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1. IZPLAČILO LETNEGA DODATKA PO SISTEMSKEM ZAKONU 

 
Zveza društev upokojencev Slovenije je že v letu 2018 med nujne ukrepe za izboljšanje 
gmotnega položaja upokojencev v Republiki Sloveniji v letu 2019 in naprej, navedla zahtevo 
za izplačilo letnega dodatka v skladu s 95. do 98. člena Zakona o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2). 
 
Ker ukrep v letu 2019 ni bil izveden, zahtevamo, da se spoštuje sistemski zakon ter izplača 
letni dodatek vsem, po sistemskem zakonu določenim upravičencem v rokih in pod pogoji, ki 
jih določa in v skupnem znesku 178 milijonov evrov, kot je določeno s Koalicijsko pogodbo.  
 
Vlada Republike Slovenije je 19. 9. 2019 določila predloga državnih proračunov za leti 2020 
in 2021. Predlog državnega proračuna za leto 2020 določa izplačevanje letnega dodatka na 
način: 

 pokojnine do 500 evrov prinesejo 440 evrov letnega dodatka, 

 pokojnine od 500,01 do 600 evrov prinesejo 300 evrov letnega dodatka, 

 pokojnine od 600,01 do 700 evrov prinesejo 240 evrov letnega dodatka, 

 pokojnine od 700,01 do 860 evrov prinesejo 190 evrov letnega dodatka, 

 pokojnine višje od 860,01 evrov prinesejo 130 evrov letnega dodatka. 
 
Opozarjamo, da ta odločitev ponovno kaže na nespoštovanje sistemskega zakona in zavez iz 
Koalicijske pogodbe. 
 
95. člen Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju določa, da se letni dodatek 
izplača upravičencem po pogojih ter se določi letni dodatek v dveh različnih zneskih. 
 
Opozarjamo tudi na čas izplačila letnega dodatka, ki bi po odzivih upravičencev moral biti v 
mesecu juniju. 
 

1.1. Predlogi Zveze društev upokojencev Slovenije 
 
 
Financiranje upokojenskih in invalidskih organizacij 
Sistemski zakon (ZPIZ-2) naj se v 95. členu dopolni z novim 4. odstavkom, ki bi določil 
sistemsko financiranje z »upokojenskim evrom« za delovanje upokojenskih in invalidskih 
organizacij na državni ravni, ki si prizadevajo predvsem za izboljšanje položaja upokojencev 
na področjih gmotnega položaja, zdravstva, sociale, bivanjskega standarda in humanitarne 
dejavnosti. 
 
Podpora programom rekreacije, športa in kulture za ohranjanje zdravih, aktivnih in varnih 
starejših 

Že meseca marca 2019 je prišla do vodstva ZDUS  informacija, da so predstavniki 
delodajalcev v Svetu ZPIZ pričeli postopek, da Računsko sodišče Republike Slovenije preveri 
verodostojnost razpisa za dodelitev namenskih sredstev, ki ga vsako leto objavi Svet ZPIZ za 
sofinanciranje rekreacijskih, športnih in kulturnih dejavnost upokojencev in invalidov. 
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V juniju 2019 so nam iz ZPIZ sporočili, da ni zakonske osnove za razpis in izplačilo za leto 
2019. Ne znamo najti rešitve iz nastale zagate, tudi ne, kako pojasniti članstvu, da teh 
sredstev ne bo. Dodatno breme je finančni načrt ZDUS, sprejet 15. 12. 2018, po katerem vse 
aktivnosti že potekajo in se izvajajo, in vse kaže, da se bomo morali v ZDUS zadolžiti, da 
bomo lahko izpolnili vse zaveze, ki jih imamo do članstva. 
 
ZDUS, poleg skromne članarine 0,50 EUR letno na individualnega člana, nima nikakršnih 
sredstev, ki bi zapolnila vrzel v višini cca 140.000,00 evrov. Tako ZDUS, kot tudi Pokrajinske 
zveze društev upokojencev (PZDU) in lokalna društva upokojencev (DU), pričakujemo rešitev, 
kajti vsi vemo, da so sicer sredstva v višini 193.000,00 evrov rezervirana v proračunu 
Republike Slovenije in jih je treba porabiti. 
 
Veliko slovenskih organizacij ima sistemsko podporo Republike Slovenije, le upokojenci  
ostajamo za zaprtimi vrati. 
 
Da sredstva, ki jih je doslej vsako leto razpisoval ZPIZ ne bi ostala neizkoriščena, smo 
obveščeni, da bi za to leto razpis po dosedanjih kriterijih ZPIZ prevzelo MDDSZ.  
 
Za leto 2020 in naprej, pa upamo, da boste predlagali zakonodajno pobudo za spremembo 
142.a člena ZPIZ-2, kot to predlagamo tako v ZDUS, kot tudi Svet ZPIZ. 
 
Razbremenitev obdavčitve letnega dodatka 
Dodatna zahteva sega na področje razbremenitve obdavčitve letnega dodatka. Če je bilo 
mogoče razbremeniti regres za delovno aktivno prebivalstvo, bi bilo prav ravnati enako pri 
upokojencih. Naj opozorimo na dejstvo, da velik del upokojencev letni dodatek porabi za 
poplačilo rednih mesečnih obveznosti. Razbremenitev obdavčitve se lahko izvede v paketu 
davčnih sprememb. 
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2. DVIG ODMERNEGA ODSTOTKA 

 
Spremembe in dopolnitve Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju so zajele velik 
del ukrepov Zveze društev upokojencev Slovenije, predlaganih novembra 2018. 
 
Zahtevamo spoštovanje Koalicijske pogodbe v delu, ki se nanaša na redno usklajevanje 

pokojnin. Na organih Zveze društev upokojencev Slovenije pa smo med drugim že sprejeli 

naslednje ugotovitve in predloge: 

 
Zvišanje odmernega odstotka predloga odmerne lestvice: 

 z izhodiščnim odstotkom 29,5% za zavarovance obeh spolov, ki dopolnijo 15 let zavarovalne dobe - 

predvideno šestletno prehodno obdobje; 

 izenačitev višine odmernega odstotka za zavarovance obeh spolov, ki dopolnijo 40 let pokojninske 

dobe na 63,5 %; 

 5-letno prehodno obdobje za postopen dvig odmernega odstotka za moške iz trenutno določenega 

odmernega odstotka za 40 let pokojninske dobe, ki znaša 57,25 %, na 63,5 %, 

 povišanje odmernega odstotka za ženske, ki dopolnijo 40 let pokojninske dobe iz 60,25 % na 63,5 

%, brez prehodnega obdobja, z namenom ohranjanja višin odmernih odstotkov; 

 dodatni odmerni odstotek v višini 1,36 % na račun skrbi za vsakega rojenega ali posvojenega otroka 

(za največ tri otroke) kot alternativna možnost pravici do znižanja starosti zaradi skrbi za otroka.  

 

Ker se tudi druge vrste pokojnin odmerijo v odvisnosti od odmernih odstotkov za starostno pokojnino se 

posredno dvigujejo tudi odmerni odstotki za odmero vseh pokojnin (najnižja starostna pokojnina, vdovske, 

družinske in invalidske pokojnine) ter nadomestil iz invalidskega zavarovanja.  

 

Predlagamo, da se pokojnine, priznane in odmerjene do uveljavitve teh sprememb, ob vsakokratnem 

zvišanju odstotka odmere, ustrezno uskladijo tudi že odmerjene pokojnine, da se zagotovi primerljivost. 

 
Cilj: V letu 2025 mora minimalna pokojnina za 40 letno delo brez dokupa preseči mejo 
revščine. 
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3. REDNA USKLADITEV POKOJNIN 

 
Zahtevamo, da se z namenom zaustavitve nadaljnjega zniževanja ravni pokojnin in tudi 
postopnega izboljšanja gmotnega položaja upokojencev, zagotovi, da se od leta 2020 naprej 
pokojnine redno usklajujejo po sistemskem zakonu (105. člen ZPIZ-2). Sistemski zakon 
določa, da: 

 je uskladitev pokojnin namenjena ohranjanju njihove vrednosti,  

 se uskladitev pokojnin izvede enkrat letno na podlagi rasti povprečne mesečne bruto 
plače in povprečne rasti cen življenjskih potrebščin (v razmerju 60 % plače in 40 % 
inflacija), 

 je osnova za uskladitev uživalčeva pokojnina za mesec pred mesecem uskladitve ali 
ob odmeri, če je opravljena v mesecu uskladitve ali pozneje v posameznem 
koledarskem letu. 

 
Pričakujemo, da se bodo pokojnine redno uskladile po 105. členu sistemskega zakona in 
napovedih oz. ugotovitvah Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj, 
najpozneje februarja za preteklo leto. 
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4. IZREDNA USKLADITEV POKOJNIN 

 
Zahtevamo, da do izredne uskladitve za leto 2019 pride najpozneje v mesecu septembru ali 
oktobru in ne, kot je določeno, v mesecu decembru 2019. Gre za nekaj preko 7,2 milijona 
evrov za 620.000 upokojencev. Gospodarska rast je bila ugodna in ni razloga, da se ta ukrep 
ne bi izvršil.  
 
Izredna uskladitev, ki jo omogoča sistemski zakon ZPIZ-2 v 8. točki 430. člena, naj se izvede, 
saj bodo le tako vsaj deloma nadomeščeni negativni učinki interventne zakonodaje, ki je od 
leta 2010 do 2016 naprej po predhodnih ocenah vplivala na znižanje ravni pokojnin. 
 
Izredna uskladitev se lahko ureja na način: 

 če gospodarska rast znaša 3 %, se pokojnina uskladi za 1 %, 

 če gospodarska rast znaša 4 %, se pokojnina uskladi za  1,5 %, 

 če gospodarska rast znaša 5 %, se pokojnina uskladi za 2 %. 
 
Gospodarska rast je v Republiki Sloveniji v letu 2018 znašala 4,1 %, zato ni razlogov, da ne bi 
spoštovali sistemskega zakona in zavez iz koalicijske pogodbe.  
 
Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj je napovedal, da se bo 
gospodarska rast v letu 2019 ohladila na 2,8 %, v letu 2020 bo znašala 3 % in 2,7 % v letu 
2021. Glede na do sedaj znane podatke, zaradi ohlajanja gospodarstva torej izredne 
uskladitve ponovno ne gre pričakovati, kar pomeni, da bomo upokojenci ponovno ostali brez 
tega, kar nam sicer pripada. 
 
Pričakujemo, da se bodo pokojnine v letu 2020 izredno uskladile po sistemskem zakonu, 
napovedih Urada Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj o gospodarskih 
gibanjih in zavez Koalicijske pogodbe. Pričakujemo tudi, da se bo vsakoletna uskladitev 
izvedla in izplačala, ko bodo znani podatki Urada Republike Slovenije za makroekonomske 
analize in razvoj, vendar najkasneje v drugi polovici leta. 
 
Vlado Republike Slovenije ponovno opozarjamo, da se upokojencem povrne za 7,2 % 
sredstev na račun neusklajenih pokojnin od leta 2010 do 2016. Prvotno stanje zaradi 
neusklajevanja je bilo 8,6 %. 
 
Tudi letos bi morali 1,5 % izredne uskladitve izvesti vsaj za zadnje četrtletje. 
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5. SPREJEM ZAKONA O DOLGOTRAJNI OSKRBI IN POTREBE PO POVEČANJU 
KAPACITET V INSTITUCIONALNEM VARSTVU 

 
Nesprejemljivo je, da kljub potrebam po dolgotrajni oskrbi, ki so posledica dolgožive družbe, 
duševne ali telesne prizadetosti, še vedno ni sprejet Zakon o dolgotrajni oskrbi, ki se 
pripravlja zadnjih 20 let. Dovolj je izgovorov in prelaganja odgovornosti. 
 
Revizijsko poročilo Računskega sodišča Republike Slovenije je ugotovilo alarmantno stanje, ki 
vlada v državi in na kar Zveza društev upokojencev Slovenije opozarja že vrsto let. V poročilu 
je navedeno, da vlada in resorni ministrstvi niso bili uspešni pri uresničevanju ciljev za 
zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti storitev socialnega varstva, prav tako ni bil 
ustrezno načrtovan nov sistem dolgotrajne oskrbe.  Za slednje je bilo porabljenih kar 74,5 
milijona evrov, kar je posebej skrb zbujajoče, glede na to, da rezultatov ni. Naj spomnimo še 
na pilotni projekt, ki ga s sredstvi Ministrstva za zdravje izvaja Bolnišnica Celje ob pomoči 
Slovenj Gradca in Krškega, za kar je prejela 1,6 milijona evrov in ki se odvija v nenavadnih 
okoliščinah. 
Vprašati se je treba, kam so šli vsi ti milijoni, ki bi jih lahko namenili za izgradnjo do 15 domov 
za starejše. 
 
Ministrstvo za zdravje mora pospešiti pripravo Zakona o dolgotrajni oskrbi, ugotoviti kaj v 
obstoječem sistemu ne deluje in kako to izboljšati ter določiti potrebna sredstva ter najti vire 
za izvajanje zakona, ki bi moral biti po normativnem delovnem programu Vlade Republike 
Slovenije obravnavan najpozneje 28. 11. 2019 in sprejet najpozneje 20. 4. 2020. 
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6. UVEDBA POGREBNINE ZA VSE 

 
Ponovno predlagamo, da se uvede pravica do izplačila pogrebnine za vse upravičence (svojci 
ali druge osebe po umrlem) v enakem znesku, to je 530 evrov. Predlagan znesek naj se letno 
valorizira. Trenutno je pogrebnina socialna kategorija in znaša nekaj več kot 850 evrov. 
 
Namen uvedbe je povrnitev stanja pred uvedbo Zakona za uravnoteženju javnih financ. 
Pogrebnina, ki je danes skupaj s posmrtnino socialni transfer, naj ponovno postane breme 
Ministrstva za zdravje, kot je veljalo do leta 2013.  
 
Zato predlagamo, da se spremeni in dopolni 34.b člena Zakona o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih (ZSVarPre-F) tako, da se glasi: 
 
»(1) Ne glede na določbe tega poglavja se družinskemu članu umrlega, ki je poskrbel za 
pogreb v Republiki Sloveniji, kot posebna oblika izredne denarne socialne pomoči dodeli 
izredna denarna socialna pomoč kot pomoč pri kritju stroškov pogreba v višini 530 evrov 
vsem upravičencem in se letno valorizira. 
 
(2) Kot družinski člani umrlega iz tega člena se štejejo naslednje osebe:  

 zakonec oziroma oseba, s katero je umrli živel v življenjski skupnosti, ki je po 1.
zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja v pravnih posledicah 
izenačena z zakonsko zvezo oziroma oseba, s katero je umrli živel v registrirani 
istospolni partnerski skupnosti;  

 otroci in pastorki,  2.
 starši oziroma oseba, s katero eden izmed staršev živi v zakonski zvezi ali v življenjski 3.

skupnosti, ki je po zakonu, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja v pravnih 
posledicah izenačena z zakonsko zvezo ali v registrirani istospolni partnerski 
skupnosti, 

  bratje ali sestre, nečaki ali nečakinje ter vnuki ali vnukinje. 4.
 
(3) Družinski član umrlega, ki je poskrbel za pogreb, vlogo za izredno denarno socialno 
pomoč iz prvega odstavka tega člena vloži pri pristojnem centru za socialno delo v roku 
enega leta od datuma smrti umrlega. 
 
(4) Izredna denarna socialna pomoč iz prvega odstavka tega člena se izplača v denarju 
družinskemu članu, ki je poskrbel za pogreb.« 
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7. VARSTVENI DODATEK NAJ NE PRESEGA MINIMALNE POKOJNINE ZA 40 LET 
DELA BREZ DOKUPA 

 
 
Do varstvenega dodatka v znesku 591 evrov so upravičeni trajno nezaposljivi ali trajno 
nezmožni za delo ali starejši od 63 let (ženske) oz. 65 let (moški) ob upoštevanju pogojev. 
 
Nerazumno in sploh diskriminatorno do upokojencev je, da varstveni dodatek presega 
minimalno pokojnino za 40 let dela brez dokupa, ki znaša 530 evrov v letu 2019. 
 
Zato podpiramo predlog resornega ministrstva in interventnega zakona v tem delu, ki določa 
odpravo anomalij med izplačili varstvenega dodatka in minimalno pokojnino za 40 let dela 
brez dokupa oz. predlagamo, naj se v primeru ohranitve zneska varstvenega dodatka 
nemudoma dvigne minimalno pokojnino na 600 evrov. 


