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Sindikat Mladi plus 

Dalmatinova ulica 4 

1000 Ljubljana 

 

Ljubljana, 29. 12. 2016 

ZADEVA: Odziv na Belo knjigo o pokojninah 

V Sindikatu Mladi plus po pregledu predlaganih reform, ki so del v Bele knjige o pokojninah, 

zavračamo izhodišča, ki predvidevajo spremembe pokojninskega in invalidskega sistema. 

Menimo, da predlagane spremembe slabšajo položaj mladih in povečujejo negotovost ter 

zmanjšujejo njihovo finančno varnost, ki bi jo lahko uživali v času starosti. Predlagane 

reforme so skrb vzbujajoče in mladim ne morejo vzbujati zaupanja. Še več, zdajšnji slab 

socialni položaj mnogih mladih bi na starost, v času uživanja pokojnine, samo še poglobile. 

Iz predlaganih izhodišč je moč razbrati, da predlagatelji Bele knjige o pokojninah rešujejo 

finančne probleme pokojninske blagajne zgolj kratkoročno, ne predvidevajo pa dodatnih 

ukrepov, ki bi pospešili odpiranje novih delovnih mest za mlade, s čemer bi se v  naslednjem 

koraku povečal priliv sredstev v pokojninsko blagajno. Izračuni v Beli knjigi v pretežnem 

delu prikazujejo posledice za javne finance in finančno vzdržnost pokojninske blagajne, pri 

tem pa pozabljajo, kako bi predlagani ukrepi neposredno prizadeli mlade zavarovance in 

zavarovanke. Želimo, da odgovorni na podlagi predstavljenih stališč v Beli knjigi opravijo 

simulacijo in oceno vpliva predlaganih ukrepov na mlade in njihovo varnost v času starosti. 

V Sindikatu Mladi plus se zavedamo dejstva, da se vse več mladih odloči za nadaljevanje 

šolanja na višji stopnji oziroma, da vstopajo na trg dela kasneje, kar se odraža tudi v številu 

mladih zavarovancev in njihovi povprečni pokojninski dobi. 
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Skladno s podatki Letnega poročila 20151 Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 

Slovenije, ki jih povzema tudi Bela knjiga, se je od leta 2002 do 2015 število zavarovancev v 

starosti od 15 do 29 let zmanjšalo za 35 odstotkov, ob tem pa se je pri mladih zavarovancih 

skrajšala tudi povprečna pokojninska doba v vseh starostnih razredih. V starostni skupini 

zavarovancev 20 do 24 let se je pokojninska doba skrajšala za 1 leto; v starostni skupini 25 do 

29 let pa kar za 2 leti. Pri mladih zavarovancih v vseh starostnih razredih se je skrajšala tudi 

povprečna pokojninska doba, najbolj v starostnem razredu od 30 do 34 let, kjer se je skrajšala 

za 3 leta in 2 meseca. Po podatkih se je tudi skupno število mladih zavarovancev v letu 2015 v 

primerjavi z letom 2014 znižalo in sicer za 2934 zavarovancev, poleg tega pa se je v enakem 

obdobju za tri mesece znižala tudi pokojninska doba, ki jo dosegajo zavarovanci v starosti od 

19 do 34 let. 

 

Tabela 1: Število in povprečna pokojninska doba mladih zavarovancev po starosti, 2002, 2014 in 2015 

 
Vir: Bela knjiga 

 

Opozarjamo, da zgoraj omenjeno znižanje števila mladih zavarovancev– in s tem manjši 

prispevek v pokojninsko blagajno – ni samo posledica demografskih trendov gibanja 

prebivalstva oziroma podaljševanja šolanja, temveč tudi stanja na trgu dela, pogostih 

prehodov med zaposlitvami, razširjenega pojava brezposelnosti in še vedno pomanjkljivo 

urejene delovnopravne in druge spremljajoče zakonodaje. 

Treba je poudariti, da je država sprejela že veliko ukrepov, s katerimi je skrajšala 

podaljševanje študija in omejila vpis. Menimo, da vključenost mladih v izobraževanje prinaša 

tudi boljši položaj v družbi, saj predstavlja neke vrste socialni korektiv. 

                                                           
1 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, Letno poročilo 2015, ZPIZ, Ljubljana, februar 2016, 
str. 19 
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Menimo, da so mladi izobraženi ljudje tisti, ki lahko prinesejo izjemno dodano vrednost 

družbi. Mladi predstavljajo zelo prilagodljiv in izobražen del trga delovne sile, vendar so 

njihove zaposlitve večinoma negotove, slabše plačane, uravnavajo pa jih predvsem pogodbe 

za določen čas. Mladi se med drugim zaposlujejo za nepolni delovni čas, opravljajo pa tudi 

občasna dela, honorarna dela ali študentsko delo in se zaposlujejo v okviru tako imenovanih 

prikritih delovnih razmerij, znotraj katerih je formalno sklenjena kakšna druga pogodba 

civilnega prava, dejansko pa so prisotni elementi delovnega razmerja. Velik del prekarnih 

oblik dela predstavljajo tudi pogodbe za določen čas. V tovrstnih primerih so sicer delavci 

vključeni v pokojninsko zavarovanje, a je zaradi vrste pogodbe mogoče sklepati, da lažje in 

pogosteje pride do prekinitve, s tem pa do brezposelnosti in nevključenosti v pokojninsko 

zavarovanje. 

V prekarnih oblikah zaposlitev dela kar tri četrtine mladih. V starostni skupini med 15 in 24 

let je delež takšnih zaposlitev kar 77,2 odstotka.2 Povprečje med državami članicami OECD je 

43,3 odstotke. Treba je opozoriti na skrb vzbujajoč podatek, da je v tej starostni skupini na 

omenjen način zaposlenih kar 88,1 odstotka žensk. Povprečje med državami članicami OECD 

je 43,4 odstotke. V starostni skupini med 15 in 29 let je delež prekarnih zaposlitev še vedno 

med najvišjimi v Evropi in znaša 53,3 odstotke. 

Prav zaradi zgoraj navedenih okoliščin mladi, kljub želji po dostojnem delu in dostojnem 

plačilu, ne morejo dovolj prispevati v pokojninsko blagajno in tako dodati svoj del 

medgeneracijski solidarnosti. Prav tako je njihova varnost v času starosti vprašljiva in 

negotova, na kar še dodatno vplivajo predlogi ukrepov, podani v Beli knjigi. Zdi se, da 

vključujoč trg dela, ki vsem posameznikom, ne glede na njihove osebne okoliščine, omogoča 

kvalitetno in dostojno zaposlitev, v Sloveniji že dolgo ne obstaja več.  

V Sindikatu Mladi plus odločno nasprotujemo: 

 podaljševanju upokojitvene starosti na 67 let in zavarovalne dobe na 42 oziroma 

45 let in vpeljavi posebnega mehanizma avtomatične prilagoditve zakonsko 

določene upokojitvene starosti prihodnjim demografskim trendom. 

                                                           
2Eurostat, URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do 

  
 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
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V Sindikatu Mladi plus ostro nasprotujemo postopnemu dvigu upokojitvenih pogojev in 

sicer tako, ko gre za starost, kot tudi za zavarovalno dobo. Dvig upokojitvene starosti in 

zavarovalne dobe bi občutno poslabšal trenutni položaj mladih in povečal negotovost ter 

zmanjšal finančno varnost, ki bi jo v času starosti lahko uživali. Nasprotujemo tudi 

vzpostavitvi avtomatičnega mehanizma prilagajanja zakonske upokojitvene starosti 

demografskim trendom. Zaradi podaljševanja upokojitve bi bili starejši delavci in 

delavke, kljub želji po upokojitvi, zaradi ekonomske in socialne varnosti prisiljeni delati 

dlje, ob majhnem številu novih delovnih mest pa bi to za mlade pomenilo še težji dostop 

do dela. 

Prav tako je treba ponovno opozoriti na dejstvo, da mladi veliko pozneje vstopajo na trg 

dela. Iz podatkov SURS, ki jih tudi povzema Bela knjiga, je moč razbrati, da zaradi 

vključenosti v izobraževanje med delovno aktivnimi skoraj ni mlajših oseb od 20 let; 

konec leta 2005 jih je bilo 3.145, do konca leta 2014 pa se je njihovo število zmanjšalo 

zgolj na 1.626. Nekaj nad 24 tisoč delovno aktivnih oseb je bilo starih od 20 do 24 let, 

več kot 80 tisoč pa starih od 25 do 29 let. Po podatkih Zavoda RS za zaposlovanje je 

junija 2015 število registriranih brezposelnih v starostni skupini med 25 in 29 let znašalo 

14,8 odstotka, za skupino od 15 do 24 let pa 8,3 odstotka. Tudi Urad RS za 

makroekonomske analize in razvoj (UMAR) navaja, da se je v času krize povečal 

problem prehoda mladih iz izobraževanja na trg dela. Delež diplomantov terciarnega 

izobraževanja med 20 in 34 letom starosti, ki so se zaposlili v enem do treh let po 

zaključku izobraževanja, pa se je pri nas v obdobju med letoma 2008 in 2013 znižal bolj 

kot v povprečju EU.3 

Podaljševanje pokojninske dobe bi mlade, ki večinoma kasneje vstopajo na trg dela, v 

starosti neusmiljeno pahnilo v revščino. Iz zgoraj navedenih podatkov lahko razberemo, 

da v primeru podaljševanja delovne dobe večina mladih ne bi dosegla pogojev za 

starostno pokojnino, saj ne bi mogli izpolniti pogojev za pokojninski prejemek brez 

odbitkov. Posledično to pomeni, da bi mladi imeli zelo nizko pokojnino, ki jim ne bi 

zagotavljala socialne in ekonomske varnosti v času starosti.  

Tudi avtorji Bele knjige o pokojninah na podlagi izdelanih simulacij ugotavljajo (str. 

111), da bodo imele prihodnje generacije upokojencev vse krajšo dopolnjeno pokojninsko 

                                                           
3 Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Bela knjiga o pokojninah, Ljubljana, april 
2016, str. 52 
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dobo. Ugotavljajo, da ukrep izrazitega dviga omenjenega upokojitvenega pogoja (na npr. 

45 let) ne bi vplival na povečano delovno dobo posameznikov. Po mnenju avtorjev naj bi 

bila to predvsem posledica vedno kasnejšega vključevanja mladih v obvezna socialna 

zavarovanja in tudi spremenjenih razmer na trgu dela. Omenjena simulacija torej še 

dodatno podpira naše argumente in bojazni. 

Avtorji Bele knjige menijo, da bodo generacije, ki po 1. 2. 2015 opravljajo začasno in 

občasno delo dijakov in študentov, pridobile določen obseg zavarovalne dobe še pred 

vstopom na trg dela. Omenjene generacije naj bi bile v ugodnejšem položaju kot 

generacije, ki te možnosti niso imele. V Sindikatu Mladi plus smo mnenja, da obvezna 

vključitev oseb, ki opravljajo začasno in občasno delo dijakov in študentov v obvezno 

pokojninsko in invalidsko zavarovanje, ki jo je prinesel Zakon o spremembah in 

dopolnitvah Zakona za uravnoteženje javnih financ - ZUJF-C (Uradni list RS, št. 95/14), 

ne bo bistveno pripomogla k izpolnjevanju upokojitvenih pogojev. Treba je poudariti, da 

je študentsko delo začasno in občasno delo in ne redno delovno razmerje. Prav tako je 

treba opozoriti na dejstvo, da je dopolnjena pokojninska doba odvisna od zaslužka na 

koncu obdobja (na letni ravni), ne pa od časa, koliko je nekdo delal oziroma od dejansko 

opravljenih ur. To pomeni, da je pokojninska doba, ki je pridobi študent/ka, odvisna od 

količine denarja, ki jo je pridobil/a in ne od časa, ki jo je preživel/a na delovnem mestu. 

 ukinjanju elementov iz pokojninske zakonodaje, s katerimi si lahko posameznik 

zniža zakonsko določeno upokojitveno starost (na račun skrbi za otroka, dela 

pred 18. letom starosti in služenju obveznega vojaškega roka). Nasprotujemo 

črtanju pravice do predčasnega upokojevanja oziroma predčasnega odhoda s 

trga dela. 

V Sindikatu Mladi plus odločno nasprotujemo predlogu o ukinitvi elementov na podlagi 

katerih si lahko posamezne zavarovanke in zavarovanci znižajo upokojitveno starost. 

Sem sodi možnost zniževanja zakonsko določene upokojitvene starosti na račun skrbi za 

otroke, pa delo pred 18. letom starosti ter služenje obveznega vojaškega roka. Menimo, 

da bi omenjeni elementi morali nujno ostati. Prav tako nasprotujemo predlogu o odpravi 

možnosti za predčasni odhod s trga dela oziroma odpravi možnosti za predčasno 

upokojitev. 
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 izenačitvi načina odmere denarnega odstotka za moške in ženske. 

Nasprotujemo predlaganemu zniževanju višjega odmernega odstotka za ženske in odpravi 

pozitivne diskriminacije žensk. Kljub vedno večji enakopravnosti žensk z moškimi, višji 

izobrazbi, se ženske še vedno soočajo z večjimi problemi pri zaposlovanju kot moški. 

Ženske so pri vstopu na trg dela oziroma pri zaposlovanju v slabšem položaju, kar v 

končni fazi pomeni tudi višjo brezposelnost pri ženskah kot pri moških. 

 

Graf 1: Registrirane brezposelne osebe po spolu od leta 2014 - 2016 

 

Vir: Zavod RS za zaposlovanje 

Kot je že zgoraj omenjeno, imajo moški že danes v povprečju nižjo izobrazbo kot ženske, 

ki pogosteje zaključijo terciarno raven izobraževanja. Ženske so torej že zdaj bolj 

izobražene. Argument avtorjev Bele knjige, da bodo to šele postale in bodo nato enako 

plačane kot moški, je absurd. Če si ogledamo strukturo brezposelnih mladih diplomantov 

najprej opazimo, da med njimi prednjačijo ženske. Septembra 2015 je bilo tako med 

brezposelnimi diplomanti 3.535 žensk ter 1.202 moška.4 

V poklicnem življenju se ženske težje uveljavljajo, imajo nižje plače in manjše možnosti 

za napredovanje. Treba je poudariti, da tudi na področju skrbi za otroke in opravljanja 

gospodinjskih del enakopravnosti med spoloma še nismo dosegli. V Sloveniji zaposlene 

ženske na teden porabijo za gospodinjska in skrbstvena opravila 42 ur, kar pomeni dodatni 

                                                           
4Mladi in trg dela, Zavod RS za zaposlovanje, Ljubljana, oktober 2015,str. 18. 
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delovnik ali nekakšno »drugo izmeno«, medtem ko moški tedensko opravijo 28 ur 

tovrstnega dela.5 

Trditve avtorjev Bele knjige, da izračuni kažejo jasno sliko trenda povišanja dohodka 

žensk v prihodnosti in sicer iz naslova njihove stopnje izobrazbe, se nam zdijo nekoliko 

vprašljivi, če ne celo zavajajoči. Sprašujemo se, na čem temeljijo tovrstni izračuni. 

Skladno s podatki Statističnega urada RS6 so bile plače žensk v letu 2014 v povprečju 

nižje od plač moških za 5,3 odstotka ali 89 EUR. Razlike med plačami so se od 2009 do 

2013 povečevale. Razlike v višini plač med moškimi in ženskami so v različnih starostnih 

skupinah torej različne. S starostjo se je razlike povečujejo, največje pa so v starostni 

skupini med 45 in 54 let. V letu 2014 so bile plače moških v tej starostni skupini 

povprečno za 8 odstotkov višje od plač žensk. Razlike med plačami moških in žensk v 

starostni skupini od 55 do 64 let so bile neznatne. Plače moških so bile v vseh glavnih 

poklicnih skupinah v povprečju višje od plač žensk. Najmanj so se razlikovale v poklicni 

skupini uradniki, sledila pa je skupina zakonodajalci, visoki uradniki, menedžerji. 

Največje razlike med plačami moških in žensk so bile v poklicnih skupinah, ki so 

povezane s fizičnimi deli. 

Na podlagi navedenih podatkov lahko vidimo, da izračuni in predvidevanja avtorjev Bele 

knjige nikakor niso točni. Očitno je, da bi v primeru odprave zniževanja višjega 

odmernega odstotka za ženske in odpravi pozitivne diskriminacije žensk, slednje bile v 

veliko slabšem položaju, saj bi jim bila odmerjena veliko nižja pokojnina, kar bi jih 

pahnilo v revščino. Ko gre za revščino, so starejše ženske že danes med najbolj 

ogroženimi skupinami. Skladno s podatki Statističnega urada RS7, je v letu 2015 živelo 

pod pragom tveganja revščine 287.000 oseb. Od vseh 287.000 oseb pod pragom tveganja 

revščine je bilo 78.000 upokojencev, kar predstavlja 15,9 odstotkov vseh upokojencev. Od 

tega je bilo upokojenih žensk 55.000 in upokojenih moških 23.000. 

 

                                                           
5Protikrizni ukrepi in enakost spolov, Ženski lobi Slovenije, dr. Živa Humer, Metka Roksandić, Ljubljana, oktober 
2013, str. 18, URL: 
http://www.zenskilobi.si/images/DOKUMENTI/ANALIZE/PROTIKRIZNI_UKREPI_ENAKOSTSPOLOV.pdf 
6Kako sva si različna, ženske in moški od otroštva do starosti, Ljubljana 2016, Statistični urad RS, str. 42 
7Statistični urad RS, http://www.stat.si/StatWeb/prikazi-novico?id=6070&idp=10&headerbar=8 
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 podaljševanju obdobja za izračun pokojninske osnove s 24 zaporednih 

najugodnejših let na 34 zaporednih najugodnejših let in vpeljavi posebnega 

mehanizma avtomatične prilagoditve zakonsko določene upokojitvene starosti 

prihodnjim demografskim trendom. 

Odločno nasprotujemo podaljšanju obdobja za izračun višine pokojnine z 24 na 34 

zaporednih najugodnejših let. Morebitno podaljšanje bi občutno zmanjšalo pokojnine ne le 

generaciji, ki se bo upokojevala v bližnji prihodnosti, temveč tudi mladim, ki šele vstopajo 

na trg delovne sile. Predlagatelj ne upošteva dejstva, da mladi kasneje vstopajo na trg 

delovne sile in so za svoje delo slabo plačani. Ob morebitnem podaljševanju izračuna na 

34 zaporednih najugodnejših let bi se mladim, še posebej ženskam, bistveno znižale 

pokojnine, ki v večini primerov ne bi zadoščale za človeka dostojno življenje. Res pa je, 

da bi omenjen ukrep bistveno pripomogel k manjši obremenitvi pokojninske blagajne. 

Ob tem se sprašujemo, na kakšen način bi odgovorni upoštevali 24 ali 34 zaporednih let 

zavedajoč se, da so danes v porastu prekarne oblike dela. Kako bi na primer seštevali in 

upoštevali delo prek avtorske ali podjemne pogodbe?  

V Sindikatu Mladi plus nasprotujemo vpeljavi posebnega mehanizma avtomatične 

prilagoditve zakonsko določene upokojitvene starosti prihodnjim demografskim trendom. 

Menimo, da zvišanje  upokojitvene starosti kot tudi pokojninske dobe za reševanje 

primanjkljaja v pokojninski blagajni ni potrebno, saj obstajajo drugi, manj drastični ukrepi 

kot zaostrovanje upokojitvenih pogojev (npr. ustvarjanje delovnih mest za mlade, 

spodbujanje zaposlovanja in nediskriminatorne prakse delodajalcev ter čimprejšnja 

uvedba demografskega sklada). 

 uvedbi točkovnega sistema in predlagani višini minimalne pokojnine. 

Ostro nasprotujemo uvedbi točkovnega sistema. Menimo, da bi predlagani sistem v veliki 

meri vplival na višino pokojnine, ki bi jih v starosti prejemale ženske in s tem bistveno 

poslabšal njihov ekonomski in socialni položaj. Treba je opozoriti na dejstvo, da bi se 

pokojnine žensk v primeru uvedbe točkovnega sistema dodatno znižale. In sicer zaradi 

upoštevanja osnove iz celotnega obdobja zavarovanja za izračun pokojninske osnove kot 

tudi zaradi upoštevanja prejetih nadomestil plače za čas odsotnosti zaradi starševskega 
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varstva in drugih začasnih zadržanosti z dela, denimo v primeru materinskega dopustu, 

starševskega dopusta, nege bolnega otroka itd. 

Predlagatelji Bele knjige so grafično predstavili vpliv na višino pokojnine moških in žensk 

ob vpeljavi točkovnega sistema pri upokojitvenih pogojih po ZPIZ-2. Iz grafa je moč 

razbrati posledice odprave višjega odmernega odstotka za ženske v povezavi s prehodom 

na štiriintridesetletno letno obdobje zaporednih najugodnejših let za izračun pokojninske 

osnove in z uvedbo točkovnega sistema, ki naj bi zagotavljal večjo povezavo med 

vplačanimi prispevki in višino pokojnine. 

Graf 2: Vpliv na višino pokojnine moških (po decilnih razredih) ob vpeljavi točkovnega 

sistema pri upokojitvenih pogojih po ZPIZ-2 

 

Vir: Bela knjiga 

Iz prvega grafa lahko razberemo, da bi bila višina pokojnin, ki bi pripadala moškim, še 

ugodnejša, kot je trenutna odmera po ZPIZ-2. 

Problem se pojavi pri pregledu vpliva na višino pokojnine žensk ob vpeljavi točkovnega 

sistema pri upokojitvenih pogojih po ZPIZ-2, ki je prikazan v spodnjem grafu. Iz grafa je 

mogoče razbrati, da bi se ženskam drastično znižale pokojnine. Treba je ponovno 

opozoriti, da imajo ženske kljub visoki izobrazbi v primerjavi z moškimi že sedaj bistveno 

nižje pokojnine. 

Graf 3: Vpliv na višino pokojnine žensk (po decilnih razredih) ob vpeljavi točkovnega 

sistema pri upokojitvenih pogojih po ZPIZ-2 
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Vir: Bela knjiga 

Glede na dejansko stanje in razpoložljive statistične podatke se nikakor ne moremo 

strinjati s trditvami iz Bele knjige, s katerimi želijo odgovorni upravičiti uvedbo 

točkovnega sistema. Predlagatelji Bele knjige o pokojninah uvedbo točkovnega sistema 

upravičujejo s tem, da bodo dohodki prihodnjih generacij žensk – glede na njihovo višjo 

izobrazbeno strukturo – bolj primerljivi, če ne celo višji, kot bodo dohodki prihodnjih 

moških generacij. Glede na dosedanjo prakso se bojimo, da ne bo tako. Bojimo se, da 

bodo ženske, tudi tiste z visoko izobrazbo, ob upokojitvi primorane živeti z bistveno 

nižjimi pokojninami, kot bi jim pripadale po ZPIZ-2. Omenjeno dejstvo se nam ne zdi 

sprejemljivo, zato odločno zavračamo uvedbo točkovnega sistema. 

V Sindikatu Mladi plus se ne strinjamo, da se kot najnižjo pokojnino opredeljuje znesek v 

višini 222,52 EUR. Omenjeni znesek ne dosega niti ravni denarne socialne pomoči. 

Znova bodo prizadeti tako mladi kot ženske. Predlagamo, da odgovorni ustrezno zvišajo 

znesek na raven, ki bi človeku omogočala dostojno življenje, torej najmanj nad prag 

revščine. 

Uvedbi točkovnega sistema nasprotujemo tudi z vidika prekarnih oblik dela, saj omenjeni 

sistem omogoča pridobivanje točk zgolj glede na višino zaslužka (povprečno plačo) in ne 

dejansko na čas zaposlitve. Skladno z navedbami v Beli knjigi, bi bila vrednost ene točke 

zavarovancu dodeljena ob plačilu prispevkov v višini, kot znašajo prispevki, plačani od 

povprečne plače v RS na zaposlenega v posameznem koledarskem letu. Zavarovanec, ki 

bi prispevke v koledarskem letu tako plačal od dohodka, ki bi bil enak povprečni plači v 

RS v tistem letu, bi za to leto pridobil 1 točko. Glede na višino dohodka, od katerega bi 
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posameznik plačal prispevke za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bi se število 

oziroma delež točke izračunal sorazmerno glede na povprečno plačo v RS.  

Iz predstavitve načina določanja točk je moč razbrati, da predlagatelj enači prekarne 

oblike dela s pogodbami o zaposlitvi, kar je za nas nesprejemljivo.  

 poslabšanju pogojev za pridobitev vdovske pokojnine in ukinitve pravic 

dodela vdovske pokojnine. 

V Beli knjigi je podan predlog o črtanju pravice do dela vdovske pokojnine, medtem ko 

naj bi se starostni pogoji za pridobitev vdovske pokojnine na novo prilagodili zvišanju 

upokojitvene starosti. V Sindikatu Mladi plus smo proti prilagoditvi zahtevane starosti za 

pridobitev pravice do vdovske pokojnine iz sedanjih 58 na 65/67 let. Vdovska pokojnina 

predstavlja enega od elementov za zmanjševanje tveganja revščine v času starosti. 

Menimo, da bi predlagano poslabšanje pogojev za pridobitev pravice do vdovske 

pokojnine močno poslabšalo gmotni položaj današnjih mladih v času njihove starosti, 

predvsem pa vdov, saj bi se pravica za pridobitev vdovske pokojnine zamaknila za 7 

oziroma 9 let. 

V Sindikatu Mladi plus odločno nasprotujemo črtanju pravice do dela vdovske pokojnine. 

Veljavna zakonodaja poleg vdovske in družinske pokojnine še naprej ohranja institut dela 

vdovske pokojnine. Pravica do dela vdovske pokojnine predstavlja delni odstop od načela, 

da zavarovanec v Republiki Sloveniji lahko uživa zgolj eno pokojnino iz obveznega 

zavarovanja. Namen instituta je, da se z njim določenim upravičencem po umrlem 

zavarovancu začasno ali pa tudi trajno zagotovi določena finančna varnost. 

Iz javno dostopnih podatkov je razvidno, da ženske v povprečju živijo dlje kot moški, zato 

pogosteje ovdovijo in se znajdejo v negotovih enočlanskih gospodinjstvih. Po projekcijah 

prebivalstva EUROPOP 20138 naj bi ženske pri starosti 65 let v letu 2080 živele še 

nadaljnjih 27 let, moški pri tej starosti pa naj bi živeli 3 leta manj oziroma še nadaljnjih 24 

let. Stopnja revščine med ženskami s starostjo narašča. Po podatkih statističnega urada 

znaša stopnja tveganja revščine za ženske starejše od 65 let kar 22,2 odstotkov, za moške 

pa zgolj 10,2 odstotkov. 

                                                           
8 Kako sva si različna, ženske in moški od otroštva do starosti, Ljubljana 2016, Statistični urad RS, str. 60. 
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Prav zaradi zgoraj omenjenih dejstev odločno nasprotujemo zaostrovanju pogojev za 

pridobitev vdovske pokojnine in črtanju pravice do dela vdovske pokojnine, saj menimo, 

da b upravičencem s predlaganimi spremembami začasno, ali pa tudi trajno, zmanjšali 

finančno in s tem tudi socialno varnost. 

 izključitvi možnosti za predčasno upokojitev (bonusi in malusi). 

Veljavna ureditev določa dve obliki spodbud za podaljševanje delovne aktivnosti oziroma 

zavarovanja. Prva je naravnana pozitivno v obliki bonusov, druga pa deluje 

nestimulativno v smislu zniževanja pravic ob predčasnem upokojevanju.  

V Sindikatu Mladi plus odločno zavračamo mnenje predlagateljev Bele knjige, da pogoja 

za pridobitev predčasne pokojnine nov sistem ne potrebuje več. Predlagatelji menijo, da bi 

Izločitev predčasnega upokojevanja iz prihodnje pokojninske sheme sledila tudi 

vzpostavljenemu načelu solidarnosti ter medgeneracijske enakosti in pravičnosti. Z 

navedeno trditvijo se nikakor ne strinjamo. Nadalje navajajo (str. 128-129): »Tudi iz 

predlogov za določitev upokojitvenih pogojev, ki so bili podani, je mogoče jasno zaslediti, 

da pogoja za pridobitev predčasne pokojnine nov sistem ne potrebuje več. Če bi se v 

krogu pogajanj s socialnimi partnerji izkazala potreba po vpeljavi pogojev za pridobitev 

pravice do predčasne pokojnine, pa bi odmera le-te morala biti nujno vezana na aktuarsko 

določena nevtralna znižanja pokojnine, ki bi bila pridobljena pred polno upokojitveno 

starostjo. To pomeni, da bi se z aktuarsko nevtralnim izračunom dejansko »zaračunalo« 

tisto povečanje pokojninskega premoženja, ki bi ga posameznik pridobil na račun 

zgodnejše upokojitve. S tem bi se zagotovila tudi pravičnejša odmera.«  

V Sindikatu Mladi plus opozarjamo, da se delavci, še posebej mladi, že danes soočajo z 

visoko intenzivnostjo dela in preobremenjenostjo, zato je možnost predčasnega 

upokojevanja nujno treba ohraniti. 

 proti predlaganemu usklajevanju pokojnin. 

Odločno nasprotujemo predlogu v Beli knjigi o postopni odpravi usklajevanje pokojnin z 

rastjo povprečne plače v RS in o nadomestitvi omenjenega usklajevanja z usklajevanjem z 

rastjo cen življenjskih potrebščin. Avtorji predlagajo, da bi se pokojnine v prehodnem 

obdobju prvih 10 let usklajevale v višini 60 odstotkov rasti povprečne plače v RS in 40 
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odstotkov rasti cen življenjskih potrebščin. V drugem desetletju po reformi pa naj bi se 

usklajevale v višini 30 odstotkov rasti povprečne plače v RS in 70 odstotkov rasti cen 

življenjskih potrebščin. Po preteku prehodnega obdobja naj bi pokojnine usklajevali zgolj 

z inflacijo. 

Menimo, da so podani predlogi nesprejemljivi, saj bi občutno vplivali na kupno moč in 

zmanjšali ekonomsko varnost prihodnjih in sedanjih upokojenk in upokojencev. 

V Sindikatu Mladi plus zahtevamo: 

 čimprejšnjo vzpostavitev demografskega sklada. 

Skladno z Zakonom o slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1, 79. člen) iz marca 

2014, bi se morala Kapitalska družba pokojninskega in invalidskega zavarovanja d.d. 

(KAD) najkasneje do 31. decembra 2015 preoblikovati v neodvisni avtonomni 

demografski rezervni sklad (demografski sklad), ki bi moral po Zakonu o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2, 8. in 427. člen) zagotavljati vire 

za financiranje obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja. Delovanje 

demografskega rezervnega sklada ter dodatni stalni viri financiranja demografskega 

rezervnega sklada bi morali odgovorni opredeliti s posebnim zakonom, ki pa je 

trenutno žal še vedno v fazi priprav pod pristojnostjo Ministrstva za finance. 

V Sindikatu Mladi plus pozivamo pristojne, da nemudoma realizirajo zakonske 

obveznosti v zvezi z ustanovitvijo demografskega rezervnega sklada, saj menimo, da 

je njegova čimprejšnja vzpostavitev nujna za zagotavljanje vzdržnosti pokojninskega 

sistemaza prihodnje generacije upokojencev. Menimo, da je sklad nujno potreben 

komplementarni vir pokrivanja primanjkljaja pokojninske blagajne oziroma 

zagotavljanja zakonsko določene višine pokojnin za prihodnje generacije 

upokojencev. 

Menimo, da bi morala biti sredstva sklada namenjena izključno za dogovorjeno 

financiranje pokojninskega sistema in ne za druge namene. Upravljanje sklada mora 

temeljiti na načelu neodvisnosti in samostojnosti. V nadzornem svetu bi morali imeti 

svoj glas sindikati, mladi, upokojenci in vlada. Šlo bi torej za sklad vseh generacij. 

 



14 
 

 takojšno odpravo ukrepov Zakona za uravnoteženje javnih financ - ZUJF 

Zakon za uravnoteženje javnih financ določa, da je zaposlovanje v javnem sektorju 

dovoljeno le pod pogoji iz ZUJF, ne glede na veljavne standarde in normative in ne 

glede na sprejete kadrovske načrte, programe dela, poslovne in finančne načrte 

posameznega subjekta javnega sektorja. Omenjeni zakon omejuje tudi opravljanje dela 

dijakov in študentov. Prav tako uporabniki proračuna ne smejo s svojimi zaposlenimi 

sklepati pogodb o izobraževanju ob delu za pridobitev izobrazbe. 

Z namenom spodbujanja zaposlovanja mladih in s tem posledično tudi zagotavljanja 

večjega priliva v pokojninsko blagajno zahtevamo, da odgovorni nemudoma odpravijo 

ukrepe Zakona za uravnoteženje javnih financ. Menimo, da omejitev zaposlovanja na 

vseh področjih javnega sektorja ni več potrebna.  

 da prvi pokojninski steber ostane temelj pokojninskega sistema. 

V Sindikatu Mladi plus zahtevamo, da prvi steber ostane temelj pokojninskega 

sistema. Menimo, da mora prvi steber zadoščati za zagotavljanje socialne varnosti 

vseh upravičencev in upravičenk iz tega zavarovanja. Delovati mora na principu 

obveznega zavarovanja in medgeneracijske solidarnosti. Zavračamo vsakršne ukrepe, 

ki bi pomenili zmanjšanje vplačil v prvi pokojninski steber na račun drugega ali 

tretjega stebra. Treba je opozoriti na dejstvo, da mladi ob že tako nizkih in nerednih 

prejemkih izjemno težko, če sploh lahko, vplačujejo v drugi oziroma tretji steber, ki bi 

jim zagotavljal dodatno finančno varnost v času starosti. 

 da se ohrani letni dodatek 

Letni dodatek sedanjim upokojenkam in upokojencem zelo veliko pomeni. Gre za 

dodatek k pokojnini, ki predstavlja korektiv že tako nizkim pokojninam, ki v večini ne 

zadostujejo za človeka dostojno življenje. Želimo, da letni dodatek ostane in pozivamo 

k odpravi omejitev, ki so bile postavljene zaradi varčevanja. Odločno nasprotujemo 

predlogu, da postane del pokojnine, saj ga bodo s tem sedanji in prihodnji upokojenci 

ter upokojenke izgubili. 

 


