Številka: 172-01-6/2019/3
Ljubljana, 12. 6. 2019
Državni svet Republike Slovenije je na 19. seji 12. 6. 2019, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15),
obravnaval pobudo državnega svetnika Marjana Maučeca glede rešitve problematike
poklicnih pokojninskih zavarovanj ter na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o
Državnem svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 95/05 –
odl. US, 21/12 – ZFDO-F in 81/18 – odl. US) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika Marjana
Maučeca ter predlaga Vladi Republike Slovenije, da pobudo prouči in nanjo odgovori.
Pobuda državnega svetnika Marjana Maučeca se glasi:
Na kakšen način ter kdaj se namerava Vlada Republike Slovenije odzvati in
pomagati pri reševanju problematike financiranja poklicnih pokojninskih
zavarovanj Sklada obrtnikov in podjetnikov?
Obrazložitev:
Problematika pravic zavarovancev poklicnega zavarovanja je eskalirala z znižanjem
pokojnin zavarovancem, ki prejemajo poklicne pokojnine Sklada obrtnikov in
podjetnikov (SOP). Gre za drastično znižanje pokojnin, ki jih je sprejela Skupščina
SOP, ker upravljanje poklicnih zavarovanj v SOP ni več vzdržno.
Takšno stanje je posledica sprejema Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (ZPIZ-2). Po določbi ZPIZ-1 je proračun sofinanciral pokojnine poklicnih
zavarovanj v SOP, saj obrtniki v preteklosti glede upokojevanja niso bili v enakem
položaju kot ostali zaposleni. S sprejemom ZPIZ-2 se je zmanjšalo proračunsko
financiranje poklicnih pokojninskih zavarovanj SOP za nekaj več kot 5 milijonov
evrov letno, kar je povzročilo zmanjšanje pokojnin za 30,4 % in postavilo pod vprašaj
izplačilo pokojnin vsem tistim, ki se bodo šele upokojili. Kolikor je znano je že bilo
nekaj sestankov v prejšnjem mandatu Vlade, kjer se je iskala možnost ponovnega
višjega financiranja s strani proračuna in pa možnost, da se pokojnine poklicnih
zavarovanj prenesejo skupaj z aktivo na Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje, v okviru katerega naj bi se nato uredilo ta del zavarovanja.
Kljub nekaterim poskusom se v novem mandatu Vlade ni iskalo rešitev pereče
problematike več kot 10.500 zavarovancev.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da pobudo
prouči in v skladu s četrtim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni
list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14 in 26/15) nanjo v roku 30 dni odgovori.
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