Z S S S - SINDIKAT UPOKOJENCEV SLOVENIJE

JAVNO PISMO VLADI, POSLANSKIM SKUPINAM DRŽAVNEGA ZBORA

Spoštovani,
ZAHTEVAMO, DA ODPRAVITE POSLEDICE POSEGOV V POKOJNINSKI SISTEM IN
ZAGOTOVITE IZREDNO USKLADITEV POKOJNIN V VIŠINI 3,5 TER DODATNO REDNO
USKLADITEV V LETU 2021 V VIŠINI 1%
V sindikatu upokojencev (SUS) že od leta 2019 zahtevamo, da se upokojenkam in
upokojencem nadomesti z izredno uskladitvijo pokojnin neusklajevanje pokojnin na podlagi
zloglasnega Zujf-a iz leta 2012. Še do danes niso bile v celoti odpravljene posledice
neusklajevanja, dolg še vedno znaša 3,5% (podatki ZPIZ-a).
Poseg v sistem usklajevanja pokojnin na podlagi varčevalnih ukrepov je povzročil materialno
škodo upokojenkam in upokojencem in ob že tako nedostojnih pokojninah še dodatno
mnoge pahnil v revščino.
Upokojenke in upokojenci zato pričakujemo, da bo izvedena izredna uskladitev v višini 3,5%
še v letošnjem letu. Ob tem poudarjamo, da s to izredno uskladitvijo ne bodo odpravljene
vse posledice neusklajevanja, saj bi višine pokojnin bile višje, če bi se redno usklajevale.
Posegi v pokojninski sistem se nadaljujejo tudi v tem mandatu Janševe vlade.. V sistemsko
ureditev usklajevanja pokojnin, ki bi se naj opravila v februarju 2021 na podlagi znanih
podatkov o rasti plač in življenjskih stroškov je vlada posegla z zakonom o izvrševanju
proračuna, ki ga je Državni zbor potrdil in sicer da bo redna uskladitev v letu 2021 znašala
2,5%.
Odločitev, da se uskladitev pokojnin v letu 2021 opravi na podlagi zakona o izvrševanju
proračuna v višini 2,5% je bila utemeljena s tem, da bi uskladitev na podlagi sistemske
ureditve bila neupravičena, češ, da so v masi izplačanih plač v letu 2020 vsebovana izplačila
za dodatke v razmerah razglašene epidemije covida 19 ter da bodo podatki o plačah
nerelevantni.
Vlada je predlagala uskladitev pokojnin za 2,5% po svoji presoji, odločitev ni temeljila na
podatkih o rasti plač v letu 2020 ter tudi ne na podatkih o višini plač za dodatke zaradi
posebnih pogojev dela v razmerah epidemije.
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V sindikatu upokojencev menimo, da se ne sme o usklajevanju pokojnin, ki je predpisano s
sistemskim zakonom odločati poljubno, ampak mora temeljiti na podatkih, ki so predvideni s
sistemskim zakonom.
Zato smo po objavi podatkov SURS o rasti plač v letu 2020 v primerjavi z 2019 v mesecu
februarju, le tega zaprosili, da nam posreduje podatke o rasti plač in sicer očiščene za
izplačila zaradi covida 10.
SURS nam je odgovoril da je vir podatkov za izračun povprečne mesečne plače v Sloveniji
raziskovanje Plače zaposlenih pri pravnih osebah (ZAP/M). Iz podatkov ni mogoče izločiti
dodatkov povezanih s covid-19, saj se le-ti ne zbirajo ločeno. Razni dodatki za delo v
posebnih razmerah so vseskozi vključeni v izračun povprečne mesečne plače in jih ne
moremo izločiti.
Ker torej ni mogoče ugotoviti deleža plač za dodatke zaradi epidemije v masi plač v letu
2020, ter da je le podatek o rasti plač v obdobju januar – december 2020, ki ga je ugotovil
SURS podlaga, ki se mora upoštevati pri rednem usklajevanju pokojnine, ugotavljamo, da je
bila določitev redne uskladitve pokojnin v višini 2,5% z zakonom o izvrševanju proračuna
nesistemska, ni temeljila na podlagi podatkov, ki so podlaga za usklajevanje pokojnin.
Na podlagi 105. in 106. člena zakona o pokojninsko invalidskem zavarovanju ter na podlagi
objavljenih podatkih SURS o rasti plač v letu 2020 (5,8%) ter povprečne rasti cen življenjskih
potrebščin v letu 2021 (deflacija 01%) ,bi se pokojnine morale redno uskladiti za 3, 5%.
Redna uskladitev pokojnin se mora tako opraviti še v višini 1% na podlagi 105. In 106. člena
zakona o pokojninsko invalidskem zavarovanju ter na podlagi objavljenih podatkov SURS.
O navedenem je razpravljal tudi Svet ZPIZ-a ter sklenil, da se mora za usklajevanje pokojnin
upoštevati sistemski zakon.
Od vlade pričakujemo (zahtevamo), da s potrebnimi zakonskimi ukrepi zagotovi, da se
redna uskladitev pokojnin v letošnjem letu opravi še za 1% in to najkasneje do 30.9.2021.
Nespoštovanja sistemskega zakona o pokojninsko invalidskem zavarovanju, poljubno
spreminjanje določil, ki vplivajo na višino pokojnin povzroča pri upokojencih negotovost,
strah pred prihodnostjo, pri mladih pa dvom v sistem obveznega pokojninskega zavarovanja.
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