Komisija za pokojninsko politiko
Ljubljana, 16. 3. 2021

Zapisnik 1. izredne seje Komisije za pokojninsko politiko
z dne 12.3.2021 s pričetkom ob 10. uri v spletnem okolju Zoom
Prisotni člani: Nežka Ivanetič (predsednica), Slavica Mirt, Milan Tepej in Boža Vitežnik Raj
Prisotni drugi vabljeni: Janez Sušnik (predsednik ZDUS), Vera Pečnik (podpredsednica ZDUS)
in Jožica Puhar (podpredsednica ZDUS), Anka Tominšek, podpredsednica Strokovnega sveta
ZDUS, Tomaž Banovec, član Strokovnega sveta in predsednik STIMRAZ, Erik Hofbauer, član
STIMRAZ, Dr. Andraž Rangus, direktor Sektorja za izvajanje zavarovanj ZPIZ

AD 1 Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 1. izredne seje dne 12.3.2021
Nežka Ivanetič je pozdravila prisotne, ugotovila sklepčnost in predlagala v potrditev predlog
dnevnega reda. Janez Sušnik je opozoril, da je napaka pri 4. točki dnevnega reda Novela
ZPIZ-2 – minimalna pokojnina, dvig pokojninske osnove na 63,5 % s 1.1.2023, nov 142.a
člen, kajti gre za dvig pokojninskega odstotka. Po predlogu Nežke Ivanetič se 4. točka
preimenuje v Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2).
Sklep št. 1.
Ugotovi se sklepčnost in potrdi dnevni red 1. izredne seje dne 12.3.2021 s preimenovano 4.
točko:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 1. izredne seje dne 12.3.2021
2. Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 3. redne seje dne 20.1.2020
3. Pregled Zakona o nacionalnem demografskem skladu
4. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (ZPIZ-2)
5. Načrt za okrevanje in odpornost (NextGenerationEU)
6. Razno

AD 2 Pregled realizacije sklepov in potrditev zapisnika 2. redne seje dne 29.6.2020
Vodstvo ZDUS je na vprašanje Nežke Ivanetič ali so sklepi realizirani, odgovorilo, da so bili
realizirani v tej meri, da so bili predlogi posredovani naprej na vlado in pristojna ministrstva.
Sklep št. 2:
Člani se seznanijo z realizacijo sklepov in potrdi se zapisnik 3. redne seje dne 20.1.202
AD 3 Pregled Zakona o nacionalnem demografskem skladu.

Sklep št. 3: Zakon o Demografskem nacionalnem skladu v obliki kot ga je vlada sprejela 5.
oktobra 2020 NI primeren za sprejetje.
Sklep št. 4: Nepremičninski sklad ZPIZ naj še naprej ostane v lasti ZPIZa – ustanovitelja
ter deluje skladno s cilji in funkcijami, ki so mu že določene, nikakor pa se naj ne priključi
Demografskem nacionalnem skladu.
AD 4 Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (ZPIZ-2)
Sklep št. 5: ZDUS NE podpira amandmaja stranke LEVICE, da se najnižja pokojnina ne
odmerja več v procentih od pokojninske osnove, ampak bo postavljena na znesek
minimalnih kratkoročnih življenjskih stroškov. V primeru sprejetja takega določila bo
ZDUS uporabil vsa pravna sredstva.
Sklep št. 6: ZDUS podpira predlog, da se obdobje dviga o odmernega odstotka od
pokojninske osnove za 40 let pokojninske dobe iz sedaj veljavnih 6 let skrajša na 3 leta.
Sklep št. 7: ZDUS podpira predlog, da zagotovljena pokojnina za polno delovno dobo znaša
najmanj 613,00 EUR.
AD 5 Načrt za okrevanje in odpornost (NextGenerationEU)
Sklep št. 8: ZDUS organizira širši posvet za temeljito predelavo zadeve in oblikovanje
predlogov.
Sklep št. 9: Vodstvo ZDUS organizira skupno sejo Komisije za zdravstvo in socialne zadeve
ter Komisije za pokojninsko politiko, čimprej po 19. 3. 2021.
Sklep št. 10: Tajništvo pošlje vsem vabljenim izvleček Zelene knjige o staranju.

Seja je bila zaključena ob 12.00 uri.
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