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EPA 1827-VIII

Državni svet Republike Slovenije je na 42. seji 7. 7. 2021, 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, 75/16 in 92/21), sprejel naslednje
Mnenje
k Letnemu poročilu Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
za leto 2020
Državni svet je obravnaval Letno poročilo Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije za leto 2020, ki ga je Državnemu zboru v seznanitev predložila
Vlada Republike Slovenije, pripravil pa ga je Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: Zavod).
Državni svet se je seznanil s poročilom, ki je po njegovi oceni pripravljeno na visoki
kakovostni ravni, pregledno in informativno.
Državni svet ugotavlja, da je poslovanje in opravljanje nalog Zavoda v letu 2020 v
veliki meri zaznamovala epidemija COVID-19, a je navkljub temu posloval likvidno ter
uspel doseči ali celo preseči zastavljene cilje in naloge, med drugim tudi tako, da je
prilagodil organizacijo dela. V prvem valu epidemije in še posebej od julija 2020 dalje
je bilo zaposlenim omogočeno delo od doma, prav tako pa tudi dodatna oprema za
nemoteno delo (npr. celoten april 2020 je od doma delalo kar 80–85 zaposlenih).
Državni svet dodatno ugotavlja, da je Zavod v letu 2020 ohranil število zaposlenih na
ravni iz leta 2019 (799), pri čemer sta tako Zavod kot Svet Zavoda že večkrat pozvala
h kadrovskim okrepitvam, a zaenkrat brez učinka. Generalni direktor Zavoda je ob
tem na 62. seji pristojne Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide 26. 5. 2021 izrazil javno zahvalo vsem zaposlenim na Zavodu
za uspešno delo v zahtevnih razmerah v 2020, prav tako pa tudi Svetu Zavoda za
konstruktivno delo v navedenem, tudi za Zavod posebnem letu.
Zavod je zaradi epidemije COVID-19 v posameznih obdobjih (od sredine marca do
konca maja 2020 ter od 16. oktobra 2020 dalje) bistveno spremenil tudi način
poslovanja s strankami, saj v času epidemije ni dajal informacij strankam osebno v
prostorih območnih enot in izpostav, ampak prek novega avtomatskega telefonskega
odzivnika (bolj splošne informacije) in prek kadrovsko okrepljenega Enotnega

kontaktnega centra, v okviru katerega za to posebej usposobljeni informatorji
strankam že od leta 2019 dajejo odgovore na bolj konkretna vprašanja.
Epidemija COVID-19 je v pomembni meri vplivala tudi na delo izvedenskih organov,
ki so v letu 2020 delovali omejeno in uspeli obravnavati 35.499 zadev (za 17,4 %
manj kot leto pred tem) in podati 38.675 izvedenskih mnenj (za 18 % manj kot v letu
2019). V zvezi s pravico do dodatka za pomoč in postrežbo sicer v skladu z
določbami 130. člena ZPIZ-2G do ureditve v zakonu, ki bo urejal dolgotrajno oskrbo,
postopek uveljavljanja navedene pravice v primeru smrti zavarovanca nadaljujejo
njegovi pravni nasledniki.
Zavod je v letu 2020 poglobil tudi druge vidike digitalnega poslovanja, pri čemer je
indeks digitalne preobrazbe presegel 98 %, močno je narastla uporaba digitalnih
storitev za zavarovance in upokojence (eZPIZ), pri čemer so bile uvedene določene
nove e-storitve (eVloge za VSE, digitalna (SMS) odprema in oddaljena avtentikacija
strank), ki omogočajo elektronsko poslovanje uporabnikom brez kvalificiranega
digitalnega potrdila.
Zavod je v 2020 navkljub izzivom, povezanih s COVID-19, rešil rekordno število
zahtevkov v zadnjih 10 letih (442.425 zahtevkov in storitev) in izvedel 9.191.344
posamičnih nakazil, od tega 10.719.399 pokojnin in drugih denarnih prejemkov, pri
čemer si je prizadeval odhodke iz navedenega naslova zniževati na način
spodbujanja izplačil na bančne račune. Zavod je dosegel tudi 98,9-odstotni delež (v
letu 2019 98,7-odstotni delež) popolnosti podatkov Matične evidence zavarovancev,
ki bodo v prihodnosti lahko uveljavili katero izmed pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja.
Poslovno leto 2020 je Zavod sklenil z izravnanimi prihodki in odhodki v višini
5.899.059.128 evrov (1,2 odstotka višje od načrtovanih), pri čemer so 78,5 %
prihodkov Zavoda predstavljali prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (v
letu 2019 81%; za primerjavo: leta 2013 samo 66,1 %), katerih del so zaradi
specifične situacije v letu 2020 predstavljali tudi povrnjeni prihodki od prispevkov za
PIZ v višini 543.092.608 evrov (v bilancah Zavoda niso zavedeni kot transferni
prihodek iz državnega proračuna, ampak kot del prispevka delodajalcev in
delojemalcev). Zavod je sicer v letu 2020 iz državnega proračuna prejel skoraj 1,7
milijarde evrov sredstev (147 milijonov evrov več, kot je bilo načrtovano), od tega iz
naslova tekoče in dodatne obveznosti državnega proračuna 1.086.483.333 evrov
(15,6 % oz. za 168 milijona evrov več od načrtovanega). V strukturi vseh odhodkov
zavoda v letu 2020 pokojnine, prispevki za zdravstveno zavarovanje uživalcev pravic,
transferi za zagotavljanje socialne varnosti ter nadomestila iz invalidskega
zavarovanja predstavljajo 99,3 odstotka (99,2 odstotka v letu 2019).
Skupno povprečno število zavarovancev je v letu 2020 znašalo 958.148 (porast za
0,5 % v primerjavi z letom 2019), a je bila njihova struktura, kljub večjemu številu,
zaradi epidemije COVID-19 manj ugodna zaradi več brezposelnih oseb ter veliko
oseb na čakanju na delo od doma. Navkljub povečanju števila uživalcev starostne,
predčasne, delne, invalidske, družinske in vdovske pokojnine iz obveznega
zavarovanja (povprečno 624.735, kar predstavlja 4276 uživalcev oziroma 0,7
odstotka več kot v letu 2019), Zavod obenem poroča o najnižjem porastu njihovega
števila v zadnjih 30 letih (nižje le v letih od 2015 do 2019 (od 0,2 do 0,5 %) in v letu
1994 (0,6 %)), kar po oceni Zavoda kaže, da v preteklosti sprejeti ukrepi za
spodbujanje zavarovancev za nadaljevanje njihove aktivnosti tudi po izpolnitvi
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pogojev za upokojitev očitno delujejo. Zavod je zaznal tudi 19 %-ni upad števila
uživalcev pravic v zadnjih treh mesecih 2020, kar se pripisuje posledicam COVID-19.
Kot pomemben podatek Zavod izpostavlja razmerje med številom zavarovancev in
uživalcev pravic iz obveznega zavarovanja, ki se je v primerjavi z letom 2019, ko je
znašalo 1:1,55, malo poslabšalo, in sicer na 1:1,53 v letu 2020, a kljub temu ostaja
na primerljivo dobri ravni v primerjavi s preteklimi leti (leta 2013 je bilo navedeno
razmerje na že zaskrbljujoči ravni, in sicer 1:1,38).
Povprečno število uživalcev starostne pokojnine se je v letu 2020 v primerjavi z letom
2019 povečalo za 7266 uživalcev oziroma 1,6 odstotka, kar je višja rast kot v zadnjih
petih letih, vendar še vedno nižja od stopenj rasti od leta 1997 naprej, ki so znašale
od 1,7 do 4,8 odstotka. Zavod poroča tudi o povečanju povprečnega števila uživalcev
dela starostne ali predčasne pokojnine za 26,3 % v primerjavi s preteklim letom
(porast na 12.299 uživalcev; od tega 38,2 % žensk in 61,8 % moških). Nadaljuje pa
se trend upadanja števila uživalcev invalidskih pokojnin (povprečno število v letu
2020 se je zmanjšalo za 1651 oseb oziroma za 2,1 %) ter števila uživalcev družinske
in vdovske pokojnine (povprečno število v letu 2020 se je zmanjšalo za 1783 oseb
oziroma za 2 %).
Kot izhaja iz poročila Zavoda, je z dopolnjenimi 40 ali več leti pokojninske dobe
starostno pokojnino uveljavilo 86,9 odstotka žensk (85 odstotkov v letu 2019) in 71,4
odstotka moških (68,4 odstotka v letu 2019), kar se tiče starosti pa je pri novih
uživalcih starostne pokojnine z zavarovalno dobo s povečanjem v letu 2020 znašala
dejansko dosežena povprečna starost žensk 58 let in 11 mesecev (59 let in 5
mesecev v letu 2019) ter moških 60 let in 6 mesecev (60 let in 8 mesecev v letu
2019). Dejanska povprečna upokojitvena starost v letu 2020 je znašala 62 let in 6
mesecev. Zelo zgovorni so tudi podatki o dobi prejemanja starostne pokojnine, ki se
je pri uživalcih starostne pokojnine v obdobju 2011-2020 podaljšala, in sicer pri
ženskah z 21 let in 8 mesecev na 25 let in 6 mesecev, pri moških pa s 16 let in 4
mesece na 18 let in 2 meseca (za primerjavo: leta 1991 pri obeh spolih približno 15
let).
Zavod je v 2020 izplačal tudi enkratni solidarnostni dodatek po Zakonu o interventnih
ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in
gospodarstvo (ZIUZEOP), in sicer 305.752 uživalcem pokojnin in prejemnikom
posameznih nadomestil ter v treh različnih zneskih (130 evrov, 230 evrov in 330
evrov), od tega 20.611 uživalcem pravic v sorazmernem delu.
V povezavi z gmotnim položajem upokojencev Zavod poroča o dveh uskladitvah v
letu 2020 – redni februarski uskladitvi v višini 3,2 % z veljavnostjo od 1. januarja 2020
(skladno z določbami ZPIZ-2) ter izredni uskladitvi pokojnin in določenih drugih
prejemkov, razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, s 1.
decembrom 2020 na podlagi ZUPPJS2021-A, in sicer za 2,0 %. Usklajene so bile
tudi druge osnove, ki vplivajo na raven pokojnin, in sicer s 1. januarjem 2020 za 3,2
% in s 1. decembrom 2020 za 2,0 %. Pri tem Zavod v zvezi z aktualnim zakonskim
predlogom za izredno uskladitev pokojnin za 3,5 %, kolikor naj bi znašalo prikrajšanje
iz obdobja 2010–2015 (Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2L), skrajšani postopek, EPA 1875-VIII, predlagatelj
skupina poslancev s prvopodpisanim Francem Juršo), opozarja, da bi se k
navedenim uskladitvam moralo pristopiti objektivno in analitično. Izračuni Zavoda
namreč kažejo, da bi se morala višina izredne uskladitve prilagoditi posameznim
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skupinam upokojencev, ki so glede prikrajšanja za uskladitev pokojnin v različnih
položajih (do uskladitve v višini 3,5 % bi tako lahko bili upravičeni le tisti, ki so se
upokojili do vključno leta 2010; ostali pa so v boljšem položaju, zato bi jim pripadle
nižje stopnje izrednih uskladitev; v najboljšem položaju bi bili v primeru upoštevana
predlagane uskladitve v višini 3,5 % tisti, upokojeni 2016). Prav tako lahko navedene
odločitve v bistveni meri vplivajo na obremenitve pokojninske blagajne, saj bi v
primeru izredne uskladitve za 3,5 % za vse prejemnike pokojnin to pomenilo dodatno
obremenitev blagajne pokojninskega in invalidskega zavarovanja v višini 203 milijone
evrov, v primeru zagotovitve izredne uskladitve zgolj tistim, ki so bili resnično
prikrajšani z vidika realne vrednosti pokojnin v preteklih letih, pa bi znašala navedena
obremenitev zgolj 123 milijonov evrov, torej kar 80 milijonov evrov manj obremenitve
na letni ravni.
Zavod dodatno poroča, da je v letu 2020 povprečna mesečna bruto starostna
pokojnina, izplačana v obdobju januar-december 2020, znašala 693,47 evra,
invalidska pokojnina 533,13 evra, vdovska in družinska pokojnina pa 429,90 evra.
Glede na povprečno 0,1-odstotno deflacijo v letu 2020, so se realne vrednosti
navedenih pokojnin v primerjavi z 2019 zvišale (pri povprečni starostni pokojnini za
4,7 %). Povprečna bruto starostna pokojnina brez uživalcev sorazmernega dela
pokojnine in uživalcev delne pokojnine je v letu 2020 znašala 781,84 evra, povprečna
bruto starostna pokojnina z dopolnjenimi 40 ali več leti pokojninske dobe (brez
sorazmernih delov pokojnin in delnih pokojnin) pa 880,48 evra (3,6 % višja kot v
2019). Razmerje med povprečno neto starostno pokojnino in povprečno neto plačo
se je v letu 2020 znižalo na 57 % (v letu 2019 58 %).
Prvič je Zavod v mesečnem statističnem poročilu objavil tudi podatek o številu žensk,
ki so se starostno upokojile s t. i. polno pokojninsko dobo v dolžini od 35 do 40 let
(podatki za 2020 kažejo, da je bilo takšnih starostnih upokojenk 66,7 %). Tudi ostali
podatki v zvezi z upokojevanjem s polno pokojninsko dobo kažejo na to, da se pod
takšnimi pogoji upokoji približno 2/3 vseh starostno upokojenih oseb.
Državni svet je bil seznanjen tudi z mnenjem Ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti (MDDSZ), ki delo in poslovanje Zavoda v 2020 ocenjuje
pozitivno, saj je Zavod tudi v lanskem letu zavarovancem omogočal uveljavljanje
pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, pravočasno
izplačeval vse pokojninske in druge dajatve in s tem izpolnjeval svoje poslanstvo.
Glede na specifičnost situacije v 2020 MDDSZ Zavodu izreka še posebno pohvalo za
opravljeno delo. Pozitivno mnenje k poročilu za 2020 je izrekel tudi Svet Zavoda
februarja 2021.
Poročilo je po oceni MDDSZ pripravljeno ustrezno, skladno z vsemi računovodskimi
in drugimi pravili. Ocenjuje ga kot sistemsko in zelo pregledno, podatki, predstavljeni
v njegovem okviru pa omogočajo temeljit vpogled v delovanje sistema pokojninskega
in invalidskega zavarovanja in delo Zavoda. Predstavlja tudi vir zelo pomembnih
statističnih podatkov, povezanih z delovanjem sistema, ki MDDSZ pogosto koristijo
pri oblikovanju politik na področju pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
MDDSZ izraža tudi zadovoljstvo z nekaterimi zaznanimi pozitivnimi trendi v sistemu
(umirjanje prirasta števila novo upokojenih v primerjavi s preteklimi leti, dvig deleža
tistih, ki ostajajo aktivni tudi po izpolnitvi pogojev za upokojitev s t. i. polno
pokojninsko dobo itd.).
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Tudi Državni svet izraža pohvale Zavodu za dobro pripravljeno poročilo in izvajanje
njegovih nalog. Zaveda se tudi, da navkljub posameznim pozitivnim trendom v
sistemu, ki nakazujejo na to, da so bili zadnji večji sistemski posegi v pokojninski
sistem uspešni (izboljšanje razmerja med upokojenci in aktivnimi zavarovanci; dvig
upokojitvene starosti itd.), skrb za njegovo vzdržnost ostaja več kot aktualna. Na trgu
delovne sile in v povezavi z demografskimi trendi namreč še ni zaznati
pomembnejših premikov v pozitivno smer, ravno obratno – demografska slika se
nadalje slabša, čas epidemije COVID-19 pa je na področje trga dela, predvsem pa
gospodarstvo, vplival negativno, posledice t. i. koronakrize pa se bodo najbrž šele
pokazale v naslednjih letih. Tudi posledice vseh ukrepov, ki jih je država izvedla z
namenom zaščite prebivalstva in gospodarstva v okviru koronakrize, in vse dodatne
zadolžitve države v navedenem kontekstu bodo imele negativen vpliv na
makroekonomska izhodišča naše države na dolgi rok. Z namenom poplačila dolgov
se namreč lahko zgodi, da se bo posegalo v fonde sredstev, ki so sicer prvotno
namenjeni za druga, predvsem razvojno naravnana področja, pa tudi v sredstva, ki bi
se jih sicer lahko iz proračuna namenilo za pokrivanje potreb pokojninske in
invalidske blagajne.
Državni svet trenutne ukrepe, ki se osredotočajo na zagotavljanje dodatnih ugodnosti
v primeru ostajanja v statusu zavarovanca tudi po izpolnitvi pogojev za upokojitev,
sicer prepoznava kot učinkovite, a ocenjuje, da bi se jih dalo dopolniti ali morda celo
nadomestiti tudi s kakšnimi drugimi ukrepi, ki bi vplivali na krepitev vzdržnosti
pokojninske in invalidske blagajne na podlagi zagotavljanja nadaljnje delne ali polne
delovne aktivnosti tistih, ki so zaradi specifičnosti poklicnega profila zmožni in
pripravljeni nadaljevati svojo delovno aktivnost vsaj do določene mere. V nasprotnem
primeru bo najbrž slej ko prej treba razmišljati o ponovnem dvigu upokojitvene
starosti za vse zavarovance, ne zgolj tiste, ki bi si takšnega podaljšanja delovne
aktivnosti izrecno želeli. Pri tem je bil Državni svet seznanjen z opozorili predstavnika
Zavoda, podanimi na 62. seji pristojne seje Komisije Državnega sveta za socialno
varstvo, delo, zdravstvo in invalide, da bi se moralo morebitne tovrstne posege,
povezane z upokojitveno starostjo, izvesti na daljše časovno (prehodno) obdobje, da
bi se preprečilo prevelike šoke tako za zavarovance kot sistem pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, kot se je zgodilo ob zadnjem tovrstnem večjem posegu v
2012.
Državni svet je že ob obravnavi poročila Zavoda za leto 2019 opozoril, da na
vzdržnost pokojninske blagajne zelo negativno vplivajo tudi številne parcialne
spremembe zakonodaje s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki jih
je bilo v letu 2020 in tudi že v 2021 kar nekaj. Slednje so ali še bodo v precejšnji meri
obremenile blagajno pokojninskega in invalidskega zavarovanja (po ocenah za okrog
milijardo evrov na letni ravni). Pri tem Državni svet izpostavlja izplačilo dela pokojnine
v višini 40 % starostne pokojnine, v skladu z 39.a členom ZPIZ-2 (uveljavljeno z
ZPIZ-2G) ter novelo ZPIZ-2I, na podlagi katere se je skrajšalo prehodno obdobje za
uveljavitev višjega odstotka za odmero starostne, invalidske ali vdovske pokojnine za
moške s šestih na štiri leta (po oceni Zavoda učinek v višini 20 milijonov evrov na
letni ravni), hkrati pa dvignilo najnižje odmerne osnove za invalidske in vdovske
pokojnine, pa tudi v primeru najnižje pokojnine in pokojnine za polno dobo (po
napovedi Zavoda se bo v skladu z navedeno novelo s 31. 5. 2021 preko 103.000
upokojencem izplačalo višje pokojnine v skupnem finančnem učinku 43 mio evrov).
Kot možen negativen vpliv v prihodnje pa se navaja tudi možnost odpovedi pogodbe
o zaposlitvi v primeru izpolnjevanja pogojev za starostno upokojitev na podlagi 21. in
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22. člena Zakona o interventnih ukrepih za pomoč pri omilitvi posledic drugega vala
epidemije COVID-19 (ZIUPOPDVE), ki sta sicer trenutno predmet ustavne presoje
(ocena Zavoda glede finančnih učinkov: 30 do 40 milijonov evrov dodatne
obremenitve na letni ravni) .
Državni svet ugotavlja, da so bile na 62. seji pristojne Komisije Državnega sveta za
socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide, ob obravnavi letnega poročila Zavoda,
izpostavljene tudi možne negativne posledice za blagajno pokojninskega in
invalidskega zavarovanja v povezavi s trenutno aktualnima predlogoma zakonov Predloga zakona o nacionalnem demografskem skladu; EPA 1397-VIII (predlagan
prenos nepremičninskega sklada v lasti Zavoda na Nacionalni demografski sklad) ter
Predlog zakona o debirokratizaciji (ZDeb), EPA 1759-VIII (predlagana vzpostavitev t.
i. socialne kapice na ravni 6.000 evrov bruto). V primeru njunega sprejema bodo
navedene določbe po opozorilih predstavnikov interesov delojemalcev v Državnem
svetu prav tako vplivale na zmanjšanje prihodkov v blagajno pokojninskega in
invalidskega zavarovanja iz naslova prispevkov za socialno varnost (po oceni Zavoda
možen primanjkljaj v višini 70 do 100 milijonov evrov) oziroma izpostavile vir
prihodkov navedene blagajne večjim tveganjem.
Kot pomemben posredni element, ki lahko vpliva na stanje pokojninske in invalidske
blagajne, predstavniki interesov delojemalcev v Državnem svetu izpostavljajo tudi
aktualni paket sprememb davčne zakonodaje, ki bo na podlagi manjšega priliva v
državni proračun lahko vplival na manjše možnosti pokritja morebitnega primanjkljaja
v blagajni pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Posledično pozivajo k
sprejemu odločitev, ki bodo zagotovile, da se obseg prispevkov za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje in prilivi v državni proračun iz naslova davčnih obvez ne bodo
znižali do te mere, da bi bilo treba zaradi tega v kratkem drastično poseči v ostale
elemente, ki prav tako vplivajo na vzdržnost blagajne pokojninske in invalidskega
zavarovanja (npr. že prej izpostavljeno neželeno bistveno zvišanje upokojitvene
starosti).
Državni svet je bil seznanjen, da tudi Zavod pritrjuje ocenam, da nepremišljeni
parcialni posegi v zakonodajo s področja pokojninskega in invalidskega varstva lahko
vodijo v presežne obremenitve blagajne pokojninskega in invalidskega zavarovanja,
še zlasti v primerih, ko ne gre za enkratna izplačila, ampak ukrepe, ki imajo
dolgoročne in multiplikativne posledice (npr. vsesplošna izredna uskladitev pokojnin,
brez upoštevanja razlik med posameznimi skupinami zavarovancev in ob zavedanju,
da vsak odstotek uskladitve pomeni dodatno obremenitev blagajne na letni ravni za
58 milijonov evrov), in kadar gre za ukrepe, v zvezi s katerimi ni zagotovljeno pokritje
iz državnega proračuna. Posledično Zavod poziva k racionalnemu sprejemanju
odločitev v primeru nadaljnjih posegov v zakonodajo s področja pokojninskega in
invalidskega zavarovanja, še zlasti v predvolilnem času.
Glede prilagoditve dela Zavoda v obdobju epidemije COVID-19 v smeri
prevladujočega izvajanja storitev na daljavo, Državni svet izreka pohvale Zavodu za
izvedeno prilagoditev, čeprav se zaveda, da je osebni stik strank s strokovnimi
uslužbenci velikega pomena, še zlasti v primeru tistih starejših oseb, katerih
računalniška pismenost ni na visoki ravni. Državni svet ocenjuje, da je še zlasti
pomembno, da se čim prej vzpostavi normalne razmere za delo tistih organov
Zavoda, ki brez osebnega stika s potencialnimi upravičenci do pravic oziroma
zavarovanci ne morejo izvajati svojih storitev (npr. invalidske komisije).
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Zavod v zvezi z navedenim pojasnjuje, da se tudi sam zaveda velikega pomena
osebnega stika s strankami, zato je s 1. 6. 2021 začel z izvajanjem osebnih
pregledov na senatih invalidskih komisij, prav tako je na podlagi dogovora z Zavodom
za zdravstveno zavarovanje Slovenije od 16. 6. 2021 ponovno zagotovljen osebni
dostop do vseh storitev navedenih dveh zavodov. V zvezi z ostalimi nalogami Zavoda
pa je slednji na seji pristojne Komisije Državnega sveta za socialno varstvo, delo,
zdravstvo in invalide napovedal vrnitev večjega dela zaposlenih v običajno delovno
okolje v najkrajšem možnem času, medtem ko se bo nekaj nalog še naprej v pretežni
meri izvrševalo na podlagi dela na domu, zlasti na področjih, na katerih takšen način
dela vodi do izboljšanja delovnih rezultatov zaposlenih.
***
Za poročevalca je bil določen državni svetnik mag. Peter Požun.

Alojz Kovšca
predsednik
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