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NOVO!

Predlog

Državni svet Republike Slovenije je na 6. seji 11. 4. 2018, na podlagi druge alineje
prvega odstavka 97. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I,
42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13 in 75/16), sprejel naslednje
MNENJE
k Dopolnjenemu predlogu zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne
dosežke na področju kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti
(ZDPIDK) – druga obravnava
Državni svet podpira Dopolnjen predlog zakona o dodatku k pokojnini za delo in
izjemne dosežke na področju kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti (ZDPIDK),
ki ga je v obravnavo Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev
(prvopodpisani Primož Hainz).
Predlog zakona ureja podeljevanje dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke
na področju kulture in raziskovalno-razvojne dejavnosti in določa pogoje ter postopke
za njegovo podelitev. Omenjeni dodatek se lahko podeli državljanom RS, ki z delom
in izjemnimi dosežki na področju kulture oz. raziskovalno-razvojne dejavnosti trajno
prispevajo k razvoju družbe in ugledu države. Na ta način se njihov položaj ureja
primerljivo z vrhunskimi športniki. Dodatek se za vse upravičence odmerja enotno, in
sicer mesečno kot razlika med starostno ali invalidsko pokojnino, ki jo prejema
upravičenec, in zneskom starostne pokojnine moškega, odmerjenega od najvišje
osnove za 40 let pokojninske dobe. Dodatek k pokojnini je osebna pravica in ga
upravičenec prejme za življenjsko delo oz. izjemni dosežek. Predlog zakona med
izjemne dosežke šteje Prešernovo nagrado za življenjsko delo oz. opus na področju
kulture ter Zoisovo nagrado za življenjsko delo na področju raziskovalno-razvojne
dejavnosti. Obenem se med izjemne dosežke štejejo tudi druge, npr. stanovske,
nagrade za življenjsko delo ali mednarodne nagrade najmanj evropskega in trajnega
pomena za razvoj družbe in ugled države.
Državni svet se je seznanil s pripombami Upravnega odbora Prešernovega sklada in
jih podpira. Upravni odbor v svojem stališču opozarja na neustrezne kriterije in
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pogoje, ki jih opredeljuje predlog zakona, npr. v primerjavi z vrhunskimi športniki, ki
jim dodatek k pokojninam na primerljiv način ureja drug zakon. Državni svet opozarja
na pomanjkljiv pristop k ureditvi položaja, saj je predlog nabora nagrad za izjemne
dosežke omejen, ter kot izjemne dosežke umetnikov in znanstvenikov priznava le
nagrado za življenjsko delo. Obenem bi moral predlagatelj predlog zakona uskladiti s
kulturno-umetniško in raziskovalno-znanstveno srenjo ter zlasti upoštevati posebnosti
nagrajevanja vrhunskih dosežkov na posameznih umetniških in znanstvenoraziskovalnih področjih.
Državni svet ugotavlja, da Odbor Državnega zbora za kulturo na svoji 26. nujni seji
dne 3. 4. 2018 ni upošteval predlogov, ki mu jih je v svojem mnenju k Predlogu
zakona o dodatku k pokojnini za delo in izjemne dosežke na področju kulture in
raziskovalno-razvojne dejavnosti (ZDPIDK) posredovala Komisija za kulturo, znanost,
šolstvo in šport Državnega sveta. Zato Državni svet predlaga, 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 oz. 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.
Državni svet še ocenjuje, da predlog zakona pomanjkljivo opredeljuje kriterije oz.
postopke za pridobitev dodatka k pokojnini za delo in izjemne dosežke in bo v praksi
povzročil neustrezno obravnavo upravičencev, zato predlaga, da se v predlogu
jasneje opredelijo način in kriteriji za podelitev omenjenih nagrad.
***
Za poročevalca je bil določen državni svetnik Branimir Štrukelj.
***
Predlog mnenja je pripravljen na podlagi mnenja Komisije za kulturo, znanost, šolstvo
in šport ter Poročila Odbora Državnega zbora za kulturo z dopolnjenim predlogom
zakona.
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