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Sindikat upokojencev Slovenije in Civilna iniciativa ZA UPOKOJENCE GRE skupaj ugotavljata, da se 
v naši državi položaj upokojencev nenehno poslabšuje, že od osamosvojitve dalje.  
 
Ob nastanku neodvisne države Slovenije se je upokojencem določila pokojnina v višini 85% od 
najugodnejšega 10-letnega zaporednega povprečja izplačane plače. S 1. Januarjem 2000 so se 
upokojitveni pogoji poslabšali tako, da se je pokojnina določila v višini 72,5% od najugodnejšega 18-
letnega zaporednega povprečja plače. Z začetkom leta 2013 pa so se pogoji upokojevanja še bistveno 
poslabšali. Tako je bil za ženske določen 63% odmerni delež od 24-letnega zaporednega povprečja 
izplačanih plač, za moške pa 57,25% odmerni delež od enakega dolgoletnega zaporednega povprečja 
izplačanih plač. To je povzročilo, da trenutno izplačana povprečna pokojnina ne dosega niti praga 
revščine. V Sindikatih upokojencev se že daljši čas zavzemamo za odpravo negativnih učinkov, ki jih je 
upokojencem prinesel Zakon o uravnoteženju javnih financ (Zujf). K tem prizadevanjem se je 
pridružila tudi skupina upokojencev, entuziastov, ki so se združili v Civilno iniciativo ZA 
UPOKOJENCE GRE. Omenjena civilna iniciativa je na začetku poletja letošnjega leta začela z 
zbiranjem podpisov pod peticijo »UPOKOJENCI ZAHTEVAMO SPOŠTOVANJE ZAKONA«. V 
tej peticiji so vključene zahteve, ki jih vladi že nekaj časa naslavlja tudi Sindikat upokojencev Slovenije. 
 
Te zahteve so: 
 
1. Opraviti izredno uskladitev pokojnin v višini 7,2%, kar predstavlja razliko med rednimi 

uskladitvami, ki bi morale biti izvedene po Zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(ZPIZ-2) in dejansko izvedenimi rednimi uskladitvami med leti 2010 in 2018.  

2. Zagotoviti izplačilo letnega dodatka v skladu z zakonom ZPIZ-2, saj je letni dodatek namenjen 
upokojencem za rekreacijo in kot tak ni socialna kategorija. Letni dodatek se po zakonu mora 
izplačevati v dveh višinah in z majsko pokojnino, ne pa z julijsko pokojnino, kot je pri nas postalo 
pravilo. S tem bi se upokojencem omogočilo, da za svojo rekreacijo zakupijo turistične kapacitete v 
predsezoni, ko so le-te cenejše in dostopnejše za ljudi z nižjimi prejemki. 

3. Z zmanjševanjem prispevkov od bruto plač, se razlike med povprečno neto plačo in povprečno 
pokojnino še povečujejo. Zato zahtevamo, da se v bodoče redno usklajevanje pokojnin izvaja na 
podlagi rasti neto plač in ne na podlagi bruto plač, kot je sedaj v veljavi.  

4. Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in invalide je napovedala spremembe pokojninske 
zakonodaje. Tako je 16. Julija ministrstvo poslalo v javno razpravo osnutek Zakona o spremembah 
in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. V tem zakonu se popravlja 
odmerni odstotek za vse bodoče upokojence, moške in ženske, na višino 63,5%. Ob tem pa se 
zanemarjajo upokojenci, ki so bili upokojeni po 1. Januarju 2013 po bistveno slabših pogojih. Za 
odpravo teh krivic zahtevamo od zakonodajne veje oblasti, da se z dnem uveljavitve novega Zakona 
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popravi odmerni odstotek za vse tiste upokojence, ki jim je za polno delovno dobo bila odmerjena 
pokojnina po nižjem odmernem odstotku. 
 

Sindikati upokojencev smo že večkrat zahtevali, da se mora  pripraviti   celovita analiza realne vrednosti 
pokojnin, odmerjenih v različnih obdobjih in na tej podlagi sprejeti ukrepov, ki bodo odpravili 
neenakosti zavarovank in zavarovancev v pokojninskem sistemu. Zahtevo o celoviti analizi je zahtevala 
tudi ZSSS v postopkih usklajevanja sprememb pokojninskega zakona. 

 
5. Sindikati upokojencev smo lansko leto na regionalni konferenci sindikatov upokojence, ki smo jih 

tudi posredovali vladi Republike Slovenije zahtevali, da je potrebno za ugotavljanje realne vrednosti 
potrebne višine minimalnih pokojnin  v državah določiti vrednostno košarico življenjskih 
potrebščin in storitev starostnikov 65 + ter da višina minimalna pokojnine za izpolnjene zakonske 
pogoje ne sme biti pod pragom revščine. 

 
Upokojenci smo solidarno prevzeli svoj del bremena, ki ga je povzročila kriza. Tudi drugi so storili 
enako. Delavci v vzgoji in izobraževanju, policisti, delavci v javnem sektorju in številni drugi. Ko je 
kriza minila in se je gospodarska rast pričela dvigati, se nikomur niso popravile krivice same po sebi. 
Sindikati javnega sektorja, vzgoje in izobraževanja, policije, zdravnikov in drugi so morali s protesti in z 
grožnjami s stavko prisiliti vlado, da jim je vrnila tisto, kar jim je bilo v času krize odvzeto.  
 
Upokojenci nočemo biti drugorazredni državljani, zato našim izvoljenim predstavnikom izražamo 
ogorčenje in obup, da je naš položaj težak, in iz dneva v dan slabši. Zato danes predstavnikom oblasti 
predajamo 13.898 podpisov z zahtevami, da se ta diskriminacija odpravi. 
 
V akcijo zbiranja podpisov so se vključila številna društva upokojencev, oskrbovanci v domovih za 
ostarele, aktivirali so se posamezni upokojenci, ki so se s peticijo podali na teren. Skratka, v Sloveniji je 
nastalo gibanje za borbo za izboljšanje stanja upokojencev, kajti več kot očitno je, da nas politične 
stranke potrebujejo samo takrat, ko je treba oddati svoj glas na volitvah.  
 
Sindikat upokojencev Slovenije in Civilna iniciativa ZA UPOKOJENCE GRE komuniciramo z 
upokojenci na terenu in vemo, da je stanje blizu vrelišča. Zato je, predstavniki oblasti, skrajni čas, da 
nam prisluhnete in ravnajte v duhu ustavnega načela, da je Slovenija socialna in pravna država. Skrajni 
čas je, da država upokojencem vrne tisto, čemur smo se odpovedali v času krize, zato izrednih 
uskladitev ne gre vezati na stopnjo gospodarske rasti. Ne boste nas odpravili z argumentom, češ da ni 
denarja. Malo manj študij in več operativnosti pričakujemo od vas, to pa pomeni tudi, da boste z malce 
dobre volje našli denar, da tudi nam končno odpravite negativne učinke, ki so jih je upokojencem 
prinesli varčevalni ukrepi. 
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