Komisija za pokojninsko politiko

Ljubljana, 27. 11. 20019

Zapisnik konstitutivne in 1. redne seje Komisije za pokojninsko politiko
Zveze društev upokojencev Slovenije v mandatnem obdobju 2019-2023,
ki je bila v ponedeljek, 25. 11. 2019 s pričetkom ob 10. uri
v mali sejni sobi ZDUS, Ljubljana
Prisotni člani: Nežka Ivanetič, Silva Koželj, Boža Vitežnik Raj, Jože Bregant, Milan Tepej,
Slavica Mirt.
Prisotni drugi vabljeni: Janez Sušnik (del seje), Vera Pečnik, Nika Antolašić (del seje), Lara
Valič (del seje).
Dnevni red:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda (Janez Sušnik)
2. Konstituiranje (Janez Sušnik)
3. Podlage za delo (statut, pravilniki, poslovnik, prostovoljski dogovor) (Nika Antolašić)
4. Pretok informacij ZDUS (Lara Valič)
5. Poročilo o udeležbi na 2. konferenci pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 12 11
2019 (Janez Sušnik)
6. Spremembe ZPIZ-2
7. Razno
AD 1
Po pozdravnem nagovoru in ugotovitvi sklepčnosti, je predsednik ZDUS Janez Sušnik
predlagal v sprejem dnevni red in prosil člane komisije, da se uvrsti na dnevni red točko o
mnenju in stališčih članov komisije o sklepu Državnega zbora RS o izrednem usklajevanju
pokojnin. Prisotnim se je tudi opravičil da bo moral sejo predčasno zapustiti zaradi drugih
nujnih obveznosti.
Sklep št. 1: Ugotovi se sklepčnost Komisije za pokojninsko politiko in se potrdi dopolnjen
dnevni red konstitutivne in 1. redne seje dne 13. 11. 2019:
1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda (Janez Sušnik)
2. Konstituiranje (Janez Sušnik)
3. Podlage za delo (statut, pravilniki, poslovnik, prostovoljski dogovor) (Nika Antolašić)
4. Pretok informacij ZDUS (Lara Valič)
5. Poročilo o udeležbi na 2. konferenci pokojninskega in invalidskega zavarovanja – 12 11
2019 (Janez Sušnik)
6. Spremembe ZPIZ-2
7. Sklep in stališče Komisije za pokojninsko politiko ZDUS o izrednem usklajevanju
pokojnin
8. Razno

AD 2
Janez Sušnik je predlagal, da se člani komisije na kratko predstavijo.
Nežka Ivanetič – Prihaja iz Novega mesta, v aktivni delovni dobi je bila referent, kontrolor,
revizor, direktorica Novomeške enote ZPIZ, že v prejšnjem mandatu pa je bila predsednica
Komisije za bivanjski standard in pokojninsko politiko ZDUS.
Slavica Mirt – Je iz Krmelja in zastopa Posavje, zaposlena je bila v tekstilnem podjetju
Jutranjka, 12 let v funkciji vodenja Krajevne skupnosti, prb. leto in pol je v društvu
upokojencev.
Jože Bregant – predstavnik Gorenjske iz Jesenic, 40 let je bil zaposlen na Zavodu za
pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi česar ga je pokrajinska zveza tudi
predlagala v komisijo.
Milan Tepej – Prihaja iz Velenja, v aktivni delovni dobi je delal na področju energetike, je
predsednik DU Škale in podpredsednik Šaleške PZDU.
Boža Vitežnik Raj - Predstavnica Koroške PZDU iz Slovenj Gradca, v aktivni delovni dobi je
delala na področju sociale, 30 let je bila direktorica CSD, v društvu upokojencev je
predsednica Komisije za socialne zadeve, bila je tudi že članica Komisije za socialne zadeve
ZDUS.
Silva Koželj – Univ. dipl. pravnica, zaposlena na Zavarovalnica Triglav, je predsednica DU
Šentjur in podpredsednica pokrajinske zveze in predstavnica ZDUS v Svetu ZPIZ.
Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne zadeve ZDUS je za predsednico Komisije
za pokojninsko politiko predlagala Silvo Koželj in za podpredsednika Jožeta Breganta, kar je
potrdil tudi Upravni odbor ZDUS. Silva Koželj je predlagala za predsednico Nežko Ivanetič, ki
ima precej več znanja in izkušenj, sama pa bi kot članica v Svetu ZPIZ, prevzela vlogo
podpredsednice.
Sklep št. 2: Ugotovi se sestava imenovanih članov Komisije za pokojninsko politiko za
mandatno obdobje 2019-2023.
Sklep št. 3:
 Predsednica Komisije za pokojninsko politiko je Nežka Ivanetič, podpredsednica pa
Silva Koželj.
 O spremembi se obvesti Upravni odbor ZDUS.
AD 3
Nika Antolašić je predstavila podlage za delo komisije.
 Statut ZDUS, december 2016, sprejet februarja 2017 – opredeljuje temeljna načela,
namen in cilje delovanja ZDUS, včlanitev in prenehanje članstva, pravice in obveznosti
članstva, funkcionarje, organe, pristojnosti in upravljanje, sestavo premoženja ZDUS,
Vzajemni posmrtninski sklad, pridobitno dejavnost, strokovno službo, javnost dela in
obveščanje, prenehanje. V XI. poglavju je opredeljeno podrobneje za Delovna telesa
(komisije, temeljna področja, sestava, imenovanje).

 Poslovnik o delu organov in delovnih teles ZDUS, junij 2013, sprejet maja 2015 – kaj
ureja opredeljuje (2. člen) in načini sklicevanja, vodenja, poteka in odločanja. V II.
poglavju so podrobneje opredeljena Delovna telesa (komisije – ustanavljanje,
področja, imenovanje, naloge predsednika in ostalih članov; ekspertne skupine in
začasna delovna telesa; Upravni odbor in Strokovni svet, ki ima tudi svoj poslovnik;
strokovna služba ZDUS). Akt je potrebno spremeniti in dopolniti.
 Pravilnik o prostovoljskem delu, april 2016, sprejet aprila 2017 in s spremembami
oktobra 2018 – pravilnik v III. poglavju opredeljuje Pravice in obveznosti
prostovoljcev v ZDUS (seznanitev z vsebino prostovoljskega dela, pripadajočimi
pravicami, izdajanje potrdil, nevarnostmi za delo, seznanitev z etičnim kodeksom –
kaj je prostovoljstvo, pravice, obveznosti, moralna načela in vrednote; usposabljanje,
zagotavljanje varnosti, odklonitev dela, varstvo osebnih podatkov). Obveznosti in
pravice prostovoljcev so: izvrševanje obveznosti, usposabljanje, spoštovanje pravil
delovanja ZDUS, pravica do potrdila, varovanje osebnih podatkov, poročanje o
opravljenem prostovoljskem delu na časovnici. ZDUS je dolžna: spoštovati in
zagotavljati pravice in obveznosti prostovoljcev, izvrševati obveznosti, zagotavljati
pogoje za delo in spoštovanje pravic, izdajati potrdila, zagotavlja sredstva za
dogovorjena povračila, varuje osebne podatke in prostovoljce nezgodno zavaruje.
Člani prejmete v izpolnitev in podpis obrazec, ki je hkrati privolitev k obdelavi osebnih
podatkov za namene delovanja ZDUS in dogovorjenih povračil, kamor vpišete svoje
osebne podatke, naknadno prejmete v izpolnitev in podpis Izjavo in Dogovor o
opravljanju prostovoljskega dela v mandatnem obdobju 2019-2023.
Sklenjeno nezgodno zavarovanje z zavarovalnico Triglav.
 Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov ZDUS, maj 2019 – določa zakonske
podlage, kaj je osebni podatek in kaj občutljivi osebni podatek, kaj pravilnik določa
(organizacijske, tehnične in logistično tehnične postopke in ukrepe z namenom
preprečitve nepooblaščenega uničenja, spremembe, izgube, nepooblaščenega
dostopa, obdelave, uporabe ali posredovanja osebnih podatkov), varovanje
prostorov in računalniške opreme, varovanje sistemske in aplikativne opreme,
obveznosti zunanjih sodelavcev, sprejem in posredovanje osebnih podatkov, brisanje
osebnih podatkov, ukrepanje ob sumu nepooblaščenega dostopa, odgovornost za
izvajanje ukrepov, evidence obdelave osebnih podatkov in odgovorne osebe.
Nežka Ivanetič je postavila vprašanje ali v primeru neodločenega glasovanja sklepa komisije,
odloča glas predsednika komisije.
Nika Antolašić je povedala, da v pravilniku o tem nikjer ni zapisano.
Sklep št. 4: Člani Komisije za pokojninsko politiko so se seznanili s podlagami za delo
komisije ter pravicami in obveznosti, ki izhajajo iz prostovoljskega dela ter zagotavljanja
varstva osebnih podatkov.
Sklep št. 5: Komisija predlaga, da Komisija za kadrovske, organizacijske in statutarne
zadeve upošteva možnost neodločenega glasovanja in zapiše v pravilnik.

AD 4

Lara Valič je predstavila pretok informacij, ki deluje preko elektronskega obveščanja, spletne
strani in socialnih omrežij. Elektronsko se tedensko pošiljajo novice ZDUS, na katere pa se je
potrebno zaradi uredbe GDPR prijaviti. Povedala je da se je začelo delati na večji
prepoznavnosti ZDUS na družbenih in socialnih omrežjih – Facebook, Twitter. ZDUS ima
spletno stran, kjer so objavljene aktualne novice po prenovi pa se bodo preko podstrani
objavljale tudi društvene in pokrajinske novičke.
Pozvala je, da bi društva upokojencev in pokrajinske zveze pošiljali obvestila o njihovih večjih
dogodkih, ki bi se jih objavilo v novicah in tako pripomoglo k razpoznavnosti ZDUS tudi po
pokrajinah.
Predstavila je program Dnevi medgeneracijskega sožitja, ki bodo naslednje leto potekali med
19. in 21. majem na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.
Strokovni program na nosilno temo bo Stanovanjska problematika in (stanovanjska)
mobilnost.
Predlogi ostalih okroglih miz v sodelovanju z Medgeneracijsko koalicijo Slovenije (MeKoS) so
še:
- Bivalni standard starejših in stanovanjska mobilnost
- Prihodnost študentskih namestitev
- Bivalne razmere in stanovanjski problem mladih
- Skupnostne oblike sobivanja (medgeneracijska tema)
- Alternativne oblike bivanja starejših, prilagoditve bivalnih razmer, infrastrukture
Objavljeni so tudi že natečaji za voščilnico, fotografijo in vezane prtičke, potekajo pa tudi že
prijave za nastope na Odru sožitja.
Člane komisije je pozvala naj društva upokojencev lokalno obveščajo o Dnevih
medgeneracijskega sožitja in tako promovirajo dogodek in pripomorejo k večji udeležbi ter
čim več delijo in všečkajo na socialnih omrežjih Facebook, Twitter…

Sklep št. 6: Člani Komisije za pokojninsko politiko so se seznanili s pretokom informacij
ZDUS in napovedjo Dnevov Medgeneracijskega sožitja 2020.
AD 5
Zaradi odsotnosti predsednika ZDUS Janeza Sušnika se točka preloži na naslednjo sejo!

AD 6
Predsednica komisije je predstavila predlagane spremembe ZPIZ-2, ki jih je tudi že v
prejšnjem mandatu obravnavala komisija in nekatere predloge tudi podprla. Tako 5-letno
prehodno obdobje za dvig odmernega odstotka, predlog za 3 % spodbudo posameznikom,
da ostanejo dlje časa v zavarovanju in pogoje MDDSZ, pri dvojnem statusu se ohrani 20 %
izplačilo, kot veleva aktualna zakonodaji ob varovalki ustavitve izplačila, če je posameznik na
bolniški nad 30 dni, ponovno odmero v primeru naknadnega izplačila plače in plačila
prispevkov po zavarovančevi pravnomočni odločbi o priznanju in odmeri višine pokojnine,
izplačevanje letnega dodatka na podlagi sistemskega zakona, dodatek za pomoč in postrežbo
naj se valorizira tako kot pokojnine. Invalidnina za novo nastalo telesno okvaro naj se prizna

pod enakimi pogoji, kot so veljali do konca leta 2012. Povečanje deleža vdovske pokojnine s
15 % na 25 %, pri čemer dvig deleža znaša največ 145 evrov, sočasno pa pokojnina in del
vdovske pokojnine ne smeta presegati najvišje pokojnine odmerjene za 40 let pokojninske
dobe za moškega.
Sklep št. 7: Člani komisije so se seznanili s spremembami ZPIZ-2
AD 7
Glede na Predlog zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem
sektorju za leto 2020 in leto 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin, ker le ta med drugim določa
s 1.12.2020 izredno uskladitev pokojnin (če bo gospodarske rast najmanj 2,5%) v
nominalnem znesku 6.5 EUR vsakemu upokojencu ne glede na višino pokojnine so se člani
komisije strinjali, da se pokojnine s 1.12.2010 uskladijo v procentu in sprejeli naslenji sklep:
Sklep št. 8: Člani komisije so sprejeli sklep, da naj ZDUS predlaga Državnemu svetu
Republike Slovenije, da sprejme odložilni veto na Zakon o ukrepih na podločju plač in
drugih stoškov dela v javnem sektorju za leto 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin,
ker le ta med drugim določa s 1.1.2020 izredno uskladitev pokojni, (če bo gospodarska rast
najmanj 2,5%) v nominalnem znesu 6,5 EUR vsakemu upokojencu, ne glede ne višino
pokojnine. Namesto predlaganega, se naj določi, da se pokojnine od 1.12.2020 uskladijo v
višini 1% vsem upokojencem, ne glede na višino pokojnine, saj se tudi prispevki
delodajalcaev in delavca plačujejo v pokojninsko blagajno v odstotkih.
AD8
Nežka Ivanetič in Silva Koželj sta se dogovorili, da bo ga. Koželj obveščala go. Ivanetič, ko bo
sklic sej Sveta ZPIZ.
Nežka Ivanetič je za konec pozvala člane komisije, naj pošljejo svoje predloge in pobude o
pokojninski politiki.
Seja je bila zaključena ob 11.45
Zapisala:
Karmen Šparovec Terekhov
Administratorka ZDUS

Nežka Ivanetič
Predsednica komisije

