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 Z S S S - SINDIKAT UPOKOJENCEV SLOVENIJE 

  Ljubljana, 10. december 2020 
 

Vladi Republike Slovenije 
Vsem poslanskim skupinam 
 
Predlog za izplačilo solidarnostnega dodatka upokojencem 
 

Spoštovani,  
v sredstvih javnega obveščanja smo zasledili, da bi naj bil v okviru PKP 7 vsebovan tudi 
solidarnostni dodatek za upokojence in sicer bi s pokojninami do 510 € dobili dodatek v višini 
300 evrov, upokojenci s pokojninami do 612 € 230 € dodatka, upokojenci s pokojninami do 
714 € pa 130 € dodatka. 
 
Že pri prvem solidarnostnem dodatku za upokojence pomladi smo opozarjali na dejstvo, da 
so samske upokojenke, upokojenci, ki prejemajo pokojnino med 700 € in 800 € dostikrat v 
težjem finančnem, socialnem položaju kot pa n.pr. zakonski par, ki prejemata pokojnino vsak  
v zneskih do 700 €. Ob prejetju solidarnostnega dodatka dobita tudi višji letni dodatek. 
 
Samski upokojenci, upokojenke imajo  v večini primerov iste izdatke za tako imenovane 
režijske stroške  kot so stroški kurjave, energije, obratovalni stroški stanovanja in podobno 
kot zakonca, torej dve osebi v enem stanovanju vsak s svojo pokojnino. Zato veliko samskih 
upokojenk, upokojencev ne glede na to, če dobivajo pokojnino n.pr. 750 €,  živi v revščini in 
si ne more privoščiti nujno potrebnih življenjskih potrebščin. Posebej si ne more privoščiti 
hrane, sadja, dodatkov, ki se priporočajo v obdobju prisotnih virusov, tudi covida-19. 
 
Zato predlagamo  naslednjo lestvico za pravico solidarnostnega dodatka za upokojence: 
 

- pokojnina do 510 €                                     300 € 
- pokojnina  od 511 €do  612 €                    230 € 
- pokojnina od 613 €do 714 €                      130 € 
- samski upokojenec, upokojenka s pokojnino od 715 € do 814 € 

130 €dodatka. 
 

V upanju, da boste upoštevali naš predlog in tako prispevali, da bodo tisočim samskim 
upokojenkam in upokojencem  lepši praznični dnevi v decembru,  vas pozdravljamo. 
Predsednica 

 

 

 

 

Predsednica 

Francka Ćetković 
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