Ljubljana, 7. marec 2019
mag. Dejan Židan
Predsednik Državnega zbora RS
ZADEVA: Pisno poslansko vprašanje

V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam
posredujem pisno poslansko vprašanje v zvezi z zavarovalno dobo in
starostjo upokojencev, zato ga naslavljam na ministrico za delo družino,
socialne zadeve in enake možnosti mag. Ksenijo Klampfer.

S spoštovanjem!

Jani Ivanuša,
poslanec

V prilogi:
- pisno poslansko vprašanje
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VSEBINA PISNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA
V imenu Poslanske skupine Slovenske nacionalne stranke sprašujem
ministrico za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti mag.
Ksenijo Klampfer, da mi odgovori na naslednje vprašanje:
Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št.
96/12, 39/13, 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 in 65/17) ureja sistem obveznega pokojninskega in
invalidskega zavarovanja. V letu 2018 naj bi bilo 617.299 upokojencev.
Zavarovalna doba je obdobje, ko je bil zavarovanec obvezno ali
prostovoljno vključen v obvezno zavarovanje, ter obdobja, za katera so bili
plačani prispevki. Zanima me, koliko zavarovalne dobe so imeli
zavarovanci ob upokojitvi? Pričakujem, da mi boste pripravili
razpredelnico, iz katere bo razvidno število let zavarovalne dobe (od
najnižje zavarovalne dobe do najvišje zavarovalne dobe po številu let) in
število zavarovancev, ki so dopolnili določeno zavarovalno dobo. Primer:
40 let zavarovalne dobe je ob upokojitvi dopolnilo 20.000 zavarovancev,
30 let zavarovalne dobe je ob upokojitvi dopolnilo 10.000 zavarovancev.
Med pogoji za pridobitev pravice pa se, poleg zavarovalne dobe, upošteva
tudi starost zavarovanca. Zanima me, koliko so bili stari zavarovanci ob
upokojitvi? Pričakujem, da mi boste pripravili razpredelnico, iz katere bo
razvidno število let (od najnižje starosti zavarovanca do najvišje starosti
zavarovanca ob upokojitvi) in število zavarovancev, ki so dopolnili
določeno starost ob upokojitvi. Primer: pri 40 letih se je upokojilo 5.000
zavarovancev, pri 60 letih se je upokojilo 50.000 zavarovancev.
Tretji odstavek 39. člena ZPIZ-2 določa: »Ne glede na določbe tega
zakona, ki urejajo odmero starostne in invalidske pokojnine, je
zavarovancu (moškemu in ženski), ki je pridobil pravico do starostne ali
invalidske pokojnine po določbah tega zakona in je dopolnil pokojninsko
dobo v enaki višini, kot je predpisana višina pokojninske dobe brez dokupa
za pridobitev pravice do starostne pokojnine pri najnižji starosti,
zagotovljena pokojnina v višini 500 eurov.«. Ali Ministrstvo pri pripravi
spremembe zakonodaje razmišlja, da bi zadnji stavek prejšnjega odstavka
spremenili v »zagotovljena pokojnina v višini minimalne plače?
Za vaš odgovor se vam zahvaljujem.
Jani Ivanuša,
poslanec

