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Številka: 061-01-6/2019/22
Ljubljana, 2. 12. 2019

Predlog

Zapisnik
8. izredne seje Državnega sveta Republike Slovenije,
ki je bila v četrtek, 28. 11. 2019,
v Veliki sejni dvorani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije,
Celovška cesta 71, 1000 Ljubljana
Predsednik Državnega sveta je v skladu z drugim odstavkom 34. člena Poslovnika
Državnega sveta ugotovil, da je Državni svet sklepčen (prisotnih 22 državnih svetnic
in svetnikov) in začel 8. izredno sejo Državnega sveta Republike Slovenije, ki jo je
sklical na podlagi 53. člena Zakona o Državnem svetu in četrtega odstavka 32. člena
Poslovnika Državnega sveta Republike Slovenije.
Seja se je začela ob 13.07 in zaključila ob 14.41.
Opravičeni:
 Igor Antauer,
 dr. Matjaž Gams,
 Danijel Kastelic,
 Bojan Kontič,
 mag. Marija Lah,
 mag. Peter Požun,
 Jože Smole,
 Matjaž Švagan in
 mag. Igor Velov.
Na sejo so bili vabljeni:
 dr. Andrej Bertoncelj, minister za finance (k 1. in 2. točki dnevnega reda),
 Rudi Medved, minister za javno upravo (k 2. točki dnevnega reda),
 mag. Ksenija Klampfer, ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti (k 2. točki dnevnega reda).
Seje so se udeležili:
k 1. točki dnevnega reda:
 mag. Saša Jazbec, državna sekretarka na Ministrstvu za finance,
 Leon Behin, državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo,
 Igor Žavbi, predstavnik Kabineta ministra za javno upravo.

k 2. točki dnevnega reda:
 mag. Saša Jazbec, državna sekretarka na Ministrstvu za finance,
 Leon Behin, državni sekretar na Ministrstvu za javno upravo,
 Igor Žavbi, predstavnik Kabineta ministra za javno upravo in
 Mitja Žiher, vodja Sektorja za pokojnine in pravice iz dela, Ministrstvo za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti.
***
O sklicu izredne seje je predsednik Državnega sveta obvestil predsednika Vlade
Republike Slovenije Marjana Šarca in predsednika Državnega zbora Republike
Slovenije mag. Dejana Židana.
***
Pred seznanitvijo z dnevnim redom seje je predsednik Državnega sveta dal besedo
za pozdravni nagovor predstavniku gostiteljev, predsedniku Obrtno-podjetniške
zbornice Slovenije Branku Mehu.
***
Glasovanje na seji je, v skladu s tretjim odstavkom 53. členom Poslovnika Državnega
sveta, zaradi odsotnosti glasovalne naprave v prostoru, v katerem je bila seja,
potekalo z vzdigovanjem rok.
***
S sklicem 8. izredne seje Državnega sveta 25. 11. 2019 so državne svetnice in
svetniki po elektronski pošti prejeli naslednji dnevni red:
1. Predlog odložilnega veta na Zakon o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021), EPA 794-VIII.
Po elektronski pošti 28. 11. 2019 so državne svetnice in svetniki naknadno prejeli še
obvestilo o razširitvi dnevnega reda 8. izredne seje s točko:
2. Predlog odložilnega veta na Zakon o ukrepih na področju plač in drugih
stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi
pokojnin (ZUPPJS2021), EPA 797-VIII.
V skladu z drugim odstavkom 75.a člena Poslovnika Državnega sveta, ki določa, da
se predlog odložilnega veta uvrsti na dnevni red brez razprave in glasovanja, je
predsednik Državnega sveta ugotovil, da je dnevni red 8. izredne seje Državnega
sveta naslednji:
DNEVNI RED
1. Predlog odložilnega veta na Zakon o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021), EPA 794-VIII
2. Predlog odložilnega veta na Zakon o ukrepih na področju plač in drugih
stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi
pokojnin (ZUPPJS2021), EPA 797-VIII
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***
1. točka dnevnega reda:
 Predlog odložilnega veta na Zakon o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021), EPA 794-VIII.
Državni zbor je Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in
2021 (ZIPRS2021), EPA 794-VIII, sprejel na 13. redni seji 22. 11. 2019. Državne
svetnice in svetniki so ga prejeli po elektronski pošti naslednji dan. Priložen je bil tudi
sklicu 8. izredne seje Državnega sveta.
Predlog odložilnega veta Interesne skupine lokalnih interesov so državne svetnice in
svetniki prejeli po elektronski pošti 25. 11. 2019 s sklicem seje.
Predlog odložilnega veta je obravnavala pristojna Komisija za gospodarstvo, obrt,
turizem in finance. Poročilo komisije so državne svetnice in svetniki prejeli
28. 11. 2019 po elektronski pošti, objavljeno je bilo tudi na spletni strani Državnega
sveta.
Predlog zahteve Državnega sveta, ki je bil pripravljen na podlagi predloga Interesne
skupine lokalnih interesov za sprejem odložilnega veta, so državne svetnice in
svetniki prejeli 26. 11. 2019 po elektronski pošti. Objavljen je bil tudi na spletni strani
Državnega sveta.
Vsebino predloga odložilnega veta je predstavil predstavnik predlagateljice
odložilnega veta, vodja Interesne skupine lokalnih interesov, državni svetnik Milan
Ozimič.
Besedo je imela predstavnica Ministrstva za finance, državna sekretarka mag. Saša
Jazbec.
Poročevalec Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, državni svetnik
Tomaž Horvat, je predstavil poročilo komisije.
Razpravljali so državni svetniki Franc Golob, Franci Rokavec, Dušan Strnad,
Bogomir Vnučec, Bojan Kekec in Franc Kangler.
Predstavnica Ministrstva za finance, državna sekretarka mag. Saša Jazbec, je
podala dodatno obrazložitev.
Dodano obrazložitev je podal predstavnik Ministrstva za javno upravo, državni
sekretar Leon Behin.
Predstavnik predlagateljice predloga odložilnega veta, vodja Interesne skupine
lokalnih interesov, Milan Ozimič, je podal dodatno obrazložitev.
Svoj glas je obrazložil državni svetnik Marjan Maučec.
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Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog zahteve
Državnega sveta:
Državni svet Republike Slovenije je na 8. izredni seji 28. 11. 2019, ob obravnavi
Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021
(ZIPRS2021), EPA 794-VIII, ki ga je Državni zbor sprejel na 13. redni seji 22. 11.
2019, na podlagi tretje 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
Z A H T E V O,
da Državni zbor Republike Slovenije ponovno odloča o Zakonu o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021), EPA 794-VIII.
Obrazložitev:
Državni zbor je na 13. redni seji 22. 11. 2019 sprejel Zakon o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2020 in 2021 (v nadaljevanju: zakon), ki med drugim ureja
tudi financiranje občin v naslednjih dveh letih.
Državni svet je že v okviru postopka sprejemanja zakona izpostavil, da Vlada
Republike Slovenije (v nadaljevanju: Vlada) z združenji občin ni sklenila dogovora o
višini povprečnine, ampak jo je določila sama, v skladu z zakonsko določenimi
parametri. V 54. členu zakona je tako določeno, da znaša povprečnina za
proračunsko leto 2020 589,11 evra in za proračunsko leto 2021 588,30 evra.
Državni svet opozarja na neustreznost veljavne zakonske ureditve, ki Vladi omogoča
enostransko določitev višine povprečnine, ki ne zagotavlja primernega financiranja
lokalne samouprave. Na ta način ni zagotovljena predvidljivost financiranja občin,
zaradi česar je oteženo načrtovanje na lokalni ravni. Če so naloge zakonsko
določene in obstaja ocena potrebnih sredstev za njihovo izvajanje, je treba sredstva
zagotoviti in pogajanj sploh ne bi smelo biti. Povprečnina se mora določiti neodvisno
od vsakokratne Vlade oz. pogajanj, njena višina pa mora zadoščati za pokrivanje
stroškov opravljanja zakonskih nalog.
Upoštevajoč tudi mnenja Združenja občin Slovenije, Skupnosti občin Slovenije in
Združenja mestnih občin Slovenije, ki so jih podali v okviru zakonodajnega postopka,
Državni svet opozarja na prenizko določeni znesek povprečnin za leti 2020 in 2021,
ki ne zagotavlja financiranja dejanskih stroškov občin. Zakonsko določena
povprečnina zaradi uravnilovke v sistemu financiranja ne pokrije vseh dejanskih
stroškov posameznih skupin občin (mestne občine, občine s sedežem upravnih enot
in ostale občine). Državni svet se tudi pridružuje opozorilom reprezentativnih
združenj občin, da mora država z občinami ločeno urejati vprašanje manjkajočih
sredstev iz naslova dviga plač v javnem sektorju in oškodovanim občinam dodeliti
razliko, neodvisno od formule za izračun primerne porabe. Državni svet meni, da bi
morali za izračun povprečnine kot izhodišče vzeti dejanske stroške leta 2018 in ne
povprečja stroškov za zadnja štiri leta ter k tako dobljeni vrednosti dodati še
predvidene povečane stroške v višini 27,8 evra za leto 2020 in v višini 37,1 evra za
leto 2021. To pomeni, da bi morala povprečnina za leto 2020 znašati 658,80 evra in
za leto 2021 668,10 evra. Ob tem Državni svet opozarja, da je Odbor Državnega
zbora za finance prepoznal dejanske stroške občin in podprl amandma za višjo
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povprečnino v 2020 in 2021, kot so jo predlagala reprezentativna združenja občin in
Državni svet, a je Državni zbor tak predlog zavrnil.
Ko se ugotavlja, da je povprečnina za 2020 in 2021 najvišja doslej, se ne upošteva
dovolj, da so tudi stroški občin čedalje višji. Veljavni sistem financiranja občin ne
upošteva raznolikosti posameznih skupin občin, kar je bilo še posebej očitno pri
dvigu plač v javnem sektorju, saj imajo večje občine z več javnimi zavodi več
stroškov kot manjše občine. Sredstva v višini 19,6 milijona evrov za pokritje višjih
stroškov dela zaradi dviga plač javnih uslužbencev v občinah bi se morala občinam
zagotoviti glede na njihove dejanske stroške in neposredno iz dohodnine ter
neodvisno od povprečnine. Državni svet opozarja tudi na čedalje večje stroške občin
za financiranje odprave posledic naravnih nesreč, ki so v luči podnebnih sprememb
čedalje pogostejše, pri tem pa finančno podhranjene občine največkrat niti ne morejo
računati na finančno pomoč države.
Občine so finančno podhranjene že vse od nastopa finančne krize pred dobrim
desetletjem, zato je zdaj napočil čas, da se v okviru povprečnine pokrijejo dejanski
stroški, ki jih imajo občine z izvajanjem zakonsko določenih nalog na različnih
področjih družbe zaradi zadovoljevanja potreb občanov oz. državljanov. Dolgoletna
finančna podhranjenost občin se izkazuje v slabem stanju infrastrukture (npr. cestne,
vzgojno-izobraževalne, komunalne, itd.), ki je za občane oz. državljane primarnega
pomena. S tem se jim neupravičeno znižuje standard bivanja oz. slabša kakovost
življenja ter krepijo razvojne težave slovenskega prostora.
Medtem ko so bile v preteklem finančnem obdobju prav občine ključne pri uspešnosti
črpanja razpoložljivih evropskih sredstev, pa je zdaj bistveno težje, saj nimajo
sredstev za zagotavljanje lastne udeležbe oz. nimajo možnosti zadolževanja za
zagotavljanje lastne udeležbe. Pri tem velja izpostaviti tudi dejstvo, da se delež
sredstev iz državnega proračuna za sofinanciranje ne zagotavlja v višini 6 %, kot to
določa 21. člen Zakon o financiranju občin, ampak je ta delež že vrsto let nižji, pri
čemer se le del zagotavlja v obliki nepovratnih sredstev, del pa v obliki povratnih
sredstev kot dodatno zadolževanje občin v proračunu države. K temu Državni svet
dodaja, da bo zaključevanje aktualne finančne perspektive še posebej težavno, ker
se bo s ciljem pospešitve črpanja evropskih sredstev povečala intenziteta izvajanja
projektov, to pa pomeni večje potrebe po gradbenih izvajalcih, ki jih bo treba zaradi
pomanjkanja slovenskih gradbenih izvajalcev iskati na tujem trgu, zaradi večjega
povpraševanja pa se bodo zvišale tudi cene storitev, kar na koncu vodi le v
podražitev investicij.
Izračuni ministrstev kažejo, da bodo dejanski stroški, ki se krijejo iz povprečnine, leta
2020 znašali 658,80 evra in leta 2021 668,10 evra. Nujno je, da se občinam zagotovi
povprečnina v višini, ki zagotavlja pokritje dejanskih stroškov izvajanja zakonsko
določenih nalog, in tako preneha prelivanje lastnih virov občin (npr. nadomestilo za
uporabo stavbnih zemljišč, najemnine stanovanj, komunalni prispevki, takse, itd.) za
tekočo porabo oz. da se občinam zagotovi, da ta sredstva končno lahko namenijo za
nujno vzdrževanje cest in mostov, izvajanje evropskih projektov, nabavo gasilske
opreme, vzdrževanje šol in vrtcev ter druge potrebne investicije.
Kljub lanskemu napredku, ko je bil po dolgih letih podpisan dogovor o višini
povprečnine za leto 2019, ki je vključeval tudi zavezo Vlade, da v sodelovanju z
združenji občin pripravi spremembo zakonodaje, ki bo občinam zmanjšala stroške,
se očitno ponavlja praksa preteklih let, ko se občinam niso zagotavljala sredstva, ki
5

jim zakonsko pripadajo. Lanskoletni dogovor so reprezentativna združenja občin
sklenila predvsem v upanju, da se bodo letos preverile vse pristojnosti občin in
pripravile zakonske spremembe za njihovo finančno razbremenitev, ki naj bi stopile v
veljavo s 1. 1. 2020. V zvezi z zakonskim predlogom za zmanjšanje stroškov občin, ki
naj bi občine razbremenil plačevanja določenih storitev (npr. plačilo zdravstvenega
zavarovanja brezposelnih, financiranje nalog družinskega pomočnika in mrliško
pregledne službe), Državni svet opozarja, da ga Vlada sploh še ni predložila v
zakonodajni postopek oz. je napovedala, da ga bo predložila do konca 2019. To pa
pomeni, da finančna razbremenitev občin še ne bo začela veljati s 1. 1. 2020, zato
bodo občine v prihodnjem letu, ob višini povprečnine, kot jo je določila Vlada, v
velikih finančnih težavah.
***
Za poročevalca je bil določen državni svetnik Milan Ozimič.
Predlagana zahteva Državnega sveta JE BILA SPREJETA (31 državnih svetnic
in svetnikov je prijavilo prisotnost, 25 jih je glasovalo ZA, NIHČE ni bil PROTI).
S tem je bila 1. točka dnevnega reda zaključena.

***
2. točka dnevnega reda:
 Predlog odložilnega veta na Zakon o ukrepih na področju plač in drugih
stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi
pokojnin (ZUPPJS2021), EPA 797-VIII.
Državni zbor je Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem
sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021), EPA 797VIII, sprejel na 13. redni seji 21. 11. 2019. Državne svetnice in svetniki so ga prejeli
naslednji dan. Priložen je bil tudi obvestilu o razširitvi dnevnega reda 8. izredne seje.
Predlog odložilnega veta skupine državnih svetnikov s prvopodpisanim Brankom
Šumenjakom so državne svetnice in svetniki prejeli 28. 11. 2019, skupaj z obvestilom
o razširitvi dnevnega reda 8. izredne seje.
Predlog odložilnega veta je obravnavala pristojna Komisija za gospodarstvo, obrt,
turizem in finance. Poročilo komisije so državne svetnice in svetniki prejeli
28. 11. 2019 po elektronski pošti, objavljeno je bilo tudi na spletni strani Državnega
sveta.
Po elektronski pošti 28. 11. 2019 so državne svetnice prejeli predlog zahteve
Državnega sveta, ki je bil pripravljen na podlagi predloga skupine državnih svetnikov
(prvopodpisani Branko Šumenjak) za sprejem odložilnega veta. Objavljen je bil tudi
na spletni strani Državnega sveta.
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Predstavnik predlagateljev predloga odložilnega veta, prvopodpisani državni svetnik
Branko Šumenjak, je predstavil vsebino predloga odložilnega veta.
Besedo je imela predstavnica Ministrstva za finance, državna sekretarka mag. Saša
Jazbec.
Poročevalec Komisije za gospodarstvo, obrt, turizem in finance, državni svetnik
Tomaž Horvat, je predstavil poročilo komisije.
Razprave ni bilo.
Predsednik Državnega sveta je dal na glasovanje naslednji predlog zahteve
Državnega sveta:
Državni svet Republike Slovenije je na 8. izredni seji 28. 11. 2019, ob obravnavi
Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti
2020 in 2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021), EPA 797-VIII, ki ga je
Državni zbor sprejel na 13. seji 21. 11. 2019, na podlagi tretje 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
Z A H T E V O,
da Državni zbor Republike Slovenije ponovno odloča o Zakonu o ukrepih na
področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter
izredni uskladitvi pokojnin (ZUPPJS2021, EPA 797-VIII.
Obrazložitev:
Vlada Republike Slovenije kot predlagatelj Zakona o ukrepih na področju plač in
drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 ter izredni uskladitvi
pokojnin (ZUPPJS2021), EPA 797-VIII, je v obrazložitvi k predlogu zakona navedla,
da so poglavitne rešitve predlaganega zakona:
- višina nadomestila, ki v letih 2020 in 2021 pripada funkcionarjem za čas
odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, se določa
v višini 80 % osnove;
- izplačevanje jubilejnih nagrad funkcionarjem na način, da jim pripada jubilejna
nagrada le, če je za posamezni jubilej še niso prejeli v javnem sektorju;
- omejitve pri plačevanju redne delovne uspešnosti za javne uslužbence in
funkcionarje;
- omejitve pri sklepanju dogovorov o povečanem obsegu dela z javnimi uslužbenci;
- izredna uskladitev pokojnin leta 2020 - decembra 2020 se pokojnine in drugi
prejemki, razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, poleg redne
uskladitve, izredno uskladijo v višini 1 %, če bo gospodarska rast za leto 2019
presegla 3 % bruto domačega proizvoda oziroma v višini 1,5 %, če bo
gospodarska rast presegla 4 % oziroma 2 %, če bo gospodarska rast presegla 5
% bruto domačega proizvoda.
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Na 25. nujni seji Odbora Državnega zbora za finance 15. 11. 2019 je bil sprejet
amandma k 6. členu predloga zakona, ki je določal način izredne uskladitve pokojnin.
Rešitev, ki je bila sprejeta na Odboru Državnega zbora za finance, je ostala
nespremenjena tudi v nadaljevanju zakonodajnega postopka. Tako zdaj
ZUPPJS2021 v 6. členu glede izredne uskladitve pokojnin določa:
Ne glede na 8. odstavek 430. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPreC, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C,
90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17, 40/17, 65/17 in 28/19; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ2) se decembra 2020 pokojnine in drugi prejemki, priznani na podlagi pravic iz
prvega odstavka 3. člena, prejemki iz 389., četrtega odstavka 392., 404. in 405.
člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12,
39/13, 63/13 – ZIUPTDSV, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 44/14 –
ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD, 102/15, 23/17,
40/17, 65/17 in 28/19; v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-2), razen letnega dodatka in
dodatka za pomoč in postrežbo, poleg redne uskladitve v skladu s 105., 106. in 107.
členom ZPIZ-2, izredno uskladijo v višini 6,50 evra, če bo gospodarska rast za leto
2019 presegla 2,5 % bruto domačega proizvoda oziroma v višini 9,75 evra, če bo
gospodarska rast presegla 3,5 % oziroma v višini 13,00 evrov, če bo gospodarska
rast presegla 4,5 % bruto domačega proizvoda. Gospodarsko rast ugotovi Statistični
urad Republike Slovenije. Sklep o višini gospodarske rasti za leto 2019 Vlada
Republike Slovenije objavi v Uradnem listu Republike Slovenije do 30. 9. 2020.«.
Državni svet meni, da bi se morala izredna uskladitev pokojnin opraviti v nominalnem
(odstotkovnem) znesku, kot je bilo predlagano v osnovi. Sprejeta uskladitev pokojnin
v absolutnem znesku, in to za vsakega upokojenca v enakem absolutnem znesku, je
nesprejemljiva. S tem se namreč ruši osnovno idejo pokojninskega sistema, da je
usklajevanje pokojnin namenjeno ohranjanju njihovih vrednosti. Ruši se sistemsko
ureditev, po kateri je pokojnina ekonomska kategorija, ki je sistemsko urejena v 105.
členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in je njena višina
odvisna od dolžine dobe plačevanja prispevkov ter višine osnov, od katerih so bili ti
plačani. Z relativiziranjem višine vplačanih prispevkov, ki se bo zgodila z
usklajevanjem pokojnin v absolutnem znesku, se spregleda tudi dejstvo, da v času
krize upokojenci niso bili vsi enako prikrajšani v absolutnem znesku, ki bi bil za vse
enak, temveč so bili prikrajšani v nominalnem (odstotkovnem) znesku.
Državni svet tudi poudarja, da je solidarnost (horizontalna in vertikalna) že vgrajena v
pokojninski sistem, zato ni potrebe po dodatnih ukrepih na tem področju. Način
usklajevanja, kot je predviden v skladu s sprejetim ZUPPJS2021, bi morda lahko bil
primeren za letni dodatek. Ravno zaradi tega, ker so v slovenski pokojninski sistem
vgrajeni tudi elementi solidarnosti, ima ta široko družbeno podporo. Sprejeta izredna
uskladitev pokojnin na način, kot ga predvideva ZUPPJS2021, pa ruši to široko
družbeno podporo. Težko si je predstavljati, da bo imel široko družbeno podporo nek
sistem, ki bi uživalcem pokojnin kršil njihove pravice, ki so si jih pridobili na podlagi
minulega dela in plačanih prispevkov. Zato je Državni svet prepričan, da je cilj in
namen podpornikov načina izredne uskladitve pokojnin, kot je bila urejena s
sprejetim ZUPPJS2021, zgolj populizem. Podporniki takšne rešitve izkoriščajo
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dejstvo, da ljudje težko razumejo, zakaj je usklajevanje pokojnin v nominalnem
(odstotkovnem) znesku v sistemu, kot ga imamo, edino pravilno in pravično.
Državni svet dodatno poudarja, da ZUPPJS2021 iz zgoraj navedenih razlogov
nasprotuje tudi Zveza društev upokojencev Slovenije, natančneje, njena Komisija za
pokojninsko politiko, ki je na seji 25. 11. 2019 sprejela sklep, da Državnemu svetu
predlaga, da na zakon sprejme odložilni veto. O tem je bil Državni svet obveščen z
dopisom 26. 11. 2019.
***
Za poročevalca je bil določen državni svetnik Branko Šumenjak.
Predlagana zahteva Državnega sveta JE BILA SPREJETA (28 državnih svetnic
in svetnikov je prijavilo prisotnost, 29 jih je glasovalo ZA, NIHČE ni bil PROTI).
S tem je bila 2. točka dnevnega reda zaključena.

***
Predsednik Državnega sveta je zaključil 8. izredno sejo Državnega sveta Republike
Slovenije in se državnim svetnicam in svetnikom ter vabljenim na sejo zahvalil za
sodelovanje in razpravo na seji.

Dr. Dušan Štrus
sekretar

Alojz Kovšca
predsednik

Zapisala: mag. Nuša Zupanec
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