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 Z S S S - SINDIKAT UPOKOJENCEV SLOVENIJE 

Ljubljana, 23.11.2021 

 
JAVNO PISMO  
 
POSLANKAM IN POSLANCEM DRŽAVNEGA ZBORA RS, SVETNICAM IN 
SVETNIKOM DRŽAVEGA SVETA RS 
 
 
Spoštovane, spoštovani! 

Vlada je poslala v obravnavo in sprejem predlog Zakona o dodatnih ukrepih za preprečevanje 
širjenja, omilitev, obvladovanje, okrevanje in odpravo posledic Covid-19, s katerim bi naj 
omilili in odpravili posledice nalezljive bolezni covid-19 na področju zdravstva, gospodarstva 
in socialnega varstva. 

V predloženem zakonu je tudi predlog za solidarnostni dodatek, ki bi ga naj prejeli 
upokojenci, ki prejemajo pokojnino v višini 714 € ali manj, in sicer v treh višinah: 

• tisti, ki prejemajo pokojnino v znesku do 510 €, se solidarnostni dodatek izplača v 
višini 300 €, 

• tisti, ki prejemajo pokojnino v znesku od 510,01 do 612 €, prejmejo dodatek v višini 
230 € in 

• tisti, ki prejemajo pokojnino v znesku od 612,01 do 714 €, prejmejo dodatek v višini 
130 €. 

Že v preteklem letu smo ob zakonskih predlogih za izplačilo dodatka upokojenkam in 
upokojencem opozarjali, da se pri uvedbi solidarnostnega dodatka upošteva dejstvo, da so 
najbolj prizadeti starejši, ki živijo sami v enočlanskem gospodinjstvu.  

Po predloženem zakonu zopet ni upoštevano zgoraj navedeno. Prav tako ni upoštevano 
dejstvo, da je prag revščine po podatkih SURS 739 € na mesec. 

Naj ponovno opozorimo, da 97.000 upokojenk oz. upokojencev živi z dohodki nižjimi od 
praga revščine, kar je 19.5% vseh upokojencev oz. 22,5% upokojenk. 

Spoštovane poslanke, poslanci! 

Zato vam predlagamo, da v členu zakona, ki določa višino solidarnostnega dodatka 
predlagate dopolnilo in sicer:  
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1. da se v 53. členu v 2. točki znesek 714 € zamenja z zneskom 739 €, 
2. da se v 53. členu v 3. točki v tretji alineji znesek 714 € zamenja z zneskom 739 € ter 
3. da se v 53. členu v 3. točki doda nova četrta alineja, ki glasi: 

upokojenec, upokojenka, ki živi samska v enočlanskem gospodinjstvu, ki prejemajo 
pokojnino v znesku od 739 € do 839 € prejmejo dodatek v višini 130 €. 

 

Sprememba zakona, ki jo predlagana utemeljujemo z navedbami, ki smo jih že napisali in 
sicer, da prag revščine znaša 739 € in da so samske upokojenke, upokojenci res v težkem 
finančnem, materialnem položaju, kar potrjujejo tudi uradni statistični podatki in analize. 
Prihajajoča zima, ko se povečajo stroški za ogrevanje, pa dnevno višanje cene nujno 
potrebnih življenjskih potrebščin, revščino med starejšimi samskimi upokojenkami, 
upokojenci samo še povečuje. 

Spoštovane poslanke in poslanci, dovolite, da vas spomnimo še na dejstvo, da se 
upokojenkam in upokojencev še vedno dolguje 3,5% izredne uskladitve pokojnin ter 1% 
redne uskladitve pokojnin v letošnjem letu, na kar smo z našimi pismi že opozarjali. 

Poslankam in poslancem, poslanskim skupinam, ki so na osnovi naših javnih pisem dali 
pobude v Državnem zboru v zvezi s pretečo energetsko revščino, v zvezi z neumestno 
rešitvijo, da bodo stanovalci domov nosili stroške upravičenega povečanja plač v domovih za 
starejše, se zahvaljujemo.  

Žal vlada nima posluha za starejše, da bi sprejela naše predloge. Samo od besed, obljub se ne 
da živeti. 

V pričakovanju upoštevanja naših predlogov, vas pozdravljamo! 

 

 

 

Francka Ćetković  
Predsednica SUS 
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