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 Z S S S - SINDIKAT UPOKOJENCEV SLOVENIJE 
Ljubljana, 30. avgust 2019 
 
 
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
  
Spoštovani! 
  
Pošiljamo vam svoje pripombe na predlog ZPIZ-2G, ki je v javni razpravi do 2. 9. 2019.  
 
V Sindikatu upokojencev smo v razpravi o Izhodiščih za spremembe pokojninskega sistema 
menili, da so predlogi načelno sprejemljivi, vendar je potrebno natančneje opredeliti in 
proučiti njihove posledice. Opozorili smo na dejstvo, da se predlogi dopolnitev 
pokojninskega sistema izogibajo problemom dostojnih pokojnin, saj veliko število upokojenk 
in upokojencev ne prejema dovolj za dostojno preživetje, kljub temu, da so dosegli 
predpisane zakonske pogoje za upokojitev. Razlike med neto plačami in neto pokojninami se 
povečujejo iz leta v leto.  
 
Zato smo podprli predlog ZSSS da naj bo opravljena celovita analiza realne vrednosti 
pokojnin odmerjenih v različnih obdobjih. 
 
Predlagali smo tudi, da je potrebno za ugotavljanje realne vrednosti višine minimalnih 
pokojnin, vsako leto določiti vrednostno košarico življenjskih potrebščin in storitev 
starostnikov 65+. 
 
Predlagamo besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah ZPIZ-2 ne vsebuje vsebinske 
obrazložitve, ne izračunov, ne posledic predlaganih sprememb. Predložena tudi ni celovita 
analiza, ki smo jo zahtevali. 
 
V poročilu o pogajanjih na ESS predstavnice ZSSS Lučke Böhm zasledimo v opombah, da še ni 
nadoknaden padec višine pokojnin zaradi proračunskega varčevalnega omejevanja 
usklajevanja pokojnin v času zadnje gospodarske krize. Na navedeno smo opozorili z javnim 
pismom predsednika vlade, vlado, poslanske skupine v juniju 2019. Odgovora vlade nismo 
prejeli.  
 
V sindikatu upokojencev smo septembra 2018 javno opozorili na problem, da zavarovanci 
dolgo čakajo na odločbe o pokojninah in v tem času ne prejmejo akontacije pokojnin, ali te le 
po nekaj mesecih. Podali smo tudi pobudo na seji Sveta ZPIZ, da se določneje uredi zaveza za 
izplačilo akontacij pokojnin v primerih, ko ni mogoče določiti višine pokojnine ali dokončati 
postopka. Pravica do akontacije pokojnine je ustavna pravica do socialne varnosti. V zadnjih 
mesecih smo ponovno prejeli pisma zavarovancev, ki čakajo več mesecev na odločbe, 
akontacij pa ne prejmejo. Gre za izvedbo določbe 180. člena ZPIZ-2. Za večino zavarovancev, 
ki čakajo na pokojnine nekaj mesecev je to velik problem, saj nimajo sredstev za preživetje. 
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Predlagana sprememba 180. čl. zakona ne rešuje opisanega problema, zato predlagamo, da 
se v 3. odstavku 180. čl. opredeli rok, ko mora biti izdan nalog za izplačilo akontacije  
 
V sindikatu upokojencev na podlagi vsega zapisanega zahtevamo, da se v nadaljnji pripravi 
spremembe pokojninskega zakona predloži : 
 

1. analizo višine pokojnin upokojenk in upokojencev in izračune, kaj pomenijo 
predlagane spremembe, ter predloge, kako upokojenkam in upokojencem zagotoviti 
dostojne pokojnine, tudi že upokojenim zavarovancem; 

2. celovito analizo realne vrednosti pokojnin odmerjenih v različnih obdobjih in 
3. predlog za ugotavljanje realne vrednosti višine minimalnih pokojnin, na podlagi 

določitve vrednostne košarice življenjskih potrebščin in storitev starostnikov 65+; 
 
ter spremeni predlagani 180. člen ZPIZ-2: 
 
» da se v 3. odstavku novele 180. člena določi rok, da pooblaščeni delavec zavoda izda nalog 
za izplačevanje akontacije pokojnine najkasneje v roku 45 dni od vložitve zahtevka.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                      Predsednica SUS 
                                                                                                     Francka Ćetković 
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