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Javno pismo  

K  ZAKONU O SPREMEMBI IN DOPOLNITVAH  ZAKONA O 

POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU 

(EVA 2016-2611-0073) 

 

Republiški odbor Sindikata upokojencev (SUS )ZSSS je obravnaval Zakon o 

spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 

s katerim se na novo ureja najnižja pokojnina zavarovancem z daljšim delovnim 

stažem. Predlagatelj zakona poudarja, da se s predlaganim zakonom ne 

spreminja sistemskie ureditve odmere pokojnin, temveč se zgolj v enem členu 

zagotavlja višjo socialno varnost upokojencem, ki so dopolnili 37, 38, 39 in 40 

let pokojninske dobe brez dokupa in to na način, da se določijo novi zneski 

najnižje pokojnine. 

V sindikatu upokojencev že nekaj časa opozarjamo na nevzdržni socialni 

položaj upokojencev. Vlado smo večkrat opozorili, da je nesprejemljivo, da 

prejemajo upokojenci, ki so izpolnili zakonske pogoje za starostno 

upokojitev,pokojnino, ki ne dosega praga revščine. Opozarjali smo na kršenje 

sistemske ureditve o usklajevanju pokojnin, ko je vlada zaradi varčevanja 

prepovedala usklajevanje pokojnin in se je barantalo o odstotkih usklajevanja 

pokojnin. To še tudi za leta 2015, 2016, 2017, 2018, ko je država že po vseh 

podatkih izšla iz krize. Samo to ne velja za upokojence.  

Republiški odbor SUS  podpira predloge za izboljšanje položaja vseh 

upokojencev, ki so izpolnili zakonske pogoje za starostno upokojitev in to tako, 

da bo njihova pokojnina znašala 500 evrov. Menimo, da ne smemo s predlogi 

ustvarjati novih krivic, saj zavarovanke in zavarovanci, ki so izpolnili starostne 

mailto:sus@sindikat-zsss.si


pogoje in delovno dobo, ki je bila drugačna od zahtevanih v predlaganem 

zakonu , ne bodo deležni pravice do pokojnine 500 evrov. 

 S predlogi za  vsaj delno povišanje najnižjih pokojnin ne smemo povzročati 

novih krivic. 

Zato predlagamo, da predlagatelj zakona prouči predlagano rešitev in to 

popravi tako, da bodo vse upokojenke in upokojenci, ki so izpolnili 

zakonske pogoje tudi po ZPIZ, ZPIZ-1, torej tudi tisti,ki so dopolnili 

zakonsko predpisano število let kot pogoj za upokojitev deležni pokojnine 

500 evrov.  

Pozivamo poslanke in poslance, da sprejmejo zakon v takšnem besedilu, ki 

bo vsem upokojenkam in upokojencem, ki so izpolnili zakonske pogoje za 

starostno upokojitev po prejšnjih ureditvah, zagotovil najnižjo pokojnino v 

v višini 500 evrov. 

V pripravah nadaljnjih sprememb sistemske  ureditve pokojninsko invalidskega 

zavarovanja pa bomo vztrajali, da mora biti najnižja osnova kot institut 

solidarnosti določen tako, da bo najnižja pokojnina za starostno pokojnino  v 

višini, ki bo vsaj na ravni praga revščine. 
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