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Embargo do 6. junija do 12 ure
SINDIKAT UPOKOJENCEV ZAHTEVA IZREDNO USKLADITEV POKOJNIN ZA 7,2 ODSTOTKA DO
30. JUNIJA 2020
Brežice, 6. junij 2019 – Blizu tristo upokojencev iz vse Slovenije, ki so se zbrali na srečanju
Sindikata upokojencev Slovenije v Brežicah, je na vlado naslovilo odprto pismo z zahtevo za
izredno uskladitev pokojnin za 7,2 odstotka najkasneje do 30. junija 2020, ker zaradi
varčevalnih ukrepov v času krize upokojencem niso redno in v skladu z zakonom usklajevali
pokojnin. Srečanja so se udeležili tudi predsednica Zveze svobodnih sindikatov Slovenije
(ZSSS) Lidija Jerkič in predstavniki več sindikatov dejavnosti iz ZSSS.
Kot je dejala predsednica Sindikata upokojencev Slovenije Francka Ćetković, je vlada
varčevalne ukrepe, ki so bili uvedeni z zloglasnim Zakonom o uravnoteženju javnih financ
imenovanem ZUJF, ukinila že za vse kategorije prebivalstva, razen za upokojence, na katerih
še vedno varčuje. Zato sindikat upokojencev zahteva, da tudi njim vrnejo začasno odvzete
pravice. Izplačilo polovice neizplačanih sredstev zaradi ne usklajevanja pokojnin zahtevajo in
pričakujejo do 30. novembra letos.
Sindikat upokojencev Slovenije zahteva tudi, da bi leta 2020 upokojenci z nižjimi pokojninami
od 800 evrov prejeli 600 evrov letnega dodatka, tisti z višjimi pa 300 evrov.
Udeleženci srečanja Sindikata upokojencev Slovenije so med ogledom Brežic položili tudi
venec pred spomenik kmečkim puntom, žrtvam fašističnega nasilja in borcem
narodnoosvobodilne borbe. Pred spomenikom je Ćetkovićeva v izjavi za medije poudarila, da
Sindikat upokojencev Slovenije sledi tradicijam slovenskega uporništva. Zato zahteva, da
upokojencem popravijo krivice, ki so jim jih zakrivili, ker pokojnin več let niso usklajevali v
skladu z zakonom. Če njihovim zahtevam ne bodo prisluhnili, bodo prisiljeni poseči po bolj
radikalnih oblikah sindikalnega boja, ki jih uporabljajo upokojenci v drugih državah Evropske
unije.
Predsednica Sindikata upokojencev je v svoji izjavi za medije poudarila, da je vlada od leta
2010 do 2017 zaradi varčevanja izvajala usklajevanje pokojnin v nasprotju z zakonom v
premajhnem obsegu, zato so pokojnine v skupnem znesku nižje za 319 milijonov evrov. Pri
tem pa po njenih besedah izdatki za pokojnine v Sloveniji z vidika javnih financ niso
problematični, kar je razvidno tudi iz evropskih statističnih podatkov in analiz. Slovenija
namreč daje za pokojnine precej manjši delež bruto družbenega proizvoda, kot je povprečje
v državah Evropske unije in tudi veliko manj kot dajejo zanje v sosednji Avstriji. Poleg tega
smo leta 2018 v Sloveniji za pokojnine porabili za 2 odstotka manjši del bruto družbenega
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proizvoda kot leta 2013. Medtem ko delež starejših prebivalcev v Sloveniji narašča, se delež
bruto domačega proizvoda za pokojnine zmanjšuje, kar je v nasprotju s trendi povsod po
Evropi. Zato je vsako zastraševanje ljudi, da poprava krivic upokojencem ogroža stabilnost
javnih financ v Sloveniji, nesmiselna in nedopustna.
Kot je dejala Ćetkovićeva, vlada pripravlja spremembe pokojninske zakonodaje, ki jih v
Sindikatu upokojencev Slovenije v načelu podpirajo, saj naj bi se zvišal odmerni odstotek.
Opozorila pa je, da bodo spremembe povzročile še več neenakosti med upokojenci, če ne
bodo prinesle ustrezne rešitve tudi za povračilo sredstev iz naslova ne usklajevanja pokojnin
in nižje odmere pokojnin v času veljavnosti začasnih varčevalnih ukrepov. V tem primeru bi
se že upokojeni znašli v slabšem položaju kot novi upokojenci, kar ne bi bilo pravično, zato ne
bi zagotovilo socialnega miru.
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