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Ljubljana, 31. 12. 2020

PREDLOG
ZAPISNIK

9. izredne seje Interesne skupine delojemalcev, ki je bila v sredo, 30. 12. 2020, ob 11. uri, na
daljavo, prek aplikacije Cisco Webex.
Prisotni na daljavo, prek aplikacije Cisco Webex:
- vodja interesne skupine: Lidija Jerkič,
- člani interesne skupine: Oskar Komac, Ladislav Rožič in Branimir Štrukelj.
Dnevni

r e d:

1. Priprava na 20. izredno sejo Državnega sveta
2. Razno
***
K točki 1:
Interesna skupina delojemalcev se je v okviru priprave na 20. izredno sejo Državnega sveta
30. 1. 2020 seznanila s Predlogom odložilnega veta na Zakon o interventnih ukrepih za
pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), EPA 1557-VIII,
ter predlogom zahteve Državnega sveta, da Državni zbor o zakonu ponovno odloča.
Interesna skupina na podlagi 72. člena Poslovnika Državnega sveta k Predlogu zahteve
Državnega sveta, da Državni zbor Republike Slovenije o Zakonu o interventnih ukrepih za
pomoč pri omilitvi posledic drugega vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), EPA 1557-VIII,
ponovno odloča, vlaga naslednji
AMANDMA:
Drugi in tretji odstavek obrazložitve Predloga Zahteve Državnega sveta, da Državni zbor
Republike Slovenije o Zakonu o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega
vala epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), EPA 1557-VIII, ponovno odloča se črtata in v celoti
nadomestita z naslednjim besedilom:
»Na podlagi sprejetega 21. in 22. člena ZIUPOPDVE (prvotno 28. in 29. člen predloga
ZIUPOPDVE) so bile sprejete spremembe 108. člena Zakona o delovnih razmerjih (Uradni
list RS, št. 21/13, 78/13 – popr., 47/15 – ZZSDT, 33/16 – PZ-F, 52/16, 15/17 – odl. US, 22/19
– ZPosS in 81/19; ZDR-1), ki so trajne in ne začasne oziroma interventne narave. Sprejete
spremembe predstavljajo zlorabo interventne zakonodaje in nujnega zakonodajnega
postopka, vključno s prepovedjo razpisa referenduma na sprejeti zakon.
S sprejetimi spremembami se trajno posega v sistemsko zakonodajo, in sicer na neustaven
in nestrokoven način, na kar sta opozorila tudi Zakonodajno-pravna služba Državnega zbora

in Fiskalni svet. Sprejete spremembe lahko vplivajo na drastično povečanje števila
upokojencev v zelo kratkem časovnem obdobju, zaradi česar se bo pokojninsko blagajno
lahko obremenilo celo z okrog 245 milijonov evrov dodatnih stroškov.
Sprejete spremembe ZDR-1 bodo Slovenijo ponovno uvrstile med države z najnižjo stopnjo
delovne aktivnosti med starejšimi delavci. Spremembe ne bodo pripomogle k večji
zaposljivosti mlajših oseb, ampak bodo negativno vplivale na dodatne obremenitve delavcev,
ki bodo ostali vključeni v delovni proces in ki jim bodo zelo verjetno delodajalci še dodatno
naložili opravljanje dela in nalog tistih delavcev, ki jih bodo delodajalci na podlagi sprejetih
sprememb lahko nemudoma upokojili.
Podporo tovrstni rešitvi se lahko interpretira tudi kot srednjeročno podporo dvigu prispevne
stopnje delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki je danes ena izmed
najnižjih v Evropi in na podlagi katere se bo lahko omogočilo pokritje dodatnih stroškov
pokojninske blagajne, povzročenih s sprejetimi zakonskimi spremembami. Edini alternativi
sprejetim rešitvam sta namreč zniževanje pravic iz pokojninskega zavarovanja ali pa
drastično zaostrovanje pogojev za upokojitev. Edino sprejemljivo rešitev torej lahko
predstavlja dvig prispevne stopnje delodajalcev za pokojninsko in invalidsko zavarovanje.
Na podlagi ponovnega odločanja Državnega zbora o ZIUPOPDVE in omenjeni sporni
zakonski ureditvi se lahko prepreči, da bi bile posledice za posameznika nepopravljive, saj
tudi morebitna naknadna ugotovitev Ustavnega sodišča Republike Slovenije o neskladju
sprejetih določb z Ustavo Republike Slovenije navedenih negativnih posledic ne bi odpravila.
Posledično Državni svet zahteva, da Državni zbor o ZIUPOPDVE ponovno odloča.«
***
Interesna skupina delojemalcev je po opravljeni razpravi soglasno sprejela tudi naslednji
s k l e p:
Interesna skupina delojemalcev napoveduje, da bo proučila možnost vložitve zahteve
za presojo ustavnosti postopkov, povezanih z odločanjem o
odložilnih vetih
Državnega sveta na predloge zakonov v izredno kratkih rokih, pri čemer se pobudniki
za sprejem odložilnega veta v obrazložitvi sklicujejo zgolj na nujnost hitrejše
uveljavitve posameznega sprejetega (interventnega) zakona in ne navajajo konkretnih
pripomb k posameznim členom sprejetega zakona oziroma k zakonu v celoti.
Interesna skupina delojemalcev predlaga, da pri proučitvi možnosti za vložitev
ustavne presoje sodeluje Strokovna služba Državnega sveta.
***
Za poročevalko na seji Državnega sveta je bila določena vodja interesne skupine Lidija
Jerkič.
K točki 2:
V okviru te točke dnevnega reda ni bilo podanih nobenih predlogov za razpravo ali odločanje.
Zapisala:
mag. Nuša Zupanec

Vodja interesne skupine
Lidija Jerkič, l.r.
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