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 Z S S S - SINDIKAT UPOKOJENCEV SLOVENIJE  

Datum: 31. avgust 2033 
 

V Sindikatu upokojencev Slovenije smo prepričani, da je prišel čas  

za 13. pokojnine 

 

PREDLOG ZA 13. POKOJNINO KOT LETNI  DODATEK ZA LETO 2023 (predlog za 

zakon o izvrševanju proračuna za leto 2023) 
 

g. dr. Robert Golob, predsednik vlade RS, 

g. Klemen Boštjančič, minister za finance 

g. Luka Mesec, minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnost 

 

Spoštovani! 
 

V Sindikatu upokojencev Slovenije smo prepričani, da je prišel čas za uvedbo 13. 

pokojnine 

 
95. člen ZPIZ-2 določa, da se letni dodatek upokojenkam in upokojencem izplača v dveh različnih 

zneskih. Višji pripada uživalcem pokojnin, ki so nižje od zneska 55,63 odstotka najnižje 

pokojninske osnove (veljavne v mesecu izplačila), nižji znesek pa vsem drugim upravičencem 

Po določbi četrtega odstavka 95. člena ZPIZ-2 se znesek določi v zakonu, ki ureja izvrševanje 

proračuna.  

 

Državni zbor je na predlog vlade z zakonom o izvrševanju proračuna (Zakon o izvrševanju  

 proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023 – ZIPRS2223 - Uradni list RS, št.187/21  

z dne 1. 12. 2021) določil lestvico za pravico do letnega dodatka, ki je različna (drugačna) od ureditve v 

sistemskem zakonu. Državni zbor se je odločil za izplačilo drugačnega letnega dodatka za upokojenke in 

upokojence, kot je določen v sistemskem zakonu, ki ga je v preteklosti sprejel sam državni zbor, zato si 

tudi naš sindikat dovoljuje predlagati drugačen način izplačila letnega dodatka, kot ga določa sistemski 

zakon. 

 

V letu 2022 smo upokojenke in upokojenci prejeli letni dodatek v sledečih višinah: 135. 188 

upokojenk in upokojencev v Sloveniji oziroma 21, 8 odstotka vseh prejemnikov letnega dodatka 

je prejelo 140 evrov, 81.924 oziroma 13,2 odstotka jih je prejelo 200 evrov, 105.417 oziroma 17 
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odstotkov jih je prejelo 250 evrov, 109.519 oziroma 17,6 odstotka jih je prejelo 310 evrov in 

130.261 oz. 21odstotkov jih je prejelo 450 evrov. 

 

Upokojenke in upokojenci vsako leto izražajo nezadovoljstvo s takšno ureditvijo izplačil letnega 

dodatka. Moti jih višina, ki je veliko nižja od zneska regresa za letni dopust, ki zakonsko pripada 

zaposlenim. V letu 2022 je minimalni znesek regresa za dopust zaposlenih znašal 1074,43 evrov. 

Veliko upokojenk in upokojencev izraža nezadovoljstvo zaradi ureditve višine letnega dodatka po 

razredih, saj so tako, kot pravijo, mnogi prizadeti, ker dobijo zaradi 1 evra, ki jih uvrsti v nižji 

razred, nižji znesek letnega dodatka. Mnogi opozarjajo, da v razvitih državah Evropske unije, s 

katerimi se primerja Slovenija, upokojenci ob znatno višjih pokojninah že vrsto let prejemajo tudi 

trinajsto in ponekod celo štirinajsto pokojnino, s čemer se njihov ekonomski položaj nekako 

usklajuje z ekonomskim položajem zaposlenih, kar je tudi edino pravično. 

 

Zato Sindikat upokojencev Slovenije predlaga, da v Sloveniji letni dodatek za leto 2023 uredimo 

tako, da bodo tudi upokojenke in upokojenci pri nas prejeli 13. pokojnino in sicer vsi v enakem 

znesku 625 evrov, kar znaša 80 odstotkov povprečne pokojnine. Tudi minimalni znesek regresa 

za letni dopust zaposlenih znaša 80 odstotkov povprečne neto plače.  

Zato predlagamo dopolnitev zakona o izvrševanju proračuna za leto 2023 tako: 

 

1. da letni dodatek postane postopoma pravica do 13. pokojnine; 

2. da znaša pravica do 13. pokojnine - letnega dodatka v letu 2023 80 odstotkov povprečne 

     pokojnine v mesecu pred izplačilom letnega dodatka; 

2. da je letni dodatek za vse prejemnike enak; 

4. da se 13. pokojnina vsem upokojenkam in upokojencem izplača skupaj s pokojnino za maj 

    2023. 

 

Letni dodatek je v minulih letih postal kategorija, ki je izgubila svoj pomen oziroma namen. 

Menimo, da je čas, da to spremenimo. Ker sistemski zakon določa, da se višina letnega dodatka 

upokojenkam in upokojencem določa z vsakoletnim zakonom o izvrševanju proračuna, za višino 

predlagamo 80 odstotkov povprečne pokojnine v mesecu pred izplačilom letnega dodatka. S 

tem bomo upokojenke in upokojenci izenačeni z zaposlenimi in ne več diskriminirani, kot smo 

bili v preteklih letih. Za mesec julij 2022 je znašala povprečna pokojnina 781 evrov, na tej 

podlagi bi letni dodatek znašal 625 evrov. 

 

V državah, kjer imajo določeno 13. ali 14. pokojnino je ta praviloma enaka višini pokojnine, ki jo 

prejema posameznik. V naš pokojninski sistem je vgrajena tudi določena stopnja solidarnosti in 

glede na veliko število prejemnikov s pokojninami do 600 evrov ( v mesecu juliju je bilo teh 

124.639 oziroma 24,6 odstotka), menimo, da je primerno, da se določi letni dodatek v 

predlagani višini za vse prejemnike v enakem znesku. 

 

S spoštovanjem 

 

Predsednica Sindikata upokojencev Slovenije 

                       Francka Ćetković 


