalne in razvojne dejavnosti opredeljuje Zakon o nagradah in
priznanjih za izjemne dosežke v znanstveno-raziskovalni in razvojni dejavnosti. Mnenje
je na seji Odbora predstavil Branimir Štrukelj.
V poslovniškem roku amandmajev ni bilo vloženih, so bili pa s strani poslanca Primoža
Hainza predloženi Predlogi za amandmaje Odbora.
***
Pri delu Odbora je sodeloval predstavnik predlagateljev Primož Hainz, državna
sekretarka na Ministrstvu za kulturo Damjana Pečnik, državni sekretar na Ministrstvu
za izobraževanje, znanost in šport dr. Tomaž Boh, predsednik Upravnega odbora
Prešernovega sklada Vinko Möderndorfer, član Upravnega odbora Prešernovega
sklada Edi Berk, predstavnik Državnega sveta Branimir Štrukelj in predstavnik
Zakonodajno-pravne službe dr. Samo Divjak.
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Predstavnik predlagatelja Primož Hainz je uvodoma povedal, da bo Zakon ustrezno
uredil podeljevanje dodatka k pokojnini za izjemne dosežke na področju kulture in
raziskovalno-razvojne dejavnosti z določitvijo pogojev in postopkov za njeno podelitev.
Dodatek k pokojnini za izjemne dosežke se lahko podeli državljanu Republike
Slovenije, ki je izjemnim dosežkom na področju kulture ali raziskovalno-razvojne
dejavnosti trajno prispeval k razvoju družbe in ugledu države. Zakon ne določa
podeljevanje dodatka k pokojnini na področju športa, saj to področje ureja Zakon o
dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa.
Dodatek k pokojnini za izjemne dosežke bo za vse upravičence odmerjen enotno, in
sicer se bo odmeril v mesečnem znesku in je določen kot razlika med starostno ali
invalidsko pokojnino, ki jo prejema upravičenec in zneskom starostne pokojnine
moškega, odmerjene od najvišje pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe po
splošnih predpisih, od katere se ne bi plačevala dohodnina. Način določitve višine sledi
Zakonu o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju športa. S tem se
zagotovi enaka obravnava oseb, ki so bile upravičene do izjemnih pokojnin po
Zakonom o izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo
posebne zasluge.
Predlog za podelitev dodatka k pokojnini bo Vladi posredovalo ministrstvo, pristojno za
posamezno področje, na katerem je posameznik dosegel izjemen dosežek, ki jih zakon
taksativno določa. Vlada pa bo lahko izjemoma podelila dodatek k pokojnini tudi
drugim zaslužnim državljankam in državljanom, ki so s svojim življenjskim delom ali
izjemnimi dosežki trajno prispevali k razvoju družbe in ugledu države. Merila za
izjemno podelitev dodatka bodo podrobneje urejena s podzakonskim aktom. Sredstva
za izplačevanje dodatka k pokojnini bodo zagotovljena iz državnega proračuna, še
naprej pa ga bo izplačeval Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
skupaj s pokojninami.
Dodatek k pokojnini po predlaganem zakonu ima naravo prejemka za življenjsko delo
oziroma izjemni dosežek ter se prejemniku izplačuje do smrti in je osebna pravica, ki je
tudi po smrti prejemnika ni mogoče prenesti na drugega.
Državna sekretarka na Ministrstvu za kulturo Damjana Pečnik je predstavila mnenje
Vlade in povedala, da Vlada podpira Predlagani zakon ter pojasnila, da le-ta upošteva
načelo socialne varnosti, enake obravnave pred zakonom in sorazmernosti. Pomeni
tudi znak priznanja, vezanega na delo in izjemne dosežke posameznika na kulturnem
ali raziskovalno-razvojnem področju. Dodatek k pokojnini za izjemne dosežke je po
svoji naravi častno priznanje, ki ga Vlada Republike Slovenije dodeli upravičencu,
upokojenemu državljanu Republike Slovenije, za varno starost iz naslova preteklega
ustvarjalnega dela. Menila je, da Vlada opozarja, da predlog zakona določa, da se
sredstva za izplačevanje dodatka zagotavljajo iz sredstev državnega proračuna
skladno z zakonom, ki ureja poračunavanje finančnih obveznosti Republike Slovenije iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja, s čimer se bo ponovno povečal delež
transfera, ki ga mora državni proračun zagotavljati za izplačilo vseh pravic iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Da je vsebina Predloga zakona uravnotežena med znanostjo in kulturo in da je
potrebno vleči paralelo z raziskovalnim delom, je menil tudi državni sekretar na
Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport dr. Tomaž Boh.
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Zakonodajno-pravna služba (ZPS) je predloženi zakon proučila z vidika njegove
skladnosti z Ustavo in pravnim sistemom ter z zakonodajno-tehničnega vidika, njen
predstavnik pa je pojasnil, da predloženi amandmaji sledijo njihovemu mnenju. Pri tem
pa je izpostavil še njihovo pripombo k šestemu odstavku 6. člena Predloga zakona in
pojasnil, da gre pri odločanju o pravici do dodatka po tem členu za odločanje o
pravicah in dolžnostih, pri čemer morajo biti pravice posameznikov urejene v zakonu.
Razprava je potekala predvsem o sami premisi Predloga zakona in o potrebni
sistemski ureditvi za starejše ter posledično socialni varnosti in dostojni pokojnini za
vsakega kulturnega delavca. S strani predstavnikov Upravnega odbora Prešernovega
sklada je bilo opozorjeno, da je predlog pravice za kulturo in znanost v 3. členu
zreduciran samo na Prešernovo nagrado za življenjsko delo ali opus, ki pa jo dobijo
samo redki, ki so že v visoki starosti, pa še ti imajo že prej zagotovljeno ustrezno
pokojnino, saj so profesorji, akademiki in podobno. Popolnoma pa so izpuščene
nagrade Prešernovega sklada, ki bi jih nujno morali upoštevati pri določitvi pokojnine v
višini 90% priznani pravici prejemnikov Prešernove nagrade.
Po razpravi je Odbor na podlagi osmega odstavka 131. člena Poslovnika Državnega
zbora oblikoval in sprejel
a m a n d m a j e:

K 4. členu
V prvem odstavku se za besedno zvezo »invalidsko pokojnino« pred vejico doda
besedilo »z morebitnim delom vdovske pokojnine«.
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
»Upravičenec do dodatka je dolžan sporočiti pristojnemu ministrstvu podatke o
okoliščinah in spremembah okoliščin, ki vplivajo na pravico do starostne pokojnine
oziroma invalidske pokojnine in morebitnega dela vdovske pokojnine, na njihov obseg
in izplačevanje oziroma na pravico do pokojnine v tujini ali njeno izplačevanje v 15
dneh od nastanka dejstva, ki vpliva na določitev odmere višine dodatka. Na podlagi
spremenjenih dejstev pristojno ministrstvo ponovno odmeri dodatek.«.
Obrazložitev:
Upravičenec do dodatka k pokojnini, ki ga bo prejel na podlagi predlaganega zakona,
lahko ima (ali naknadno pridobi) poleg pravice do starostne oziroma invalidske
pokojnine tudi pravico do dela vdovske pokojnine. V kolikor se le-ta pri izračunu
dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju kulture in raziskovalnorazvojne dejavnosti ne bi upošteval, bi bil skupni prejemek upravičenca iz naslova
starostne oziroma invalidske pokojnine, dela vdovske pokojnine in dodatka višji od
starostne pokojnine moškega, odmerjene od najvišje pokojninske osnove za 40 let
pokojninske dobe.
Zaradi možnosti kasnejših sprememb dejstev, ki vplivajo na odmero oziroma
izplačevanje pokojnine (npr. kasnejša pridobitev pravice do pokojnine v tujini, dela
vdovski pokojnine, ponovni vstop v zavarovanje, ipd.) se v novem petem odstavku
ustvari pravna podlaga za ponovno odmero dodatka k pokojnini za izjemne dosežke.
Amandma je pripravljen na podlagi pripomb izplačevalca dodatka, to je Zavoda za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
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K 5. členu:
V prvem odstavku se beseda »podeli« nadomesti z besedo »prizna«.
V četrtem odstavku se beseda »podelitev« nadomesti z besedo »priznanje«.
Obrazložitev:
Amandma sledi pripombi ZPS DZ.

K 6. členu:
V prvem odstavku se beseda »podeli« nadomesti z besedo »prizna«.
V petem odstavku se beseda »podelitev« nadomesti z besedo »priznanje«.
V šestem odstavku se za besedo »odstotka« doda beseda »razlike«.
Obrazložitev:
Amandma v zvezi s prvim in petim odstavkom sledi pripombi ZPS DZ.
Dopolnitev v šestem odstavku je redakcijski popravek.

K 7. členu:
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(4) Z dnem pridobitve pravice do izplačila dodatka po tem zakonu, upravičencu
preneha pravica do izplačila republiške priznavalnine, podeljene na podlagi 90. člena
Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13,68/16 in 61/17).«.
Obrazložitev:
Za vejico in pred besedo »preneha« se doda beseda »upravičencu«, saj se
prenehanje pravice do izplačila republiške priznavalnine nanaša zgolj na upravičenca.
V oklepaju se doda številka Uradnega lista RS 61/17, v katerem so bile objavljene
zadnje spremembe Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
K 15. členu:
Člen se spremeni tako, da se glasi:
»Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije,
uporabljati pa se začne štiri mesece po uveljavitvi.«.
Obrazložitev:
Amandma sledi pripombi ZPS DZ.
***
Odbor je v skladu s 128. členom Poslovnika Državnega zbora glasoval o členih
Predloga zakona in jih sprejel.
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Glede na sprejete amandmaje je na podlagi prvega odstavka 133. člena
Poslovnika Državnega zbora pripravljeno besedilo Dopolnjenega predloga
zakona, v katerega so vključeni sprejeti amandmaji. Dopolnjeni predlog zakona
je sestavni del tega poročila.
***
Za poročevalca Odbora na seji Državnega zbora je bil določen predsednik Odbora dr.
Dragan Matić.

Danica Polak Gruden
sekretarka Odbora

dr. Dragan Matić
predsednik
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DOPOLNJEN PREDLOG ZAKONA
o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju kulture in raziskovalnorazvojne dejavnosti (ZDPIDK).
1. člen
(vsebina zakona)
S tem zakonom se ureja priznavanje pravice do dodatka k pokojnini za delo in
izjemne dosežke na področju kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti (v nadaljnjem
besedilu: dodatek) ter določajo pogoji in postopek za njegovo priznanje in izplačilo.
2. člen
(upravičenec)
(1) Upravičenec ali upravičenka do dodatka je državljan ali državljanka Republike
Slovenije, ki je z delom in izjemnimi dosežki na področju kulture ali raziskovalnorazvojne dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: izjemni dosežki) trajno prispeval k razvoju
družbe in ugledu države Republike Slovenije in je uživalec starostne ali invalidske
pokojnine po splošnih predpisih, ali je uživalec pokojnine iz tujine, če je z državo, iz
katere prejema pokojnino, sklenjena mednarodna pogodba ali če ta država priznava
pravico do izplačevanja pokojnine v tujino državljanom Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: upravičenec).
(2) Ne glede na prvi odstavek tega člena do pravice do dodatka ni upravičena
oseba, ki je bila pravnomočno obsojena na nepogojno kazen zapora za naklepno
kaznivo dejanje, ki je daljša od šestih mesecev, pa mu obsodba še ni bila izbrisana.
3. člen
(kriteriji za pridobitev pravice do dodatka)
(1) Za izjemne dosežke iz prejšnjega člena se štejejo:
- na področju kulture Prešernova nagrada za življenjsko delo oziroma opus in
- na področju raziskovalno-razvojne dejavnosti Zoisova nagrada za življenjsko delo.
4. člen
(višina dodatka)
(1) Dodatek se odmeri kot razlika med starostno ali invalidsko pokojnino z
morebitnim delom vdovske pokojnine, ki jo prejema upravičenec, in zneskom
starostne pokojnine moškega, odmerjene od najvišje pokojninske osnove za 40
let pokojninske dobe po splošnih predpisih.
(2) Pri odmeri dodatka se upošteva mesečni znesek starostne ali invalidske
pokojnine, ki pripada upravičencu na dan priznanja pravice do dodatka.
(3) Dodatek odmeri ministrstvo, pristojno za kulturo oziroma ministrstvo,
pristojno za raziskovalno-razvojno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: pristojno
ministrstvo) s posebnim sklepom na podlagi dokončne odločbe iz prvega
odstavka 5. člena ali prvega odstavka 6. člena tega zakona in dokončne odmere
starostne ali invalidske pokojnine upravičenca.
(4) Pristojno ministrstvo, na podlagi zahtevka, pridobi od zavoda za pokojninsko
in invalidsko zavarovanje podatke o odmeri starostne ali invalidske pokojnine,
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potrebne za odmero dodatka po tem zakonu. Podatke o višini pokojnin v drugih
državah, s katerimi zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje ne razpolaga,
mora predložiti upravičenec.
(5) Upravičenec do dodatka je dolžan sporočiti pristojnemu ministrstvu podatke
o okoliščinah in spremembah okoliščin, ki vplivajo na pravico do starostne
pokojnine oziroma invalidske pokojnine in morebitnega dela vdovske pokojnine,
na njihov obseg in izplačevanje oziroma na pravico do pokojnine v tujini ali
njeno izplačevanje v 15 dneh od nastanka dejstva, ki vpliva na določitev odmere
višine dodatka. Na podlagi spremenjenih dejstev pristojno ministrstvo ponovno
odmeri dodatek.
5. člen
(postopek priznanja pravice do dodatka)
(1) Pravico do dodatka iz 2. člena tega zakona prizna Vlada Republike
Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) z odločbo na predlog ministrice ali
ministra, pristojnega za področje, na katerem je oseba dosegla izjemne dosežke
(v nadaljnjem besedilu: pristojni minister).
(2) Postopek za priznanje pravice do dodatka se začne na podlagi predloga
osebe, ki izpolnjuje pogoje iz 2. in 3. člena tega zakona. Predlog se poda pri
ministrstvu, pristojnem za kulturo oziroma pri ministrstvu, pristojnem za
raziskovalno-razvojno dejavnost (v nadaljnjem besedilu: pristojno ministrstvo),
ko predlagatelj pridobi pravico do starostne ali invalidske pokojnine po splošnih
predpisih oziroma ob pričetku izplačevanja pokojnine iz tujine,
(3) Predlog iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
−
podatek o doseženem izjemnem dosežku iz 3. člena tega zakona,
−
dokazilo o prejemanju starostne ali invalidske pokojnine po splošnih
predpisih,
−
oziroma pokojnine iz tujine,
−
izjavo vlagatelja, da je oziroma ni prejemnik pokojnine iz tujine,
−
rojstne podatke,
−
podatek o stalnem prebivališču,
−
podatek o državljanstvu.
(4) Ministrstvo, ki poda predlog Vladi Republike Slovenije za priznanje
dodatka, si pridobi potrebne podatke iz uradnih evidenc. Upravljavci uradnih
evidenc so dolžni zahtevane podatke posredovati brezplačno.
6. člen
(izjemno priznanje pravice do dodatka)
(1) Ne glede na 3. člen tega zakona, lahko vlada z odločbo izjemoma prizna
dodatek tudi državljanu Republike Slovenije, ki je za življenjsko delo na področju
kulture ali raziskovalno-razvojne dejavnosti prejel stanovsko nagrado ali
mednarodno nagrado najmanj evropskega pomena ter trajno prispeval k razvoju
družbe in ugledu države.
(2) Postopek za priznanje pravice do dodatka se začne na podlagi predloga
osebe, ki izpolnjuje pogoje iz 2. člena in prvega odstavka tega člena. Predlog se
poda pri pristojnem ministrstvu potem, ko predlagatelj pridobi pravico do
starostne ali invalidske pokojnine po splošnih predpisih oziroma ob pričetku
izplačevanja pokojnine iz tujine.
(3) Predlog iz prejšnjega odstavka mora vsebovati:
−
podatek o doseženem izjemnem dosežku iz prvega odstavka tega člena,
−
dokazilo o prejemanju starostne ali invalidske pokojnine po splošnih
predpisih,
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oziroma pokojnine iz tujine,
izjavo vlagatelja, da je oziroma ni prejemnik pokojnine iz tujine,
rojstne podatke,
podatek stalnem prebivališču,
podatek o državljanstvu.
(4) Dodatek po tem členu znaša najmanj 70 in največ 100 odstotkov razlike
izračunane v skladu s 4. členom, in sicer glede na vrsto nagrade.
(5) Ministrstvo, ki poda predlog Vladi Republike Slovenije za priznanje
dodatka, si pridobi potrebne podatke iz uradnih evidenc. Upravljavci uradnih
evidenc so dolžni zahtevane podatke posredovati brezplačno.
(6) Vlada z uredbo določi nagrade iz prvega odstavka tega člena ter določi
kriterije za določitev odstotka razlike iz četrtega odstavka tega člena.
−
−
−
−
−

7. člen
(izplačevanje dodatka in zagotavljanje sredstev)
(1) Upravičenec pridobi pravico do izplačila dodatka, s prvim dnem
naslednjega meseca po izdaji odločbe iz prvega odstavka 5. člena ali prvega
odstavka 6. člena tega zakona.
(2) Dodatek po tem zakonu izplačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije v mesečnih zneskih skupaj s pokojnino in se usklajuje kot
pokojnine po splošnih predpisih. Ob prvem izplačilu dodatka po tem zakonu se
izvede poračun plačil od dneva pridobitve pravice do začetka izplačevanja
dodatka.
(3) Sredstva za izplačevanje dodatka zagotavlja Republika Slovenija iz
državnega proračuna, skladno z zakonom, ki ureja poračunavanje finančnih
obveznosti Republike Slovenije iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
(4)
Z dnem pridobitve pravice do izplačila dodatka po tem zakonu,
upravičencu preneha pravica do izplačila republiške priznavalnine, podeljene na
podlagi 90. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list
RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13,68/16 in
61/17).
8. člen
(razlogi za prenehanje izplačevanja dodatka)
(1) Pravica do dodatka s smrtjo upravičenca preneha in je ni mogoče prenesti na
drugo osebo, ki je upravičena do vdovske oziroma družinske pokojnine po splošnih
predpisih. Zapadli denarni zneski, ki do smrti upravičenca niso bili izplačani v skladu s
prejšnjim členom, se lahko podedujejo in izplačajo dedičem na podlagi ustreznih
dokazil. Neupravičeno prejeta sredstva so dediči dolžni vrniti izplačevalcu dodatka v 60
dneh od izvršljivosti odločbe, s katero se odloči o vračilu sredstev.
(2) Vlada Republike Slovenije odvzame dodatek po uradni dolžnosti, če se
ugotovi, da je upravičenec pravnomočno obsojen na nepogojno kazen zapora za
naklepno kaznivo dejanje, ki je daljša od šestih mesecev, pa mu obsodba še ni bila
izbrisana. Če pristojno ministrstvo po izdaji odločbe iz prvega odstavka 5. člena ali
prvega odstavka 6. člena ugotovi, da upravičenec v času izdaje odločbe ni izpolnjeval
pogojev za pridobitev pravice do dodatka ali da je upravičenec po izdaji odločbe
prenehal izpolnjevati pogoje za pridobitev pravice, ali da so po izdaji odločbe
ugotovljene okoliščine prejšnjega odstavka, ali če upravičenec poda pisno izjavo, da se
pravici do dodatka odreka, se pravica do dodatka z odločbo ukine. V odločbi o ukinitvi
pravice do dodatka se odloči tudi o znesku neupravičeno prejetega dodatka, ki ga
predstavlja višina dodatka, izplačanega od dneva, ko upravičenec ni več izpolnjeval
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pogojev za pridobitev pravice do dodatka. Neupravičeno prejeta sredstva je
upravičenec dolžan vrniti izplačevalcu dodatka v 60 dneh od izvršljivosti odločbe.
9. člen
(evidenca)
(1)
Pristojno ministrstvo, vsako za svoje področje, vzpostavi, vodi in vzdržuje
evidenco upravičencev do dodatka, v katero se vpisuje naslednji podatki:
−
ime in priimek,
−
prebivališče,
−
rojstni podatki,
−
enotna matična številko,
−
datum pridobitve pravice do starostne oziroma invalidske pokojnine oziroma
datum začetka izplačevanja pokojnine iz tujine,
−
številka in datum odločbe o priznanju pravice do dodatka iz prvega odstavka
5. člena in prvega odstavka 6. člena tega zakona ter datum priznanja pravice
do dodatka,
−
podatek o doseženem izjemnem dosežku,
−
številka in datum odločbe o ukinitvi pravice do dodatka iz prvega odstavka 5.
člena in prvega odstavka 6. člena tega zakona, datum prenehanja pravice do
dodatka in
−
razlog prenehanja pravice do dodatka.
(2)
Evidenca iz prejšnjega odstavka je javna.
(3)
Osebni podatki iz tega člena se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in posredujejo
samo za potrebe izvajanja nalog v zvezi z odločanjem o priznanju in prenehanju
pravice do dodatka, evidentiranjem izplačevanja dodatka, nadzorom ter za statistične
namene. Pri izdelavi statističnih analiz se osebni podatki uporabljajo in obdelujejo v
anonimizirani obliki.
(4)
Ne glede na drugi odstavek tega člena osebni podatki, ki se nanašajo na
prebivališče, rojstne podatke, enotno matično številko občana in datum pridobitve
pravice do starostne ali invalidske pokojnine oziroma datum začetka izplačevanja
pokojnine iz tujine, niso javni.
(5)
Osebni in drugi podatki, ki se vpisujejo v evidenco, se pridobivajo iz podatkov v
spisu, lahko pa tudi iz že obstoječih zbirk podatkov.
(6)
Podatki iz evidence se hranijo trajno v skladu s posebnimi predpisi.
PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA
10. člen
(izplačevanje pokojnin, priznanih po Zakonu o izjemnem priznanju in odmeri starostne
pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge, na področju kulture in raziskovalnorazvojne dejavnosti)
(1) Pokojnine, priznane upravičencem na področju kulture in raziskovalnorazvojne dejavnosti na podlagi Zakona o izjemnem priznanju in odmeri starostne
pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (Uradni list SRS, št. 18/74 in 14/90)
oziroma družinske (vdovske) pokojnine, odmerjene njihovim družinskim članom od teh
pokojnin, se po uveljavitvi tega zakona izplačujejo v znesku, ki je upravičencem
oziroma njihovim družinskim članom pripadal zadnji mesec pred uveljavitvijo tega
zakona in se nato usklajujejo kot pokojnine po splošnih predpisih.
(2) Po uveljavitvi tega zakona se osebam, ki bi bili po ZIPO upravičenci po
umrlem upravičencu, vendar jim o pravici še ni bilo odločeno, odmerijo družinske ali
vdovske pokojnine v skladu s splošnim predpisom.
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(3) Prejemanje pokojnine po ZIPO in dodatka k pokojnini po tem zakonu se med
seboj izključujeta.
11. člen
(končanje že začetih postopkov)
Postopki, ki so bili začeti pred začetkom uporabe tega zakona na podlagi Zakona o
izjemnem priznanju in odmeri starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge
(Uradni list SRS, št. 18/74 in 14/90) za izjemne dosežke na področju kulture in
znanstveno-raziskovalne dejavnosti, se dokončajo po določbah tega zakona.
12. člen
(obdavčitev)
Do spremembe zakona, ki ureja dohodnino, se dodatek po tem zakonu šteje za
pokojnino po zakonu, ki ureja dohodnino.
13. člen
(izvršilni predpisi)
Vlada sprejme Uredbo iz 6. člena tega zakona v štirih mesecih od uveljavitve tega
zakona.
14. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o izjemnem priznanju in odmeri
starostne pokojnine osebam, ki imajo posebne zasluge (Uradni list SRS, št. 18/74 in
14/90) v delu, ki se nanaša na izjemne pokojnine na področju znanosti, umetnosti in
kulture.
15. člen
(uveljavitev zakona)
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, uporabljati pa se začne štiri mesece po uveljavitvi.

