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Javno pismo podpore Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o 

uravnoteženju javnih financ (1688-VII), ki sta ga v obravnavo Državnemu 

zboru predložila poslanka mag. Alenka Bratušek in dr. Mirjan Bon 

Klanjšček 

 

 

Republiški odbor sindikata upokojencev ZSSS je obravnaval na seji 17. Januarja 

2017 predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uravnoteženju 

javnih financ s katerim se predlaga sprememba določb zakona o usklajevanju 

pokojnin in pravici do letnega dodatka ter sprejel sklep: 

 

»Republiški sindikat upokojencev ZSSS v celoti podpira  Zakon o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o uravnoteženju javnih financ (1688-

VII), ki sta ga v obravnavo Državnemu boru predložila poslanka mag. 

Alenka Bratušek in dr. Mirjan Bon Klanjšček ter predlaga poslancem in 

poslankam Državnega zbora, da podprejo predlagani Zakon in ga 

sprejmejo ter s tem dokažejo, da se z dejanji zavzemajo za socialno in 

pravno državo ter za izboljšanje ekonomsko socialnega položaja starejših.« 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

S predlaganim zakonom se zasleduje cilj prekinitve omejevanja usklajevanja 

pokojnin ter zagotavljanje rednega, v skladu s sistemskim zakonom ZPIZ-2 

usklajevanja pokojnin ter izplačilo letnega dodatka skladno z določbami ZPIZ-2 

 

V sindikatu upokojencev smo v preteklih leta večkrat opozorili na nevzdržno 

omejevanje usklajevanja pokojnin, na omejevanje pravice do varstvenega 

dodatka, na omejevanje pravice do letnega dodatka.   

 

Poslance in vlado smo  ZSSS pozvali, da oblikujejo in sprejmejo AMANDMA: 

»Črta se 1. odstavek 68. člena ZIPRS1718.«  
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Utemeljitev je bila naslednja: 

»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.« 

Vlada tega ni upoštevala, tudi večina poslancev tega ni podprla. 

 

Naše članstvo nas vedno bolj opozarja na nevzdržne razmere v katerih živijo 

upokojenci, ki prejemajo nižje pokojnine od praga revščine. Člani so na 

kongresu sindikata upokojencev v novembru 2017 opozarjali, da so bila 

upokojencem naložena nesorazmerna bremena z zniževanjem pokojnin in drugih 

prejemkov zaradi finančne krize.  

 

 Od vseh 287.000 oseb pod pragom tveganja revščine je bilo 78.000 

upokojencev (15,9 % od vseh upokojencev), od tega 55.000 upokojenih žensk in 

23.000 upokojenih moških. 

 

V sindikatu upokojencev že nekaj časa opozarjamo, da v državi, ki ima v 

temeljnih določbah zapisano načelo, da je socialna država  ne razpolagamo z 

ustreznimi raziskavami, analizami o ekonomsko socialnem položaju 

prebivalstva in tudi ne upokojencev. Zato so predstavniki ZSSS v Svetu ZPIZ 

predlagali, da se pripravi in obravnava analiza učinkov omejevanja usklajevanja 

pokojnin po 1.1.2013, ko je bil uveljavljen ZPIZ-2, katerega cilj je bil 

zaustavitev nadaljnjega padanja višine pokojnin. Analizira se naj učinek na 

realno vrednost pokojnin in na pravno varnost. Že nekajkrat smo predlagali 



vladi, da uvede stalno ekonomsko raziskavo o potrošnji upokojencev. 

Življenjske potrebščine, ki jih kupujejo upokojenci se razlikujejo od potreb 

aktivnega prebivalstva. Šele na podlagi predlaganih raziskav  bi lahko 

ugotavljali realno vrednost pokojnin in socialno sliko upokojencev. 

 

Člani  prav tako opozarjajo, da nespoštovanje zakonske sistemske ureditve 

usklajevanja  pokojnin prispeva k nezaupanju v pravno državo, prispeva k 

nezaupanju  v sistem obveznega pokojninskega zavarovanja še pri aktivni 

generaciji, vpliva na poslabšanje medgeneracijskih odnosov. 

 

Krepitev pravne varnost, zaupanja v sistemsko ureditev pokojninsko 

invalidskega zavarovanja država ne bi smela rušiti, kar sicer počenja z 

vsakoletnim barantanjem z odstotkom usklajevanja pokojnin, z določanjem 

pravice do letnega dodatka. 

 

 

Predsednica Sindikata upokojencev Slovenije 

                            Frančiška Ćetković 

 

 

 

 

 

V vednost: Vladi Republike Slovenije, ZPIZ, medijem 


