
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Štukljeva cesta 44
1000 Ljubljana
E: gp.mddsz@gov.si

Številka: 0070-3/2023/1
Datum:  14. 3. 2023

Zadeva: Priporočili Zagovornika načela enakosti glede osnutka Predloga Zakona o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (EVA 2022-2611-0068)

Spoštovani,

Zagovornik načela enakosti (Zagovornik) je z vidika skladnosti z Zakonom o varstvu pred 
diskriminacijo (ZVarD) preučil osnutek Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (osnutek Predloga ZPIZ-2S), ki je v medresorski 
obravnavi (EVA 2022-2611-0068).

Zagovornik na podlagi 21. člena ZVarD izdaja priporočili Ministrstvu za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti (MDDSZ) kot pripravljavcu zakona.

Zagovornik MDDSZ priporoča, da osnutek Predloga ZPIZ-2S dopolni tako da:

1. spremeni peti odstavek 100. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem 
zavarovanju (ZPIZ-2) tako, da se glasi: »(5) Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo 
imajo otroci, ki potrebujejo posebno nego in varstvo skladno z Zakonom o 
starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSVDP-1), ki so zdravstveno zavarovani 
po drugem zavarovancu zavoda ali upokojenca.«. V prehodnih določbah naj doda 
določilo, da spremenjeni člen velja do sprejetja novele ZSVDP-1, ki bo to vprašanje 
uredila celovito;

2. doda določilo, s katerim določi, da mirovanje poklicnega zavarovanja, določeno v 
enajstem odstavku 200. člena v zvezi z drugim odstavkom 211. člena ZPIZ-2, ne velja 
za zavarovance, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni moč uspešno poklicno 
opravljati.

Zagovornik zaproša MDDSZ za pisni odziv v roku 10 dni od prejema teh priporočil. 

S spoštovanjem,

Miha Lobnik 
     ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI 
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Priloga:
- Utemeljitev strokovne službe Zagovornika št. 0070-3/2023/1

Poslano:
– naslovniku (po e-pošti),
– zbirka dok. gradiva.

V vednost:
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo (gp.svz@gov.si)
– Državni zbor Republike Slovenije (gp@dz-rs.si) 
– Svet za invalide Republike Slovenije (svetzainvalide-rs.mddsz@gov.si)
– Varuh človekovih pravic (info@varuh-rs.si)  
– Društvo Vesele nogice (drustvo.veselenogice@gmail.com)
– Združenje Srebrna nit (srebrna.nit@gmail.com)
– Nacionalni svet invalidskih organizacij (info@nsios.si)
– Zveza društev upokojencev Slovenije (tajnistvo@zdus-zveza.si)
– Sindikat upokojencev Slovenije (sus@sindikat-zsss.si)
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UTEMELJITEV STROKOVNE SLUŽBE ZAGOVORNIKA K PRIPOROČILU ŠT. 0070-

3/2023/1

1.

Zagovornik MDDSZ priporoča, da v osnutku Predloga ZPIZ-2S spremeni peti 
odstavek 100. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) 
tako, da se glasi: »(5) Pravico do dodatka za pomoč in postrežbo imajo otroci, ki 
potrebujejo posebno nego in varstvo skladno z Zakonom o starševskem varstvu in 
družinskih prejemkih (ZSVDP-1), ki so zdravstveno zavarovani po drugem 
zavarovancu zavoda ali upokojenca.« V prehodnih določbah naj doda določilo, da 
spremenjeni člen velja do sprejetja novele ZSVDP-1, ki bo to vprašanje uredila
celovito.

Otroci, ki potrebujejo posebno nego in varstvo oz. natančneje njihovi starši, so lahko upravičeni 
do dodatka za nego otroka po Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (ZSDP-
1), zgolj slepi otroci pa so lahko poleg tega po ZPIZ-2 upravičeni tudi do dodatka za pomoč in 
postrežbo (DPP).

Zagovornik je v svoji oceni diskriminatornosti ZPIZ-2 (št. zadeve 050-28/2020/24 z dne 31. 1. 
2022)1 ocenil, da je takšna ureditev diskriminatorna do vseh videčih mladoletnih oseb, ki so 
zdravstveno zavarovane po drugih zavarovancih in ki prav tako kot slepe osebe potrebujejo 
za opravljanje svojih osnovnih življenjskih potreb pomoč druge osebe ter bi morale biti zato 
upravičene tudi do DPP oz. druge primerljive pravice.

Zagovornik zato priporoča, da se diskriminatorna obravnava odpravi že v ZPIZ-2, čeprav to s 
stališča zakonodajne tehnike dolgoročno ni najustrezneje. Samo vprašanje neustreznosti 
nomotehnične rešitve ne more predstavljati pravnega temelja niti razloga za vzdrževanje 
diskriminacije. Stanje se lahko razmeroma hitro uredi s predlogom ZPIZ-2S, in sicer do 
sprejetja celovite ureditve v noveli ZSDP-1 kot ustreznejšem zakonu. Zato Zagovornik 
priporoča, da se v prehodnih določbah osnutka Predloga ZPIZ-2S določi, da bi predlagana 
sprememba petega odstavka 100. člena veljala do sprejetja novele ZSDP-1.

Tega priporočila in pripadajoče ocene diskriminatornosti predpisa v nobenem primeru ni 
mogoče razlagati na način, naj se DPP po navedeni določbi odvzame vsem otrokom s 
posebnimi potrebami. Finančna pomoč otrokom s posebnimi potrebami oz. njihovim družinam 
zanje je nujno potrebna. Zakonsko ureditev je treba dopolniti in razširiti v okviru ustavno 
zagotovljenega varstva oseb z invalidnostmi ter posebnega varstva otrok. 

                                               
1 Dostopno na: https://zagovornik.si/izdelki/ureditev-pravice-do-dodatka-za-pomoc-in-postrezbo-za-mladoletne-osebe-ki-so-
zaradi-svojih-oviranosti-odvisni-od-tuje-nege-in-pomoci-je-diskriminatorna/
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2.

Zagovornik MDDSZ priporoča, da osnutek Predloga ZPIZ-2S dopolni tako, da doda 
določilo, s katerim določi, da mirovanje poklicnega zavarovanja, določeno v enajstem 
odstavku 200. člena v zvezi z drugim odstavkom 211. člena ZPIZ-2, ne velja za 
zavarovance, ki opravljajo dela, ki jih po določeni starosti ni moč uspešno poklicno 
opravljati.

Obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje oziroma poklicno zavarovanje obsega obvezno 
vključitev v poklicno zavarovanje ter pravice in obveznosti iz zavarovanja za primer starosti in 
smrti, določene na podlagi vplačil v to obliko zavarovanja (drugi odstavek 2. člena ZPIZ-2). 
Gre za zbiranje prispevkov delodajalcev na osebnih računih zavarovancev, ki na tej podlagi 
pridobijo pravico do poklicne pokojnine ter druge pravice, določene z ZPIZ-2 (prvi odstavek 
198. člena ZPIZ-2). 

V poklicno zavarovanje se v skladu s prvim odstavkom 199. člena ZPIZ-2 vključijo zavarovanci, 
ki opravljajo posebno težka in zdravju škodljiva dela ter dela, ki jih po določeni starosti ni moč 
uspešno poklicno opravljati.

Mirovanje poklicnega zavarovanja je urejeno v enajstem odstavku 200. člena v zvezi z drugim 
odstavkom 211. člena ZPIZ-2. Poklicno zavarovanje miruje v obdobju, ko se zavarovancu 
izplačuje nadomestilo za čas poklicne rehabilitacije v skladu s predpisi o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju in nadomestilo plače v breme zavarovanja za starševsko varstvo v 
skladu s predpisi o starševskem varstvu. 

Za čas mirovanja poklicnega zavarovanja prispevki za poklicno zavarovanje niso plačani, kar 
posledično pomeni, da imajo zavarovanci manj sredstev na svojih računih. Poleg tega se jim 
ta čas tudi ne všteva v dodano dobo – drugi odstavek 202. člena ZPIZ-2 namreč določa, da če 
so bili prispevki plačani le za del obdobja vključenosti v poklicno zavarovanje, se prizna dodana 
doba le na podlagi obdobij, za katera so bili prispevki plačani. To pomeni, da bodo te osebe 
pogoje za poklicno pokojnino izpolnile kasneje in bodo morale dalj časa opravljati svoje delo.
Institut mirovanja poklicnega zavarovanja tako v slabši položaj postavlja osebe, ki jim poklicno 
zavarovanje miruje zaradi njihovih osebnih okoliščin invalidnosti (iz naslova poklicne 
rehabilitacije oziroma pokojninskega in invalidskega zavarovanja) ter starševstva (iz naslova 
materinskega, očetovskega in starševskega nadomestila oziroma zavarovanja za starševsko 
varstvo), zaradi tega pa posredno tudi zaradi spola, saj je velika večina tistih, ki koristijo 
starševski dopust, še vedno žensk. 

Zagovornik je v postopku ocene diskriminatornosti (št. zadeve 050-2/2018/22 z dne 22. 12. 
2022)2 ocenil, da je ureditev mirovanja poklicnega zavarovanja iz enajstega odstavka 200. 
člena v zvezi z drugim odstavkom 211. člena ZPIZ-2 diskriminatorna. Ukrep, ki ga zasleduje 
enajsti odstavek 200. člena ZPIZ-2, je sicer sorazmeren za delovna mesta, katerih naloge 
privedejo do opravljanja posebno težkega dela, in delovna mesta, na katerih so delavci 
izpostavljeni škodljivim vplivom, saj v času, ko tega dela ne opravljajo, ne trpijo posebne teže 
opravljanja tega dela niti niso izpostavljeni škodljivim vplivom takšnega dela. Ni pa sorazmeren
v primeru starostno pogojenih delovnih mest. Zanje je teža posledic posega, torej daljše 
opravljanje dela, ki je starostno pogojeno, nesorazmerna koristim razbremenitve delodajalca. 
Gre namreč za dela, ki jih ni mogoče več opravljati po določeni starosti, mirovanje dodatnega 
poklicnega zavarovanja pa čas poklicne upokojitve še dodatno odloži. To je v nasprotju s ciljem 
instituta dodatnega poklicnega zavarovanja, ki je ravno zagotoviti, da se bodo zaradi narave 
dela ti zaposleni lahko upokojili prej. 

                                               
2 Dostopno na: https://zagovornik.si/wp-content/uploads/2022/12/Ocena-diskriminatornosti_Po-oceni-Zagovornika-je-sedanja-
ureditev-mirovanja-poklicnega-zavarovanja-diskriminatorna.pdf
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Glede na navedeno Zagovornik trenutno veljavno ureditev mirovanja poklicnega zavarovanja 
iz enajstega odstavka 200. člena v zvezi z drugim odstavkom 211. člena ZPIZ-2 ocenjuje kot 
neustrezno, ravno nedorečenost te ureditve ter nujnost njene prenove pa vidi kot priložnost, 
da pripravljavec zakona ob tem, ko bo področje celostno uredil, pri tem upošteva tudi to 
priporočilo. 
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