
 

Datum: 13. 10. 2016 
 
Za:  

• Državni zbor RS, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA 

• Vlada RS, Gregorčičeva 20, 25, 1000 LJUBLJANA 
 

ZADEVA: Predlog Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 

(ZIPRS1718, EVA 2015-1611-0175) – poziv k črtanju 1. odstavka 68. člena 

 
Spoštovani! 
 
Vlada Republike Slovenije je 22. 9. 2016 na svoji 102. redni seji določila besedilo predloga Zakona o 
izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2017 in 2018 (EVA 2015-1611-0175) in ga 
posredovala  Državnemu Zboru Republike Slovenije v sprejem.  
 
Poslance in vlado pozivamo, da oblikujejo in sprejmejo AMANDMA: »Črta se 1. odstavek 68. člena 
ZIPRS1718.«  
 
UTEMELJITEV:  
 
Predlog zakona v 1. odstavku 68. člena določa, da se pokojnine ne glede na določbe 105., 106., 107. in 
osmega odstavka 430. člena ZPIZ-2 v januarju 2017 uskladijo v višini 1 %. Črtanje 1. odstavka 68. 
člena ZIPRS1718 bo omogočilo, da se bodo lahko pokojnine v letu 2017 redno uskladile v skladu z 
ZPIZ-2. Namen usklajevanja pokojnin je ohranjanje njihove vrednosti. Pokojnine se na podlagi 
intervencijskih in proračunskih zakonov niso redno uskladile od začetka gospodarske krize. Če bi se 
pokojnine redno usklajevale v skladu z ZPIZ-1 in ZPIZ-2, bi se morale v obdobju 2010-2016 uskladiti za 
11,6 %, a so se dejansko samo za 2,9 %. Neizvedene uskladitve trajno znižujejo višino pokojnin. 
Pokojnine so torej zaradi omejitev v obdobju 2010-2016 trajno nižje za 8,7 %. Po podatkih iz avgusta 
2016 znaša povprečna starostna pokojnina zgolj 615,90 evra. Zajamčena pokojnina za 40 let 
pokojninske dobe brez dokupa znaša za moške zgolj 443,75 evra. To niso dostojne pokojnine. 
  
Od zadnjega četrtletja 2013 dalje oziroma tri leta Slovenija beleži pozitivno rast bruto domačega 
proizvoda. Čas je, da so upokojenci deležni rezultatov gospodarskega razvoja, da se prekine 
omejevanje usklajevanja in da se pokojnine končno znova redno uskladi. 
 
Lep pozdrav! 
 
Mag. Dušan Semolič, 
predsednik ZSSS 

 

Konrad Breznik, 
predsednik Sindikata Upokojencev Slovenije  



  


