Številka: 411-01-28/2021/3
Ljubljana, 13. 10. 2021
Državni svet Republike Slovenije je na 44. seji 13. 10. 2021, v skladu z 98. členom
Poslovnika Državnega sveta (Uradni list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15,
55/20 in 123/20), obravnaval Pobudo državnega svetnika Danijela Kastelica za
uskladitev dodatka za pomoč in postrežbo ter zneskov invalidnin za telesno okvaro v
letih 2022 in 2023, ter na podlagi prvega odstavka 56. člena Zakona o Državnem
svetu (Uradni list RS, št. 100/05 - UPB1 in 95/09-odl. US, 21/13-ZFDO-F in 81/18 –
odl. US) sprejel naslednji
S K L E P:
Državni svet Republike Slovenije podpira pobudo državnega svetnika Danijela
Kastelica in Vladi Republike Slovenije predlaga, da pobudo prouči in nanjo odgovori.
Pobuda državnega svetnika Danijela Kastelica se glasi:
Vlada Republike Slovenije naj zagotovi, da se dodatek za pomoč in postrežbo
in zneski invalidnin za telesno okvaro v letih 2022 in 2023 uskladijo na način in
v roku, kot je v 105. in 106. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju (ZPIZ-2) določeno za uskladitev pokojnin.
Obrazložitev:
Dodatek za pomoč in postrežbo ter zneski invalidnine za telesno okvaro so se
nazadnje uskladili s 66.a členom Zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2018 in 2019 (Uradni list RS, št. 71/17, 13/18 – ZJF-H, 83/18 in
19/19), in sicer v višini 2,7 odstotka s 1. 1. 2019.
Pokojnine in nekateri drugi prejemki iz ZPIZ-2, razen letnega dodatka in dodatka za
pomoč in postrežbo, so se na podlagi 105., 106. in 107. člena ZPIZ-2 s 1. 1. 2020
uskladili za 3,2 odstotka. S 1. 12. 2020 pa so se pokojnine in drugi prejemki iz ZPIZ2, razen letnega dodatka in dodatka za pomoč in postrežbo, na podlagi Zakona o
ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in
2021 ter izredni uskladitvi pokojnin (Uradni list RS, št. 75/19 in 139/20) izredno
uskladili še za 2 odstotka. Uskladile so se tudi nekatere druge osnove, ki vplivajo na
raven pokojnin, in sicer s 1. 1. 2020 za 3,2 odstotka in s 1. 12. 2020 za 2 odstotka.
Ob nedavnem rednem in izrednem usklajevanju pokojnin in drugih prejemkov iz
pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter ob letošnji visoki rasti cen in
življenjskih stroškov je smiselno, da se uskladi tudi tiste prejemke iz ZPIZ-2, ki jih
usklajevanje ni zajelo. Letni dodatek je v Predlogu zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, EPA 2156-VIII, urejen v 77. členu, medtem
ko usklajevanje dodatka za pomoč in postrežbo ter zneskov invalidnine ni

predvideno. Glede na to, da gre za izredno pomembna prejemka za osebe, ki ju
prejemajo, predlagam, da se v letih 2022 in 2023 na enak način kot pokojnine
uskladita tudi navedena prejemka, bodisi v Predlogu zakona o izvrševanju
proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023, EPA 2156-VIII, bodisi v drugem
ustreznem zakonu. Na ta način bo tudi v prihodnje ohranjena dejanska vrednost
navedenih prejemkov ne glede na trenutno rast življenjskih stroškov.
***
Državni svet Republike Slovenije predlaga Vladi Republike Slovenije, da pobudo
prouči in v skladu s šestim odstavkom 98. člena Poslovnika Državnega sveta (Uradni
list RS, št. 70/08, 73/09, 101/10, 6/14, 26/15, 55/20 in 123/20) nanjo v roku 30 dni
odgovori.
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