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Kdo se boji  
Virginie Wolf?
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SLOVENIJE

V naπi podalpski idili velja prepriËanje, da imamo sicer dobre zakone, 
da pa njihovo uresniËevanje πepa. VeËinoma je to verjetno res, ne pa 
vedno. Papir (oz. ekran) prenese in prinaπa marsikaj, kar nima s svetom 
zunaj robov zapisanega prav velike zveze.

Moja pravica in svoboda mejita na svobodo in pravico drugega − 
sodræavljana, sodelavca, sorodnika, sopodpisnika … In Ëe ju dojemam 
le sebi v prid, nemalokrat naredim πkodo drugemu. Zgodi se, da, 
tudi nenamerno - pravzaprav si æelim verjeti, da je to najpogosteje 
- (pre)veËkrat pa tudi zlonamerno, naklepno, bi dejali naπi pravdarji, 
storimo drugemu krivico ali πkodo. Prav je, da jo popravimo, in nujno je 
ravnanje (po potrebi tudi normo) spremeniti, da se to ne bi veË ponovilo 
in poglobilo.

Imamo veË vej oblasti, tisto, ki zakone predlaga, ono, ki jih sprejema, 
tako, ki jih presoja, pa tudi takπno (neformalno), ki vsem tem gleda pod 
prste. To slednje je pravzaprav naloga in dolænost vsakega med nami, 
aktivnega in osveπËenega dræavljana, zlasti pa t. i. civilne druæbe, ki te 
aktiviste povezuje in krepi. Pa seveda medijev.

Sindikati so pomemben del druæbe, zlasti v delu, ko opozarjajo na 
nepravilnosti, se v socialnem dialogu trudijo za ureditev minimuma 
socialno-ekonomskih pravic delavcev na veË ravneh, za spremembe 
nepraviËne zakonodaje pa tudi praks nadzornih organov, ki so nujno 
zlo izvajanja sprejetih druæbenih pravil. Marsikdo misli, da so sindikati 
≈krivi« za slabo zakonodajo, celo, da jo sprejemajo. »e bi bilo to res, bi 
bil svet gotovo drugaËen. Od kod torej stokanje delodajalskih zdruæenj, 
zlasti o tem, da so sindikati premoËni? Te dni ob spreminjanju definicije
minimalne plaËe je to spet na njihovem obzorju duha in na koncu jezika. 
Vse kar je sedem sindikalnih central storilo, je bilo to, da so spisale 
predlog spremembe zakona o minimalni plaËi ter uporabile institut 
dræavljanske pobude, s katerim so volivkam in volivcem omogoËile, da se 
izreËejo o praviËnosti minimalne plaËe. In mnogi so jo izkoristili. Zdaj so 
na potezi deli oblasti, ki zakone sprejemajo in seveda tudi spreminjajo, Ëe 
se z uporabo izkaæejo za kriviËne.

Delovno, pokojninsko, socialno, zdravstveno, civilno, kazensko in 
drugo pravo so stebri pravil naπega sobivanja v druæbi. Da bi nosili 
konstrukcijo, morajo biti trdni. Niso pa nedotakljivi, saj jih je treba, kot na 
mostovih Ëez reko, tudi obnavljati in po potrebi graditi na novo.

V tej πtevilki Delavske enotnosti objavljamo veË Ëlankov na temo 
enakega plaËila moπkih in æensk. To podroËje je tipiËno za ponazoritev 
razkoraka med normativno ureditvijo in prakso. Zakoni naj bi bili πe 
kar dobri, spolno nevtralni, garant praviËnosti …, praksa pa πepa. A 
je res tako? Presoja normativne ureditve glede na spolno nevtralnost 
je zelo pomembna. »e je ni, je pribliæno polovica dræavljanov lahko 
prikrajπanih, v slabπem poloæaju. V veliki meri konservativni druæbi z 
vse veË neoliberalnih teæenj individualizma je to lahko globok problem. 
In æenske ga obËutimo na veË podroËjih. V Delavski enotnosti tokrat 
obravnavamo najbolj eksistencialno, podroËje plaËila za sedanje in 
minulo delo ter s tem preæivetja. Tega paË ni brez lastnih dovoljπnjih 
sredstev. Brez ustreznih plaË in pokojnin.

Virginia Wolf je vedela, o Ëem govori, ko je napisala eseja Tri gvineje in 
Lastna soba. »e æeli biti æenska neodvisna, mora imeti lastna sredstva in 
lasten prostor pod soncem. Kljub temu, da æenske delujemo v vseh sferah 
javnega in zasebnega æivljenja, ideal enakopravnosti πe vedno ni doseæen. 
Za tiste, ki bodo v mislih imeli ≈ta presneti feminizem«, ki da ≈kastrira« 
moπke, pa le πe napotek: Poglejte zgovorne πtevilke in potem presodite, 
ali se je treba bati Virginie Wolf?

Mojca Matoz
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na kratko

SPGS vloæil toæbo
Sindikat poklicnega gasilstva Sloveni-

je (SPGS) je prejπnji teden sporoËil, da 
je ≈za zaπËito pravic Ëlanov SPGS vloæil 
toæbo, ker delodajalci poklicnih gasilcev v javnih 
zavodih kljub veËkratnim pozivom niso izplaËali 
zakonsko doloËenih nadomestil za prehrano«. V 
SPGS upajo, da se bodo direktorji spametovali in 
zaËeli spoπtovati zakonodajo.

Kot je povedal sekretar SPGS David ©varc, so sproæili 
individualni delovnopravni spor in ne delovnopravni 
kolektivni spor, ker gre za krπitev pozitivne zakonodaje, 
po kateri bi morali poklicni gasilci za delo v izmenah ali 
turnusu in ponoËi dobivati za 50 odstotkov viπje nadome-

Napovedujemo
Za naslednji teden pripravljamo poroËilo z izobraæe-

valnega sreËanja Sindikata komunale, varËevanja in po-
slovanja z nepremiËninami, spremljali bomo tudi sejo 
sveta Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 
Objavili bomo, kaj ob dobrem poslovanju druæbe Swaty 
Comet priËakujejo njeni delavci. Ne spreglejte tudi po-
govora s psihiatrinjo Mojco Zvezdano Dernovπek, ki je 
ob 10. oktobru, dnevu duπevnega zdravja, z nami delila 
svoje izkuπnje o tem, kaj se dogaja z duπevnim zdravjem 
na delovnem mestu. Nismo pozabili tudi na obljubljeno 
predstavitev knjige AAA avtorjev Damiena Milleta in 
Erica Toussainta (nedavno je bil gost okrogle mize, ki 
jo je soorganizirala ZSSS), ki govori o drugaËni politiki 
do javnega dolga, zlasti o njegovi reviziji in odpisu.

Oktobra nadaljujemo dobro sprejeto prakso temat-
skih πtevilk Delavske enotnosti. Za 29. oktober bo 
obravnavala temo akcijske moËi sindikata. V njej bo 
govor o vplivu sindikata, o demonstracijah in stav-
kah, o vËlanjevanju in organiziranju, o sindikalnem 
pluralizmu in πe Ëem. Novembrska tematska Delavska 
enotnost pa bo posveËena upokojevanju. Za njo bodo 
sledile posebne izdaje na temo zdravstva, sindikalnega 
raËunovodenja, komuniciranja, posebej pa bomo z 
razliËnih zornih kotov obdelali tudi stavke; te bomo 
v oktobrski πtevilki le na kratko omenili kot obliko 
sindikalnega boja.

Dræava varËuje  
na mladih

V Sindikatu Mladi plus so ogorËeni nad odloËitvijo minis-
trstva za delo, druæino, socialne zadeve in enake moænosti, 
da ukine dodatno pomoË za πtudij v tujini, preko katere so 
ti πtudenti dobili na mesec dodatnih 150 evrov πtipendije. 
Tokrat gre za πtudente, ki æelijo na πtudijsko izmenjavo in 
opravljanje prakse v tujino preko evropskega programa 
Erasmus. Ni Ëudno, da se v Sloveniji za mednarodno iz-
kuπnjo odloËita le dva odstotka πtudentov, saj je bila do 
sedaj pomoË dræave piËla in so si takπno izkuπnjo lahko 
privoπËili le nekateri, menijo v Sindikatu Mladi plus in opo-
zarjajo, da imajo ti mladi ljudje pozneje veËje moænosti za 
zaposlitev, kar pri zelo slabem stanju zaposljivosti mladih 
v dræavi ni zanemarljivo. Spraπujejo se, ali je bila o tem na 
ministrstvu narejena kakπna analiza, in menijo, da je bila 
odloËitev ≈oËitno sprejeta povsem na podlagi finanËnih
kalkulacij, medtem ko so bile enake moænosti enostavno 
pozabljene«.

Za toliko opevano skrb za mlade, na katero se politika 
zelo rada sklicuje, zdi se pa tudi, da gradi medgeneracijski 
razdor, oËitno vedno znova ostanejo le drobtinice.

M. M.

stilo v vseh zavodih, kjer prehrane med delovnim Ëasom 
takrat ne zagotavljajo. Z izjemo Trbovelj nadomestila v 
zakoniti viπini ne izplaËuje noben zavod, k spoπtovanju 
zakonodaje pa so direktorje v zadnjih mesecih pozvali 
veËkrat. Pripravljajo πe eno toæbo, upajo pa, da bodo s 
tem dvema primeroma pripravili delodajalce k spoπto-
vanju pravil. Pribliæen izraËun kaæe, da zavodi od 600 do 
700 gasilcem za zadnjih devet let dolgujejo okoli milijon 
evrov, vsak gasilec, ki je ta Ëas delal, pa se lahko nadeja 
za veË kot tisoË evrov denarja, je povedal ©varc.

Svoj pristop so stopnjevali, saj niso pristajali na razlage 
delodajalcev, da je Zujf zniæal nadomestila za prehrano, 
πe zlasti pa je bila napaËna ignoranca delodajalcev do 
teh zakonitih priËakovanj poklicnih gasilcev in SPGS. 
S pozivom za varstvo pravic pred toæbo so delodajalce 
pozvali k priznanju te pravice, k njenemu rednemu in 
polnemu izvajanju ter k pogovorom o poplaËilu neiz-
plaËanih sredstev za nazaj.

≈Ta pravica obstaja æe πest let pred Zujfom,« je poudaril 
©varc. V SPGS so dobili relativno sveæe pravno mnenje 
ministrstva za javno upravo, ki potrjuje, da ta varËevalni 
zakon ni posegal v ta nadomestila, Ëeprav je, zanimivo, 
isti podpisnik πe pred nekaj leti trdil nasprotno. Prav tako 
imajo staliπËe uprave za zaπËito in reπevanje, staro nekaj 
let, da je ta zakonska obveza jasna in neposredno izvrπ-
ljiva. Direktorji sicer sedaj iπËejo πe mnenje kake druge 
institucije in ga bodo po ©varËevem mnenju verjetno 
iskali, vse dokler ne bodo ≈dobili pravnega mnenja v 
πkodo gasilcev, s katerim bodo zadovoljni«. Sekretar SPGS 
se tudi Ëudi, da direktorji, ki se radi kitijo z gasilci, ne spo-
πtujejo zakonodaje in uporabijo vse sile, da gasilcem ne 
bi plaËali, kar jim gre. Deloma si to razlaga s tem, da teh 
sredstev ne bi bili deleæni tudi direktorji sami.

©varc sicer πe vedno upa, da ≈bodo direktorji pametni 
in uvideli resnost trenutnih razmer, naπo resnost in od-
loËenost, da bomo za zagotovitev pravic poklicnemu 
gasilcu uporabili vsa sindikalna sredstva«. Takrat se bodo 
procesi, ki jih je sproæil SPGS, lahko ustavili.

M. B.

Dostojno delo

Sedmi oktober je Mednarodna konfederacija sindika-
tov (ITUC) leta 2008 razglasila za dan dostojnega dela. 
Letos poteka pod geslom Ustavimo korporativni pohlep. 
Ta dela po svetu veliko πkode, na kar sindikati opozarjajo 
domala povsod.

Dostojno delo je kot koncept uvedla MOD leta 1999, 
zajema pa vse πtiri njene strateπke cilje: krepitev pravic pri 
delu, zaposlovanje, socialno varstvo in socialni dialog.

Dostojno delo je produktivno delo za æenske in moπke 
v pogojih svobode, praviËnosti, varnosti in Ëloveπkega 
dostojanstva. Delo mora biti poπteno plaËano, zagotavljati 
mora varnost na delovnem mestu ter socialno zaπËito za 
delavce in njihove druæine. Poleg tega mora dostojno delo 
ponujati boljπe moænosti za osebni razvoj in opogumljati 
socialno vkljuËenost, ljudem mora zagotavljati svobodo, da 
lahko izraæajo svoje skrbi, se organizirajo in da sodelujejo 
pri odloËitvah, ki vplivajo na njihovo æivljenje. Eden po-
membnih njegovih temeljev je tudi zagotavljanje enakih 
moænosti in enakopravne obravnave vseh.

M. M.

Na spletni strani ZSSS preberite javno sporoËilo 
ob mednarodnem dnevu dostojnega dela: ali je 
dostojno spremeniti socialno dræavo v ≈izziv pre-
komernih priËakovanj«?
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dolgotrajna oskrba

O dolgotrajni oskrbi se 
v naπi dræavi govori æe veË 
kot desetletje. Prvi zakon, ki 
bi lahko uredil dolgotrajno 
oskrbo in zavarovanje zanjo, 
je ministrstvo za zdravje pri-
pravilo æe leta 2006. Drugo 
verzijo je leta 2010 pripravilo 
ministrstvo za delo. Miπljeno 
je bilo, da bi uvedli novo vejo 
socialnega zavarovanja. Gre-
ga Strban, profesor na Pra-
vni fakulteti v Ljubljani, je na 
nedavnem 1. kongresu dolgo-
trajne oskrbe opozoril, da bi 
ob mnoæici odprtih vpraπanj 
morali najprej reπiti bistveno, 
kdaj je mogoËe govoriti o 
socialnem tveganju in kaj to 
tveganje loËuje od zasebnih 
tveganj (tudi zavarovanj).

Dolgotrajna oskrba je 
socialno tveganje

Profesor je med drugim 
zapisal, da za redke in osam-
ljene dogodke v æivljenju 
ljudi dræava ne bo organizi-
rala sistema druæbene zaπËite, 
tudi zasebne zavarovalnice 
za takπne primere ne bodo 
ponudile zasebnih zavaro-
vanj. Nadaljeval je takole: ≈Ko 
postanejo doloËeni dogodki 
dovolj pogosti in se dovolj 
redno ponavljajo, postanejo 
sploπna tveganja, ki lahko 
vplivajo tudi na razvoj ali 
obstoj druæbe. Zato nevar-
nost nastanka teh dogodkov 
predstavlja druæbeno (soci-
alno) tveganje. Tedaj je treba 
organizirati druæbeno zaπËito 
v obliki socialnih zavarovanj 
in socialnih sistemov.

Socialen pomeni druæben, 
javen, v ospredje postavlja 
upoπtevanje interesa drugih 
oziroma skupnosti. S tem 
je nasprotje posameznega, 

Dolgotrajno oskrbo  
je nujno urediti

Mnogi starejπi, ki jih je vedno veË, ne morejo veË sami skrbeti za svoje potrebe. Odvisni 
so od drugih ljudi, ki zanje skrbijo. To so njihovi sorodniki, ali pa skrbniπtvo organizira 
druæbena skupnost. Kako to skrb organizirati in financirati, je dokaj odprto vpraπanje,
ki ga bo zaradi hitrega staranja prebivalstva nujno hitro reπiti. Prihodnji teden bosta na 

pobudo Zveze druπtev upokojencev o tem razpravljala dva odbora dræavnega zbora.

individualnega, zasebnega. 
Socialni sistemi so torej javni, 
druæbeni sistemi, namenjeni 
omiljenju, urejanju gmotnih, 
æivljenjskih razmer prebival-
stva.«

Strban je spomnil πe na 
Sploπno deklaracijo Ëloveko-
vih pravic, ki je æe leta 1948 
doloËila, da je pravica do so-
cialne varnosti nepogreπljiva 
za Ëlovekovo dostojanstvo 
in svoboden razvoj njegove 
osebnosti. Ta deklaracija med 
drugim omenja bolezen, 
invalidnost, starost kot mo-
æne razloge za nezmoænost 
pridobivanja dohodka.

Spremenjena Evropska so-
cialna listina doloËa pravico 
starejπih oseb do socialne 
zaπËite. Dræave morajo stare-
jπim osebam omogoËati, da 
ostanejo polnopravni Ëlani 
druæbe, tudi z omogoËanjem 
izbire æivljenjskega sloga in 
æivljenja v domaËem okolju 
tako dolgo, dokler to æelijo in 
zmorejo. Poleg zdravstvenih 
storitev so pomembne pred-
vsem storitve dolgotrajne 
oskrbe na domu upraviËenca 
in ustrezna podpora pri dom-
ski oskrbi.

Socialna pravna dræava je 
normativna socialna dræava, 
ki mora s pravnimi instru-
menti skrbeti za Ëloveka 
vreden obstoj, je πe zapisal 
Strban. To seveda pomeni le, 
da je Slovenija dolæna takπen 
zakon sprejeti. To seveda 
pomeni tudi doloËiti vir sred-
stev za izvajanje dolgotrajne 
oskrbe.

Zainteresirani 
dejavniki se skrivajo

Sedaj dolgotrajno oskrbo, 
kolikor je imamo, financira le

zdravstvena blagajna (Zavod 
za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije). Z dodatkom za 
pomoË in postreæbo nekaj 
prispeva tudi ministrstvo za 
delo, druæino, socialne zade-
ve in enake moænosti.

Samo Fakin, dolgoletni 
prvi moæ zdravstvene blagaj-
ne, je na æe omenjenem kon-
gresu opozoril, da je vpraπanj 
v zvezi z dolgotrajno oskrbo 
veliko veË kot odgovorov. V 
ureditev dolgotrajne oskr-
be so po njegovih besedah 
vpleteni skriti zainteresirani 
dejavniki, ki v tej dejavnosti 
vidijo zlasti moænosti hitre-
ga zasluæka. Po njegovem 
mnenju bi delovna skupina 
sedmih strokovnjakov lahko 
nov sistem spisala v nekaj 
mesecih, le dogovoriti bi se 
morali za njeno ustanovitev.

Zveza druπtev upoko-
jencev (ZDUS) v svoji po-
budi poslancem ugotavlja, da 
je dolgotrajna oskrba novo 
socialno tveganje, podobno 
bolezni, invalidnosti, brez-
poselnosti. To tveganje je 
po njihovem mnenju treba 
zavarovati in po vzoru dru-
gih dræav uvesti posebno 
socialno in solidarnostno 
zavarovanje. ≈Dolgotrajna 
oskrba je sistem ukrepov in 
organiziranih aktivnosti, ki 
zagotavljajo od drugih od-
visnim osebam pomoË pri 
dnevnih aktivnosti, brez kate-
re sicer ne bi mogli preæiveti. 
Zavarovanje za dolgotrajno 
oskrbo naj temelji na naËelih 
socialnih zavarovanj, kot so 
solidarnost, sploπna dostop-
nost in neprofitnost. Treba je
zagotoviti fiskalno vzdrænost 
tega novega sistema in tudi 
njegovo usmerjenost v oskr-

bo v domaËem druæinskem 
okolju. Zavarovanje za dol-
gotrajno oskrbo potrebuje 
posebno ureditev, naj ne bo 
del sistema zdravstvenega 
zavarovanja.

Novo zavarovanje  
v nov zavod

V upokojenski zvezi so 
poslancem πe zapisali, da po 
nekaterih ocenah pomoË 
drugih potrebuje kar sedem 
odstotkov starejπih od 65 let, 
med starejπimi od 85 let pa 
æe tretjina.

Upokojenci se jezijo tudi 
na vse tiste, ki, namesto da bi 
pomagali pri postavljanju no-
vega sistema, sejejo dvom o 
njegovi ustanovitvi. Takπnih 
je zelo veliko zlasti zaradi ne-
reπenega vpraπanja, kako bi 
novo obliko zavarovalnega 
tveganja financirali.

Po besedah Francke 
∆etkoviÊ, podpredsedni-
ce Sindikata upokojencev 
Slovenije, se v tem sindi-
katu zavzemajo za uvedbo 
nove posebne zavarovalne 
dajatve. Menijo tudi, da 
mora biti novo zavarova-
nje enotno organizirano 
v enem zavodu. Biti mora 
dejavnost sploπnega po-
mena v javnem interesu. V 
sindikatu opozarjajo tudi 
na nepraviËne razlike med 
zavarovanci v domovih in 
tistimi, ki prebivajo doma. 
∆etkoviÊeva je na te pro-
bleme opozarjala tudi na 
sejah skupπËine Zavoda za 
zdravstveno zavarovanje, 
πe posebej na to, da za raz-
vrπËanje oskrbovancev po 
tipih zdravstvene nege v do-
movih ni ustreznih meril.

F. K.
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V nasprotju s sploπnim prepriËanjem, da razlik med plaËami po 
spolu na istem delovnem mestu (ob enakih pogojih in letih delo-
vnih izkuπenj) v Sloveniji ni, do sedaj opravljene analize kaæejo, 
da to ni res. KljuËna za to je æe sama doloËitev osnovne plaËe 
pri uvrπËanju v posamezne tarifne razrede in plaËilne razrede kot 
tudi doloËanje delovne uspeπnosti. Po eni od raziskav so æenske 
v obdobju 2003−2007 v povpreËju zasluæile 11,4 % manj kot 
moπki, 19,7 % manj kot moπki v istem podjetju, 17,7 % manj 
kot moπki v istem poklicu in 15 % manj kot moπki na enakem 
delovnem mestu (Penner, et al., 2012).

Razlike v plaËah po spolu:  
mit ali resnica?

Hiter pregled podatkov o plaËni vrzeli med spoloma za Slovenijo pusti vtis, da so razlike med plaËami 
moπkih in æensk relativno majhne. Medtem ko je po podatkih Evropskega statistiËnega urada 

(EUROSTAT) povpreËna plaËa æenske leta 2013 v EU-28 zaostajala za povpreËno moπko plaËo kar za 
16,4 %, je ta razlika v Sloveniji znaπala le 3,2 %.

v letu 2014 znaπala 15,6 %, pri 
srednjeπolski izobrazbi 12 %, 
pri viπjeπolski in visokoπolski 
pa kar 17,3 %.

Kljub temu, da podatki kaæe-
jo, da razlike v plaËah po spolu 
v primerjavi z drugimi Ëlanicami 
EU, v Sloveniji niso tako velike, 
pa se te razlike poveËajo in 
bolj izstopajo, ko primerjamo 

s

NajveËja plaËna vrzel je v 
Estoniji, in sicer 29,9 %. 
ZaskrbljujoËe je, da se 
plaËna vrzel v Sloveniji 
poveËuje: v letu 2011 je 
znaπala 2,3 %, leto po-
zneje 2,5 %, v letu 2013 
pa æe 3,2 %.
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PovpreËne meseËne bruto plaËe po spolu  
v obdobju 2009-2014, v EUR
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Vir: SURS

Tudi zaËasni podatki Slovenskega statistiËnega urada (SURS) 
za leto 2014 kaæejo, da je povpreËna bruto plaËa moπkih zna-
πala 1.678 EUR na mesec, povpreËna bruto plaËa æensk pa 
1.589 EUR. Tako je povpreËna meseËna bruto plaËa æensk v 
letu 2014 znaπala 94,7 % plaËe moπkih, kar pomeni, da je bila 
za 89 EUR niæja od povpreËnih plaË moπkih.

Po podatkih se razlika v bruto plaËah po spolu od leta 2009 
poveËuje. V letu 2009 je bila povpreËna bruto plaËa moπkih 
za 43 EUR oz. za 2,9 % viπja od plaË, ki so jih prejele æenske, 
v letu 2011 se je ta razlika poveËala na 75 EUR, v letu 2014 
pa na 89 EUR.

V Sloveniji so æenske v povpreËju bolje izobraæene od moπkih, 
vendar pa je plaËna vrzel najveËja, ko primerjamo plaËe visoko 
izobraæenih. V letu 2014 so tako æenske z nedokonËano izob-
razbo oziroma z dokonËano osnovnoπolsko izobrazbo zasluæile 
v povpreËju za 178 EUR manj, s konËano srednjeπolsko izob-
razbo pa v povpreËju za 168 EUR manj na mesec kot moπki z 
enako stopnjo izobrazbe. NajveËjo razliko v plaËah med spo-
loma po podatkih SURS opazimo pri dokonËani viπjeπolski oz. 
visokoπolski izobrazbi, saj so v tem primeru æenske zasluæile 
v povpreËju kar 445 EUR manj na mesec kot moπki z enako 
stopnjo izobrazbo. PlaËna vrzel je pri osnovnoπolski izobrazbi 
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povpreËne bruto plaËe med moπkimi in æenskami na ravni de-
javnosti, poklicev in delovnih mest.

Na ravn i  de javnost i  so  b i le  v  le tu  2014 na jveË je 
razlike v finanËni in zavarovalniπki dejavnosti, kjer so bile plaËe
æensk niæje za 25,3 %, sledi dejavnost zdravstvo in socialno 
varstvo, kjer so imele æenske v povpreËju za 25 % niæjo plaËo 
kot v teh dejavnostih zaposleni moπki. PovpreËne plaËe moπkih 
in æensk so se najmanj razlikovale v dejavnosti poslovanje z ne-
premiËninami, in sicer za 4,8 % ali 79 EUR v korist moπkih. Le 
v treh dejavnostih, kjer so æenske sicer v manjπini, vendar so 
preteæno opravljale bolje plaËana dela, so bile bruto plaËe æensk 
v povpreËju viπje od bruto plaË moπkih, in sicer v dejavnosti 
oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja 
za 16,4 %, v dejavnosti gradbeniπtvo za 14,9 % in v dejavnosti 
promet in skladiπËenje za 11,5 %.

Tudi pregled viπine plaË po spolu glede na uvrstitev v razliËne 
skupine poklicev pokaæe, da æenske v povpreËju zasluæijo manj 
kot moπki, zaposleni v teh poklicih. NajveËje razlike med plaËami 
æensk in moπkih so v poklicni skupini strokovnjaki in strokovnja-

kinje. Strokovnjakinje zasluæijo kar 376 EUR na mesec manj kot 
moπki strokovnjaki oziroma le 85,2 % moπke plaËe. Podobno 
velja za skupino poklicev upravljalci strojev in naprav, industrijski 
izdelovalci in sestavljalci in za skupino poklicev za neindustrijski 
naËin dela; v prvem primeru zasluæijo æenske v povpreËju za 
246 EUR, v drugem pa za 244 EUR manj na mesec kot moπki 
v enakem poklicu; plaËe æensk v teh poklicih tako dosegajo 
le nekaj veË kot 81 % plaËe moπkih. Najmanjπa razlika med 
plaËami znotraj poklicnih skupin je bila v skupini uradniki, kjer 
je bila povpreËna æenska plaËa za 1,2 % odstotka oziroma za 
17 EUR niæja od povpreËne moπke plaËe.

PodroËje enakega plaËila za enako delo ali delo enake vred-
nosti za moπke in æenske je πiroko, vzroki za razlike v plaËah 
med spoloma pa kompleksni, pogosto soodvisni. Glede na to, 
da se razlike v plaËah med spoloma v Sloveniji poveËujejo, pa 
je potreben celosten pristop pri odpravi vsakrπnih vzrokov za 
takπne razlike, ki imajo za posledico tudi veËje tveganje revπËine 
pri æenskah v tretjem æivljenjskem obdobju.

Andreja Poje in Irena Vidic

PovpreËne meseËne bruto plaËe po podroËjih dejavnosti  
in spolu v letu 2014, v EUR

Vir: SURS
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Izkuπnje dræav, ki so se lotile urejanja te problematike, kaæejo, da 
je za odpravo plaËne neenakosti potreben sistematiËen pristop ter 
da je potrebno z razliËnimi ukrepi spodbujati podjetja, da ukrepajo 
zoper razlike v plaËilu med spoloma, predvsem, tako da vzpostavijo 
sistem spremljanja plaËnega sistema znotraj podjetja s ciljem od-
krivanja vzrokov za razlike v plaËilu. Nekatere dræave zato uvajajo 
doloËene ukrepe, instrumente in orodja, pri Ëemer so nekateri za-
vezujoËi, drugi pa prostovoljni. V NemËiji so na Zveznem ministrstvu 
za druæinske zadeve, æenske in mlade razvili spletno orodje Logib-D 
(Lohngleichheit im Betrieb Dutschland), ki temelji na πvicarskem 
orodju Logib in omogoËa podjetjem odkrivanje razlik in vzrokov v 
plaËilu med æenskami in moπkimi v svoji plaËni strukturi zaposlenih 
tudi, ko so znaËilnosti zaposlitve enake za æenske in moπke. Zna-
Ëilnosti zaposlitve, ki so predmet primerjave, vkljuËujejo bruto urno 
postavko, izobrazbo, πtevilo let zaposlitve in trajanje zaposlitve na 
trenutnem delovnem mestu. Orodje omogoËa tudi razπirjeno ana-
lizo profila delovnega mesta na podlagi veπËin in znanj, poklicnih 
izkuπenj in izobrazbe ter zahtevnosti ali kompleksnosti delovnega 
mesta. Delodajalec po vnosu potrebnih podatkov v spletno orodje 
Logib-D prejme anonimno poroËilo, ki vsebuje analizo plaËne struk-
ture ter podroben opis ugotovljenih razlik v plaËilu med æenskami in 
moπkimi v podjetju. Ugotovljeno razliko v plaËilu je nadalje mogoËe 
analizirati na podlagi neprilagojene razlike v plaËilu med spoloma 
ter na podlagi prilagojene razlike med moπkimi in æenskami, tako 
da se upoπtevajo razliËna merila, kot na primer razliËne kvalifikacije.
Vse to pa omogoËa podjetju oziroma organizaciji doloËiti kljuËne 
vzroke, katerih posledica je razlika v plaËilu med spoloma, kot je 
na primer nezadostna zastopanost æensk na vodilnih, vodstvenih 
poloæajih ali zaposlitev za skrajπani delovni Ëas. Nadaljnji in kljuËni 
element pri odpravljanju ugotovljenih razlik v plaËilu je svetovanje, 
pri Ëemer izkuπeni svetovalci analizirajo rezultate orodja Logib-D 
ter pripravijo podrobno poroËilo in oblikujejo reπitve in ukrepe za 
zmanjπanje neenakosti v plaËilu v podjetju. Podjetja, ki uporabijo to 
orodje in se udeleæijo delavnice s svetovalcem, lahko pridobijo cer-
tifikat ≈Logib-D geprüft«. UËinki v podjetjih, ki so pridobili certifikat,
se po podatkih ministrstva kaæejo v izboljπanju kadrovske politike, 
preoblikovanju plaËnih sistemov in uvedbi ukrepov za poveËanje 
zastopanosti æensk na bolje plaËanih delovnih mestih pa tudi v iz-
boljπanju motivacije zaposlenih, poveËanju njihovega zadovoljstva 
ter izboljπanju ugleda podjetja v javnosti. »eprav gre za prostovoljno 
orodje, kar je tudi ena izmed pomembnih slabosti ukrepa πe po-
sebej v dræavi, ki pozna relativno majhno transparentnost plaËnih 
sistemov znotraj podjetij in se spopada z eno izmed najveËjih razlik 
med plaËilom æensk in moπkih v EU, ministrstvo z orodjem πiri za-
vedanje o obstoju razlik v plaËilu med spoloma in spodbuja podjetja 
k sprejemanju pozitivnih ukrepov za odpravo njihovih vzrokov ter 
poslediËno dosego veËje enakosti spolov v druæbi.

V nasprotju z NemËijo pa je Avstrija leta 2011 z namenom za-
gotavljanja preglednosti plaËnih sistemov in ugotavljanja morebitnih 
razlik med plaËilom æensk in moπkih ter zmanjπanja razlik med 
spoloma uvedla obvezno poroËanje o enakosti dohodkov. Poro-
Ëila o enakih dohodkih temeljijo na poklicnih skupinah, ki so za 
vsako podjetje doloËene v kolektivnih pogodbah oziroma poklicnih 
skupinah, doloËenih znotraj podjetij, ki jih ne zavezuje kolektivna 

Dobre prakse odpravljanja razlik 
med plaËilom æensk in moπkih

Enakost spolov je eno temeljnih naËel Evropske unije, naËelo enakega plaËila je v pogodbah zapisano 
æe od leta 1957 in je vkljuËeno v Direktivo 2006/54/ES o enakem obravnavanju æensk in moπkih 

pri zaposlovanju in poklicnem udejstvovanju. Vendar pa ne glede na to, da dræave EU tudi dodatno 
sprejemajo zakonodajo, ki delodajalce zavezuje k enaki obravnavi æensk in moπkih na trgu dela,  
ter da socialni partnerji sprejemajo ukrepe za odpravo razlik med plaËilom æensk in moπkih pri 

pogajanjih za kolektivne pogodbe, v veËini dræav EU πe vedno obstajajo velike razlike v plaËilih med 

pogodba. PoroËila morajo vkljuËevati viπino plaËila æensk in moπkih 
v vsaki poklicni skupini, povpreËni dohodek ali mediano dohodka 
æensk in moπkih po poklicni skupini in viπini plaËila, vse vrste plaËil 
(dodatki, nagrade, nadure, prejemki v naravi ipd.), zaposlenost s 
krajπim delovnim Ëasom in zaposlenost za obdobje, krajπe od cele-
ga leta, izraæeni v ekvivalentu polnega delovnega Ëasa. Delodajalci 
so dolæni predloæiti poroËilo svetu delavcev, v podjetjih, kjer sveta 
delavcev ni, pa mora biti poroËilo na razpolago vsem zaposlenim. 
Po zakonu o enakem obravnavanju so od leta 2011 poroËila o 
enakosti dohodkov dolæna predloæiti podjetja z veË kot tisoË zapo-
slenimi. Leta 2012 je ta doloËba priËela veljati za podjetja z veË 
kot 500 zaposlenimi, leta 2013 za podjetja z 250 zaposlenimi in 
leta 2014 za podjetja s 150 zaposlenimi. Prav tako je od leta 2011 
viπina plaËila obvezna sestavina zaposlitvenih oglasov.

Uveljavljanje politike enakega plaËila za enako delo ali delo enake 
vrednosti se udejanja na ravni podjetij oziroma organizacij, zato 
je sodelovanje delodajalcev in sindikatov pri odpravi teh kljuËno 
in nujno.

Irena ©tamfelj
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Pokojninski razkorak med moπkimi in æenskami se obiËaj-
no razlaga kot rezultat manjπe vkljuËenosti æensk v plaËano 
delo, torej zgodnejπega upokojevanja in manjπega πtevila 
let pokojninske dobe. S tega vidika se zdi, da je podaljπanje 
delovne dobe za æenske oz. izenaËenost z moπkimi reπitev 
za problem nizkih pokojnin æensk in njihovega visokega 
tveganja, da bodo v starosti æivele v revπËini, ki jo postopno 
vpeljujejo tudi vse pokojninske reforme v Sloveniji.

Vendar razmere niso tako enostavne. Kljub deklarativni 
enakosti moπkih in æensk in eksplicitni prepovedi diskrimi-
nacije po spolu na trgu dela le-ta vsebuje πtevilne strukturne 
neenakosti, ki v medsebojnem souËinkovanju rezultirajo v 
sistematiËno slabπih izidih za æenske pri upokojevanju.

Sodobni trgi dela so πe vedno izrazito horizontalno spol-
no segregirani, kar pomeni, da so æenske in moπki pod-
reprezentirani ali nadreprezentirani v doloËenih poklicih in 
sektorjih, to pa temelji na esencialistiËnih ideologijah spo-
lov. Sodobni trgi dela so tudi vertikalno segregirani, torej 
je distribucija moËi, odloËanja in visoko vrednotenih delo-
vnih mest med moπkimi in æenskami izrazito v prid moπkim. 
Vztrajna znaËilnost trga dela je plaËni razkorak med moπkimi 
in æenskami za enako delo. Da trg dela ni spolno nevtralen, 
se kaæe tudi v kulturah delovnih organizacij, v njihovih prak-
sah in normah, postopkih napredovanj in upraviËenosti do 
dodatkov in nagrad, v definiciji del, tehnikah upravljanja,
organizaciji delovnega Ëasa in v odnosu podroËja plaËanega 
dela do drugih podroËij æivljenja, kot sta intimnost in druæina. 
Redke so strategije usklajevanja plaËanega dela in skrbstve-
nih obveznosti, ki ne bi imele negativnih ekonomskih uËinkov 
na æenske. Razmere v sektorju nege in socialnega varstva 
odraæajo akumulacijo neenakosti æensk na trgu dela: to je 
sektor dela, v katerem so 
med zaposlenimi v veliki veËi-
ni æenske, kljub temu pa πte-
vilna viπje vrednotena vodilna 
in vodstvena delovna mesta 
zasedajo moπki; za sektor so 
znaËilne zelo nizke plaËe, ne-
ugodni in neprilagodljivi delo-
vnih pogoji ter najviπji plaËni 
razkorak; odraæa druæbeno 
in ekonomsko podcenjenost 

Pokojninski razkorak z vidika 
(ne)enakosti spolov

Pokojninski razkorak1 med moπkimi in æenskami ni zgolj vpraπanje pokojninskega sistema,  
torej vpraπanje pravil distribucije pokojninskih sredstev. V pokojninskem sistemu se nalagajo 
neenakosti, ki so strukturne narave in se pojavljajo vse æivljenje, kot so vkljuËenost na spolno 

asimetriËen trg dela, odgovornost za skrb za otroke, starejπe in bolne, razliËni druæinski statusi 
ipd., pokojninski sistem pa jih izraæa v obsegu pokojnine, do katere je posameznik ali posameznica 

upraviËen/a. Zato je pomembno, da je oblikovanje pokojninskih sistemov obËutljivo ne zgolj  
za finanËni vidik vzdrænosti pokojninske blagajne, paË pa tudi za strukturne neenakosti in razlike,  

ki sistematiËno vplivajo na razliËne æivljenjske izbire in delovne poteke moπkih in æensk,  
ki vplivajo na razliËne pokojninske izide.

profesionalnega æenskega 
skrbstvenega dela.

Temu je potrebno dodati πe 
trende fragmentacije, fleksi-
bilizacije in prekarizacije trga 
dela, katerim so æenske bolj 
izpostavljene kot moπki, Ëe-
prav πtevilo prekarnih zapo-
slitev tudi pri moπkih naraπËa. 
V veËini dræav Evropske unije 
se æenske v veËjem πtevilu kot 
moπki zaposlujejo za skrajπan 
in poloviËni delovni Ëas ter za 
doloËen delovnih Ëas; bolj so 
izpostavljene prekinitvam za-
poslitve; teæje vstopajo ali se 
ponovno vkljuËujejo na trg dela; in zlasti starejπe æenske so 
v veËjem πtevilu dolgotrajno brezposelne. Vse to ima in bo 
πe imelo velik vpliv na pokojninski razkorak in perspektive 
æensk za dostojno pokojnino.

Na poloæaj æensk na trgu dela in njihovo ekonomsko ne-
enakost pa zelo vpliva tudi njihova vloga skrbnic druæine 
in odgovornost za neformalno, torej neplaËano skrb za 
otroke, starejπe in bolne. Kljub aktivni udeleæbi na trgu 
dela æenske πe vedno opravijo veËino gospodinjskega in 
skrbstvenega dela v druæini, kar njim onemogoËa, njihovim 
partnerjem pa omogoËa optimalni razvoj svoje profesionalne 
poti. Raziskave Mirovnega inπtituta kaæejo, da se partnerke 
vodilnih delavcev, katerih delovni Ëas obsega tudi do 12 
ur dnevno, pogosto odloËajo za skrajπan delovni Ëas in se 
kljub visoki izobrazbi odpovejo svoji karieri, ko se rodijo 

otroci. Zaradi skrbstvenih 
obveznosti æenske pogosto 
sprejmejo manj kvalificirano
in zahtevno delo, se odreËejo 
vodstvenim poloæajem, se 
odloËijo za skrajπan delovni 
Ëas, za zaËasno prekinitev 
zaposlitve ali predËasno upo-
kojitev. DolgoroËno to zanje 
pomeni niæje zasluæke, niæjo 
pokojnino in veËje tveganje 
revπËine v starosti. ≈Pokojnin-
ska kazen« doleti vsakogar, 
ki zmanjπa obseg plaËanega 
dela zaradi skrbstvenih od-
govornosti.

Ob skrajπanem delovnem 
Ëasu zaradi skrbi za otroke 

Pokojnina je temeljna za 
ekonomsko neodvisnost v 
starosti, torej za zmoænost 
posameznika/posamez-
nice, da æivi samostojno 
in sam/a sprejema od-
loËitve o svojem æivljenju. 
Pokojninski sistem, ki za-
gotavlja socialno varnost v 
starosti, bi moral razvijati 
obËutljivost za strukturne 
neenakosti in razlike, ki jih 
doæivljamo v æivljenju, in jih 
zmanjπevati.

1 Razlika v povpreËnih bruto po-
kojninah med moškimi in ženskami, 
starejšimi od 65 let. Spolni razkorak 
je termin, ki oznaËuje sistematiËne 
razlike v dostopu do sredstev ali 
življenjskih možnosti med ženskami 
in moškimi. Fo
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se æenske odreËejo zasluæku, da opravljajo druæbeno po-
trebno, vendar neplaËano delo reprodukcije prebivalstva. V 
starosti so za to dodatno kaznovane z niæjo pokojnino, ker 
jim dræava (npr. v Sloveniji, ureditve po dræavah Evropske 
unije pa se zelo razlikujejo) za razliko do polnega delovnega 
Ëasa doplaËuje pokojninsko zavarovanje na osnovi mini-
malne plaËe. Ko matere vzamejo bolniπki dopust za nego 
bolnega otroka, se dohodek za dneve odsotnosti zniæa na 
80 %. Zato raziskave, ki priËajo o tem, da imajo v Evropski 
uniji v povpreËju æenske z otroki bistveno niæjo plaËo in 
poslediËno tudi niæjo pokojnino kot æenske brez otrok, ki 
jih skrbstvene obveznosti ne ovirajo pri prilagoditvi masku-
liniziranemu kariernemu vzorcu, govorijo tudi o ≈materinski 
plaËni vrzeli« oz. ≈materinski kazni«. Kadar se æenske kot 
druæinske skrbnice odreËejo zaposlitvi, zato da skrbijo za 
hendikepiranega bliænjega, so plaËane ter pokojninsko za-
varovane zgolj v viπini minimalne plaËe.

V starajoËih se druæbah, med katere se vsekakor uvrπËa 
tudi Slovenija, potrebe po skrbstvenem delu nenehno na-
raπËajo. Politike v Sloveniji spodbujajo refamilizacijo skrbi 
za starejπe in velik obseg neformalne in neplaËane skrbi 
za starejπe pade na ramena æensk. Kadar æenske skrajπajo 
delovni Ëas ali zapustijo trg dela zaradi skrbi za starejπe, ne 
prejemajo nobenega nadomestila. Raziskava v Veliki Britaniji 
iz leta 2011 je pokazala, da petina prebivalcev (22 %) do-
æivlja omejitve na podroËju plaËanega dela zaradi skrbi za 
starejπe; da je med letoma 2006 in 2011 kar 2,3 milijona za-
poslenih zapustilo delovno mesto, tri milijone zaposlenih pa 
omejilo delovni Ëas zaradi skrbstvenih obveznosti. Med njimi 
je najbolj πtevilËna skupina æensk, starih od 45 do 54 let, ki 
morajo veË kot 20 ur tedensko posvetiti neformalni oskrbi. 
Take raziskave je v Sloveniji πe potrebno narediti. Æenskam v 
Sloveniji se pogosto oËita prezgodnje upokojevanje, vendar 
se pri tem pozablja, koliko neplaËanega skrbstvenega dela, 
ki je druæbeno nujno potrebno in ima ekonomske uËinke, ki 

pa niso merjeni, opravijo kot upokojenke. Brez kakovostnih 
javnih skrbstvenih storitev in odloËnih ukrepov dræave na 
podroËju skrbi za starejπe je vpraπanje, Ëe bodo æenske 
sploh lahko podaljπevale delovno dobo.

Pokojninske politike implicitno (in eksplicitno v primeru 
ukinitve dræavne pokojne in njene nadomestitve s socialno 
podporo v Sloveniji) stavijo na predpostavko enakopravne 
redistribucije razpoloæljivega dohodka znotraj gospodinj-
stva. Vendar taka politika podcenjuje razmerja moËi znotraj 
gospodinjstva in æenske z nizkimi dohodki postavlja v ne-
enakopraven poloæaj in odvisnost od partnerja. Hkrati pa 
se pri tem podcenjujejo tudi uËinki spreminjanja druæinskih 
vzorcev v sodobnih druæbah, za katere je med drugim zna-
Ëilno krËenje πtevila druæinskih Ëlanov, naraπËanje πtevila 
razvez in porast πtevila mater samohranilk. Zakonski stan 
oz. partnerstvo in materinstvo nista veË nujno povezana, 
samohranilstvo pa za æenske pomeni veliko ekonomsko in 
skrbstveno obremenitev. Zaradi naraπËanja razvez, krËenja 
velikosti druæin in daljπe æivljenjske dobe se starejπe æenske 
v starosti pogosto znajdejo v enoËlanskem gospodinjstvu, 
kar je dodaten dejavnik tveganja za njihovo ekonomsko ne-
odvisnost. Æenske so v odnosu do pokojninskega razkoraka 
v razliËnih poloæajih, med katerimi so kljuËni πtevilo otrok in 
obseg drugih skrbstvenih obveznosti, npr. za bolne starπe 
in sorodnike, druæinski status ter izobrazba.

Aktualne pokojninske reforme, ki poveËujejo individu-
alno odgovornost za ekonomsko neodvisnost v starosti, 
niso spolno nevtralne in imajo velik vpliv na æenske: poleg 
podaljπevanja delovne dobe in njenega izenaËevanja z 
moπkimi se omejujejo ukrepi pozitivne diskriminacije, ki naj 
bi kompenzirali za æensko neplaËano delo in neenakosti 
na trgu dela. NaËelo veËje odvisnosti viπine pokojnine od 
vplaËanih prispevkov ni spolno nevtralno, saj so æenske po 
drugi strani spodbujane za skrajπanje delovnega Ëasa zaradi 
usklajevanja dela in druæine, kar ima finanËne posledice za 
viπino njihovih dohodkov in pokojninskih prispevkov. Drugi 
(poklicni) in tretji (privatni) steber pokojninskega zavarova-
nja bosta vse bolj pomembna za prepreËevanje revπËine v 
starosti, vendar zmoænost varËevanja za starost ni enaka za 
moπke in æenske, ker je odvisna od viπine dohodkov, ki so 
pri æenskah zaradi plaËnega razkoraka, nizko vrednotenih 
feminiziranih sektorjev dela in velikega obsega neplaËanega 
dela praviloma niæji. Malusi za krajπo delovno dobo od nor-
mirane kaznujejo tiste, ki so doæivljali obdobja skrajπanega 
delovnega Ëasa, prekinitve zaposlenosti in obdobja brezpo-
selnosti, ki imajo skrbstvene obveznosti ali pri delodajalcih 
doæivljajo nepripravljenost, da delovna mesta prilagodijo 
starejπim zaposlenim.

Udejanjanje enakosti spolov v pokojninskem sistemu ne 
pomeni samo formalnopravne izenaËitve moπkih in æensk 
v pogojih za pridobitev pravice do pokojnine, paË pa tudi 
prepoznavanje in vrednotenje spolno specifiËnih æivljenjskih 
in delovnih potekov in pogojev moπkih in æensk. Konkretno 
to pomeni ukrepe za minimiziranje vpliva skrbstvenega dela 
na pokojnino in redistribucijo v smeri tistih, katerih zasluæki 
so bili omejeni zaradi neplaËanega skrbstvenega dela (npr. 
polne pokojninske prispevke za skrajπan delovni Ëas zaradi 
skrbi za otroke in starejπe, zavarovanje druæinskih skrbnic 
z dræavno pokojnino, ki ni niæja od praga revπËine, viπje 
vrednotenje podcenjenih feminiziranih skrbstvenih delovnih 
mest, spodbujanje moπkih k prevzemanju neplaËanega in 
profesionalnega skrbstvenega dela ipd.). PlaËano delo in 
neplaËano skrbstveno delo sta medsebojno odvisna, ker 
plaËano delo potrebuje nove, zdrave, preskrbljene, spo-
Ëite ljudi. NeplaËano skrbstveno delo, ki je temelj sistema 
blaginje in sistema produkcije, bi bilo potrebno ovrednotiti v 
BDP. »eprav je neplaËano skrbstveno delo teæko ekonom-
sko ovrednotiti, so poskusni izraËuni pokazali, da dosega 
do 40 % BDP.

Dejstvo je, da je pokojninski sistem predvsem ogledalo 
strukturnih neenakosti na trgu dela in πirπe v druæbi, ne 
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Leta 2013 je Evropska komisija objavila poroËilo o pokojninskem 
razkoraku med moπkimi in æenskami v dræavah EU, kjer je razvidno, 
da v vseh dræavah EU æenske v povpreËju prejemajo niæje pokojnine 
v primerjavi z moπkimi. Zapisano v πtevilkah, to pomeni, da so leta 
2010 æenske v EU v povpreËju prejele za 39 % niæje pokojnine v pri-
merjavi z moπkimi, pri Ëemer so razlike med posameznimi dræavami 
velike. V Estoniji je, na primer, pokojninski razkorak med spoloma 
4 %, v Sloveniji 29 %, v NemËiji pa 44 %. Slovenija je med petimi 
dræavami EU, v katerih je pokojninska vrzel okoli 30 % (©vedska, 

Romunija, Italija, Norveπka in Slovenija), medtem ko so dræave z 
najniæjim pokojninskim razkorakom vzhodnoevropske dræave: Litva 
(15 %), Madæarska (15 %), »eπka (13 %), Latvija (9 %), Slovaπka 
(8 %) in Estonija (4 %). Ti podatki govorijo o povpreËnem pokojnin-
skem razkoraku v posameznih dræavah EU, natanËnejπi izraËuni o 
pokojninskem razkoraku med spoloma glede na starostne skupine 
starejπih pa so objavljeni v letoπnjem poroËilu Evropskega inπtituta 
za enakost spolov.

V povpreËju je v EU, kot pokaæe tabela 1, leta 2012 pokojninski 

more pa jih sam reπevati. Za to so potrebne usklajene spre-
membe delovnih, druæinskih in socialnovarstvenih politik. 
Pokojninski razkorak, ki bi ga bilo potrebno redno meriti 
in spremljati kot pomembnega pokazatelja (ne)enakosti 
spolov v druæbi, je trenutno veËkratnik plaËnega razkoraka 
in perspektive niso obetavne. Trendi prekarizacije dela, 
ki so πe zlasti pereËi za æenske, ker so zaradi skrbstvenih 
odgovornosti v slabπem poloæaju na trgu dela, zaostrujejo 
vpraπanje ekonomske neodvisnosti v starosti, saj je norma 
pokojninskega sistema standardni, kontinuiran vzorec za-
poslitve za polni delovni Ëas. Razπiritev nestandardnih za-
poslitev, tudi tistih za usklajevanje dela in druæine, pomeni 
veËje πtevilo ljudi z manj vplaËanimi prispevki. Hkrati pa se 
krËijo formalni in neformalni skrbstveni resursi. »e so imele 
pretekle generacije æensk stabilne delovnike od 8-ih do 
15-ih, medgeneracijsko pomoË zgodaj upokojenih babic, 
se sedanje aktivne generacije æensk sooËajo s celodnev-
nimi, pogosto nepredvidljivimi delovniki, medgeneracijska 
solidarnost je omejena in bo zaradi podaljπevanja delovne 

dobe πe bolj, ob skrbi za otroke pa morajo pogosto skrbeti 
tudi za ostarele starπe in druge sorodnike zaradi nezado-
stnih javnih storitev za starostnike. To so kljuËne teme, ki 
jih morajo nasloviti prihodnje pokojninske reforme, da bi 
zagotovile ekonomsko neodvisnost prihodnjih generacij 
æensk v starosti.

Majda Hræenjak

Viri:
Betti, Gianni, Bettio, Francesca, Georgiadi, Thomas, Tinios, Platon 

(2015): Unequal Ageing in Europe. Women's Independance and 
Pesions. New York: Palgrave Macmillan.

Burkevica, Izle, Anne Laure, Humbert, Nicole, Oetke, Meerle, Paats 
(2015): Gender Gap in Pensions in the EU. Research Note to the 
Latvian Presidency. Vilnius: EIGE.

Ginn, Jay (2003): Gender, Pensions and the Lifecours: How 
Pensions Need to Adapt to Changing Family Forms. Bristol: Poli-
cy Press.

More than 2 million people give up work to care for relatives. 
Dostopno na http://www.theguardian.com/society/2013/mar/07/2-
million-work-care-relatives  (30.9.2015)

Pokojninski razkorak v πtevilkah
Pokojninski razkorak med spoloma je πele nedavno postal politiËna in raziskovalna tema na ravni 

Evropske unije in dostopni podatki so zaskrbljujoËi.

Tabela 1: Pokojninski razkorak med spoloma  
glede na starostne skupine, EU-28, 2012

65 in veË 65-69 70-74 75 in veË
Razlika v pokojninskem razkoraku  

med starostno skupino od 65 do 69 let 
in starejπimi od 75 let

AT 39% 41% 43% 34% -8%
BE 31% 37% 28% 28% -9%
BG 35% 35% 36% 34% -1%
CY 37% 43% 40% 22% -21%
CZ 14% 15% 13% 14% -2%
DE 45% 39% 45% 46% 7%
DK 8% 6% 10% 8% 2%
EE 5% 2% 2% 9% 7%
EL 25% 21% 25% 27% 5%
ES 34% 38% 30% 31% -7%
FI 27% 26% 28% 25% -1%
FR 36% 31% 38% 37% 7%
HR 25% 21% 19% 29% 8%
HU 15% 18% 12% 16% -2%
IE 37% 38% 45% 29% -9%
IT 33% 39% 35% 28% -11%
LT 12% 10% 9% 17% 7%
LU 45% 50% 45% 41% -9%
LV 17% 19% 15% 15% -4%
MT 18% 23% 18% 17% -7%
NL 42% 52% 47% 28% -23%
PL 25% 28% 25% 23% -5%
PT 31% 33% 41% 22% -11%
RO 31% 30% 30% 31% 1%
SE 30% 27% 33% 28% 1%
SI 24% 16% 20% 31% 15%
SK 8% 11% 10% 3% -7%
UK 40% 39% 42% 39% 0%

EU-28 38% 38% 41% 37% -1%

VIR: IzraËuni Evropskega inπtituta za enakost spolov na podlagi mikro podatkov EU-SILC
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starosti nad 75 let pokojninski raz-
korak med moπkimi in æenskami æe  
31-odstoten.

V primerjavi z letom 2010 se je 
pokojninski razkorak med moπkimi 
in æenskami leta 2012 zmanjπal, pri 
Ëemer se je zmanjπal predvsem po-
kojninski razkorak med mlajπimi ge-
neracijami upokojenih oseb (65-69 
let). Pokojnine upokojenk, starih 
med 65 in 69 let, so se malenkost 
zviπale, medtem ko so se pokojnine 
mlajπih upokojencev malenkost 
zniæale, kar vpliva na manjπi po-
kojninski razkorak med spoloma. 
Na viπino pokojninske razpoke, ki 
s starostjo naraπËa, vpliva poloæaj 
æensk v povojni generaciji, kar pa 
se z mlajπimi generacijami upoko-
jenk spreminja, zlasti z doseganjem 
viπje izobrazbe, veËjim deleæem 
zaposlenosti in s tem upraviËenosti 
do starostnih pokojnin (Hræenjak in 
Humer, 2015).

Velike razlike med dræavami EU 
so tudi glede viπine povpreËne me-
seËne pokojnine æensk in moπkih 
v razliËnih starostnih skupinah, kar 
prikazuje tabela 2. Sploπen trend 
v vseh dræavah EU je, da æenske 

v razliËnih starostnih skupinah v povpreËju prejemajo niæje po-
kojnine v primerjavi z moπkimi. Æenske, stare med 65 in 69 let, 
v EU prejemajo meseËno pokojnino 931 evrov, moπki pa 1505 
evrov. V Sloveniji opaæamo podoben trend, ko se razlike v viπini 
povpreËnih meseËnih pokojnin med spoloma s starostjo samo πe 
poveËujejo. V Sloveniji je leta 2012 povpreËna meseËna pokojnina 
æensk v starosti med 65 in 69 let znaπala 715 evrov, pri moπkih v 
tej starosti pa 852 evrov. Ta razlika se poveËa v starosti med 70 
in 74 let, kjer se povpreËna pokojnina æensk zniæa na 693 evrov, 

povpreËna pokojnina moπkih pa 
se zviπa na 870 evrov. ©e veËja 
razlika je v starosti nad 75 let, ko je 
razlika med moπkimi in æenskami pri 
viπini povpreËne pokojnine skoraj 
300 evrov meseËno, kar pomeni, 
da je pokojnina æensk (639 evrov) 
starejπih od 75 let, za tretjino niæja 
od pokojnine moπkih (932 evrov). 
Podrobnejπi podatki o povpreËni 
viπini pokojnin za moπke in æenske 
v EU so prikazani v tabeli 2.

Med dræavami EU so velike raz-
like tudi pri upokojitveni starosti 
æensk in moπkih - pri æenskah je 
v povpreËju niæja kot pri moπkih. 
Leta 2012 je bila v EU povpreËna 
starost, kot prikazuje tabela 3, 
oseb, ki so prviË prejele starostno 
pokojnino, 59 let, razlike med 
moπkimi (59,4 leta) in æenskami 
(58,8 leta) pa so bile relativno 
majhne. Na ©vedskem ni razlike 
v upokojitveni starosti za æenske 
(64 let) in za moπke (64 let), hkrati 
pa je upokojitvena starost tako za 
æenske kot za moπke najviπja v EU. 
PovpreËna upokojitvena starost pri 
æenskah je najniæja v Sloveniji (55 
let), na Hrvaπkem, Romuniji, na 
Poljskem in Slovaπkem (56 let), 
najviπja pa na ©vedskem (64 let) 

Tabela 2: PovpreËne meseËne pokojnine  
po spolu in starosti, EU-28, 2012

65 + 65-69 70-74 75 +
AT 1530 2498 1543 2627 1446 2545 1573 2367
BE 1209 1754 1204 1907 1261 1754 1193 1652
BG 112 171 112 171 112 174 112 170
CY 897 1425 1013 1791 903 1510 825 1063
CZ 432 502 425 503 430 493 438 507
DE 1035 1871 973 1597 994 1807 1091 2035
DK 1962 2126 1974 2098 1956 2179 1958 2118
EE 316 332 309 315 322 328 317 348
EL 712 953 861 1090 741 985 633 862
ES 831 1255 905 1453 868 1245 795 1145
FI 1356 1849 1450 1956 1389 1936 1286 1711
FR 1263 1970 1373 1980 1236 2006 1222 1946
HR 305 405 319 407 329 408 284 402
HU 314 371 308 375 313 356 318 377
IE 1171 1859 1241 2003 1061 1914 1193 1687
IT 1126 1669 1124 1838 1063 1645 1147 1589
LT 240 271 218 242 236 259 252 302
LU 2207 4017 2115 4269 2073 3742 2362 4003
LV 254 305 266 329 249 293 251 297
MT 627 761 550 714 628 768 660 790
NL 1356 2329 1268 2617 1243 2366 1465 2047
PL 358 474 344 477 338 451 374 486
PT 606 880 630 935 602 1019 599 769
RO 148 214 160 229 147 210 142 207
SE 1509 2146 1605 2204 1556 2323 1439 1999
SI 673 890 715 852 693 870 639 932
SK 390 422 390 437 383 424 394 407
UK 1004 1662 953 1570 1243 2366 1041 1707

EU-28 933 1513 931 1505 901 1519 949 1515

VIR: Eurostat, EU-SILC.

Tabela 3: Upokojitvena starost po spolu  
(glede na prvo prejeto starostno pokojnino),  

EU-28, 2012
Skupaj Moπki Æenske

Belgija 61 61 61
Bolgarija 58 58 57
»eπka 59 61 58
Danska 62 62 62
NemËija 61 61 61
Estonija 60 61 59

Irska 61 61 61
GrËija 58 58 58
©panija 62 62 62
Francija 59 59 59
Hrvaπka 58 60 56

Italija 58 58 58
Ciper 62 61 62
Latvija 60 61 59
Litva 60 61 59

Luksemburg 59 59 59
Madæarska 59 60 58

Malta 59 59 59
Nizozemska 63 63 63

Avstrija 59 59 58
Poljska 57 59 56

Portugalska 60 60 60
Romunija 57 58 56
Slovenija 57 58 55
Slovaπka 57 60 56
Finska 61 61 62

©vedska 64 64 64
Zdruæeno kraljestvo 58 58 59

EU-28 59 59 59

VIR: Eurostat, (lfso_12agepens).

razkorak med spoloma v starostnih skupini od 65 do 69 let znaπal 
38 %, ki pa se s starostjo poveËuje in za starostno skupino od 70 
do 74 let znaπa kar 41 %. V pribliæno polovici dræav EU zaznavajo 
trend, da se pokojninski razkorak s starostjo nekoliko zniæuje, 
medtem ko se drugod poveËuje. Med slednjimi je tudi Slovenija 
s 24-odstotnim pokojninskim razkorakom, pri Ëemer se razlike v 
pokojninskem razkoraku s starostjo poveËujejo. V starostni skupini 
med 65 in 69 let je pokojninski razkorak med spoloma 16-od-
stoten, v skupini med 70 in 74 let je 20-odstoten, medtem ko je v 
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V povojnem obdobju je imela velika veËina æensk v Sloveniji 
zaposlitve za polni delovni Ëas; deleæ æensk, zaposlenih za 
skrajπan delovni Ëas, je πe danes med najniæjimi v EU kljub 
visoki prekarizaciji dela. Porodniπki in starπevski dopust, ki 
sta krita v viπini 100 % plaËe (v letu 2012 je bilo nadomestilo 
za 9-meseËni starπevski dopust na podlagi Zakona o uravno-
teæenju javnih financ zniæano na 90 % plaËe, kar naj bi bil 
zaËasen ukrep) in nadomestilo za bolniπko odsotnost zaradi 
skrbi za bolne otroke (sicer zniæano na 80 % plaËe) so vklju-
Ëeni v pokojninsko osnovo. Razlika v delovni dobi (38 let za 
æenske, 40 let za moπke), ki pa se v skladu s pokojninskimi 
reformami postopno ukinja, je kompenzirana z za æenske ne-
koliko viπjim odmernim odstotkom od pokojninske osnove za 
izraËun pokojnine.

Tabela, ki prikazuje zneske razliËnih kategorij pokojnin po 
spolu za leto 20111, kaæe, da razkorak med pokojninami 
moπkih in æensk pri starostnih pokojninah, tj. pri pokojninah s 
polno pokojninsko in delovno dobo, dosega pribliæno 10 %. 
»eprav je to bistveno manj kot 24-odstotni pokojninski raz-

korak, ki se kaæe na ravni vseh pokojnin, je v primerjavi s 
povpreËnim plaËnim razkorakom, ki je 6,4 %, vseeno visok. 
Delno ga je mogoËe pojasniti s sektorskimi plaËnimi razlikami, 
ki so neprimerljivo viπje, kot je povpreËni plaËni razkorak v Slo-
veniji. NamreË ravno v feminiziranem sektorju zdravstvenega 
in socialnega skrbstva je najviπji plaËni razkorak - æenske v 
povpreËju prejemajo 26,5 % niæje plaËe kot moπki. To kaæe, da 
imajo spolna horizontalna segregacija trga dela, nizki dohodki 
v feminiziranih podroËjih dela in predvsem ekonomsko raz-
vrednotenje skrbstvenih poklicev, kot so nega, varstvo otrok, 
streæba, socialno varstvo, velik vpliv na pokojninski razkorak.

Poleg tega obstaja pomenljiva razlika v πtevilu moπkih in 

in Nizozemskem (63 let). Pri moπkih se upokojitvena starost giblje 
med 58 let v Bolgariji, GrËiji, Italiji, Romuniji, Zdruæenem kraljestvu 
in Sloveniji ter 64 let na ©vedskem, 63 let na Nizozemskem in 62 
let na Danskem in v ©paniji.

Kot morebitne razloge, zakaj se æenske v povpreËju upokojijo 
do tri leta prej kot moπki, avtorji in avtorice poroËila navajajo slabπe 
zdravje æensk, skrbstvene obveznosti in pomanjkanje zaposlitvenih 
moænosti za starejπe æenske. Opozoriti pa je potrebno, da je v dræa-
vah z najviπjo upokojitveno starostjo æensk (©vedska, Nizozemska) 
tudi najbolj razπirjeno æensko delo za skrajπan ali poloviËni delovni 
Ëas zaradi usklajevanja poklicnih in druæinskih obveznosti. ©tevilo 
polnih let delovne dobe je za æenske, ki delajo s poloviËnim delo-
vnim Ëasom, nizko, kljub visoki starosti pri upokojevanju. Bolj kot 
upokojitveno starost bi bilo relevantno primerjati podatek o πtevilu 
polnih let delovne dobe po dræavah, ki pa ga omenjeno poroËilo 
ne obravnava.

Po podatkih ZPIZ je bila v Sloveniji leta 2011 povpreËna dopol-
njena pokojninska doba starostnih upokojenk 34 let in 11 mesecev, 

pri moπkih pa 37 let in 9 mesecev, razlika je malo manj kot tri leta. 
V povpreËju so bile leta 2011 æenske, nove prejemnice starostne 
pokojnine, stare 58 let in 8 mesecev, moπki pa 61 let in 9 mesecev. 
Tudi v tem primeru se pokaæejo razlike med Eurostatovimi in nacio-
nalnimi statistikami. Odstopanja so posledica razliËne metodologije 
in podatkov za statistiËne namene.1

Æiva Humer

Vir:
Burkevica, Izle, Anne Laure, Humbert, Nicole, Oetke, Meerle, Paats (2015): 

Gender Gap in Pensions in the EU. Research Note to the Latvian Presidency. 
Vilna, Litva: Evropski inπtitut za enakost spolov.

European Commission (2013): The Gender Gap in Pensions in the EU. 
Dostopno prek: http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/docu-
ments/130530_pensions_en.pdf.

Zakaj je pokojninska neenakost med 
moπkimi in æenskami v Sloveniji tako velika?
V Sloveniji dejavniki, kot so porodniπka odsotnost, odsotnost zaradi starπevskega dopusta, skrajπan 

delovni Ëas ali prekinitev dela zaradi skrbi za otroka, ne dajejo zadovoljive razlage za obseg 
pokojninske neenakosti med moπkimi in æenskami.

Pokojnine po spolu v 2011

Tip
©tevilo Znesek pokojnine

Moπki Æenske Skupaj Moπki Æenske Skupaj

Starostna pokojnina 186,795 206,445 393,240 662.52 592.29 625.65

Invalidska pokojnina 54,183 35,771 89,954 505.23 488.08 498.41

Druæinska in vdovska po-
kojnina

9,387 84,269 93,656 360.84 434.01 426.68

Vojaπka pokojnina 1,610 1,552 3,162 1,028.19 768.69 900.82

KmeËka pokojnina 192 1,004 1,196 248.89 261.54 259.51

Akontacija pokojnine 1 4 5   280.30

Dræavna pokojnina 1,237 12,935 14,172 183.54 183.54 183.54

Dodatek za pomoË in po-
streæbo

11,245 19,758 31,003 202.69 199.09 200.40

Dodatek za telesno okvaro 28,063 28,619 56,682 53.41 50.80 52.09

Varstveni dodatek 14,449 32,242 46,691 92.00 94.73 93.88

Vir: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije

1 Tukaj prikazujemo podatke iz l. 2011 zaradi tega, ker je v tem letu še 
vidna kategorija državnih pokojnin in varstvenega dodatka ter število moških 
in žensk, ki so prejemali državno pokojnino in varstveni dodatek. Podatki 
o pokojninah iz naslednjih let teh kategorij veË ne vsebujejo, ker sta bili l. 
2012 z novo  zakonodajo ukinjena (državna pokojnina) ali prenesena med 
socialnovarstvene prejemke (varstveni dodatek).

1 Podatki, ki jih navaja Eurostat, so iz Ankete o delovni sili (Labour Force 
Survey), nacionalni podatki pa so adimistrativni podatki. 
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Denarna socialna pomoË in varstveni dodatek sta bila z novo 
zakonodajo nekoliko poviπana, vendar velja izpostaviti, da se 
po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev pravica do 
socialne pomoËi in pravica do varstvenega dodatka ugotavljata 
na podlagi dohodkov in premoæenja ne samo posameznika/po-
sameznice, paË pa na podlagi dohodkov in premoæenja vseh 
Ëlanov/Ëlanic gospodinjstva. Dræavna pokojnina tako ni veË 
individualna pravica, to pa starejπe æenske postavlja v neenako-
praven poloæaj in ekonomsko odvisnost od partnerja oz. drugih 
Ëlanov gospodinjstva, ker lahko zaradi njihovih viπjih dohodkov 
izgubijo pravico do svojega dohodka v starosti. Ukinitev dræavne 
pokojnine in prenos varstvenega dodatka v socialnovarstvene 
prejemke predpostavlja tudi omejevanje dedovanja oz. vraËanje 
prejemkov s strani dediËev. »e prejemnik denarne socialne po-
moËi ali varstvenega dodatka po smrti zapusti dediπËino, bodo 
morali dediËi povrniti stroπke prejemkov iz tega naslova ali pa 
bo njihova dediπËina zmanjπana za vrednost prejetih prejem-
kov. Glede na to, da je bilo leta 2011 med prejemniki dræavne 
pokojnine 12.935 æensk in 1.237 moπkih, med prejemniki 
varstvenega dodatka pa 14.449 moπkih in kar 32.242 æensk, 
imata ukinitev dræavnih pokojnin in sprememba varstvenega do-
datka v socialnovarstveni prejemek neprimerljivo veËji uËinek na 
æenske kot na moπke.

Ob koncu leta 2011 je varstveni dodatek k pokojnini pre-
jemalo 46.752 oseb, v letu 2012 pa je bilo na osnovi odloËb 
CSD na mesec povpreËno 13.016 prejemnikov varstvenega 

dodatka, kar pomeni, da se je πtevilo prejemnikov zmanjπalo za 
tri Ëetrtine. Strokovni delavci na CSD kot kategorijo prebivalstva, 
ki je izpadla iz upraviËenosti do varstvenega dodatka, omenja-
jo upokojence v starosti okrog 60 let ali nekaj let manj, ki so 
pred letom 2012 zaradi nizke pokojnine prejemali πe varstveni 
dodatek, posebej pa izpostavljajo osebe, ki so prejemale var-
stveni dodatek k vdovski pokojnini (veËinoma æenske, ki so bile 
gospodinje). Po uveljavitvi nove socialne zakonodaje do tega 
niso veË upraviËene. Materialni poloæaj teh oseb so strokovni 
delavci na CSD izpostavili kot posebej zaskrbljujoË (Dremelj et 
al., 2013, str. 63).

Centri za socialno delo opozarjajo na teæak poloæaj starejπih, 
predvsem æensk, ki se pogosto odpovedujejo svoji pravici do 
varstvenega dodatka zaradi pravil nove zakonodaje o zaznambi 
njihovega premoæenja oz. obveznosti vraËanja prejemkov s strani 
njihovih dediËev. Tudi domovi za starejπe obËane so vedno manj 
zasedeni, saj starejπi in njihovi druæinski Ëlani brez varstvenega 
dodatka niso zmoæni plaËevanja stroπkov oskrbe. Hkrati pa centri 
za socialno delo poroËajo o porastu nasilja nad starejπimi, ki ga 
povzroËajo njihovi druæinski Ëlani.

Majda Hræenjak

Vir:
Dremelj, Polona, Smolej, Simona, BoπkiÊ, Ruæica, Narat, Tamara, Rihter, 

Liljana, KovaË, Nadja, Kobal Tomc, Barbara (2013): Ocena uËinkov nove 
socialne zakonodaje. KonËno poroËilo. Inπtitut Republike Slovenije za 
socialno varstvo, Ljubljana.

æensk, ki so upraviËeni do drugih kategorij pokojnin, kot so 
npr. druæinske, vdovske in kmeËke pokojnine ter dræavne po-
kojnine, do katerih so upraviËeni tisti dræavljani in dræavljanke, 
ki niso bili zaposleni. Kot kaæe spodnja tabela, so æenske 
upraviËene do teh kategorij pokojnin v bistveno veËjem obsegu 
kot moπki, kar je mogoËe pojasniti s spolno specifiËnimi æiv-
ljenjskimi poteki æensk, predvsem z njihovo odgovornostjo za 
neplaËano skrbstveno delo, hkrati pa so te pokojnine izjemno 
nizke. To je dodaten element, ki pojasnjuje visok pokojninski 
razkorak med moπkimi in æenskami v Sloveniji.

Predvidevati je mogoËe, da bo v generacijah, ki se upokoju-
jejo zdaj in se bodo upokojevale v naslednjih letih, πtevilo æensk 
brez delovne dobe ali s kratko delovno dobo bistveno manjπe, 
kot je bilo v preteklosti, saj je stopnja zaposlenosti æensk v 
zadnjih desetletjih nenehno naraπËala. Hkrati pa so æenske 
dosegale viπjo izobrazbo in s tem viπjo plaËo. Leta 2002 je 
bila z Zakonom o delovnih razmerjih (133. Ëlen) uvedena tudi 
prepoved plaËne diskriminacije. Zato bi se moral pokojninski 
razkorak v kategoriji starostnih pokojnin v naslednjih letih πe 
zmanjπevati. Potrebno pa je poudariti, da se bodo ekonomske 
neenakosti med moπkimi in æenskami kljub viπji izobrazbi æensk 

in daljπi delovni dobi nadaljevale, Ëe se bodo nadaljevale tudi 
neenakosti na trgu dela, kot so spolna horizontalna in verti-
kalna segregacija, plaËni razkorak ter odgovornost æensk za 
neplaËano skrbstveno delo v druæini.

Nov izziv ekonomski neodvisnosti v starosti so trendi pre-
karizacije dela. Sedanje aktivne generacije na trgu dela, zlasti 
mladi, med njimi pa v veËjem πtevilu æenske, se namreË zapo-
slujejo pozno, doæivljajo pogoste prekinitve delovne dobe in da-
ljπa obdobja brezposelnosti, sooËajo se s porastom negotovih 
oblik dela, neprostovoljno delajo za skrajπan delovni Ëas ipd. 
Vse to zaostruje vpraπanje ekonomske neodvisnosti v starosti, 
saj pokojninski sistem temelji na predpostavki standardne, 
kontinuirane zaposlitve za polni delovni Ëas. Zato pokojnine 
in pokojninski sistem niso samo vpraπanje upokojencev, paË 
pa zadevajo celotno druæbo, πe posebej mlade. Pri obstojeËih 
trendih prekarizacije trga dela je mogoËe predvidevati, da 
Ëe bo socialna varnost v starosti sedanjih mladih generacij 
temeljila izkljuËno na preteklih vplaËilih in prihrankih iz dela, 
se bodo tako moπki kot æenske, vendar te v veËjem πtevilu, 
mnoæiËno sooËali z visokim tveganjem revπËine.

Majda Hræenjak

Ukinitev dræavnih pokojnin in premestitev 
varstvenega dodatka med socialnovarstvene 

prejemke − omejevanje ekonomske 
neodvisnosti starejπih æensk

Dræavna pokojnina, do katere so bile upraviËene osebe, starejπe od 65 let, ki niso imele delovne dobe 
in vplaËanih pokojninskih prispevkov, je bila leta 2012 s spremenjenim Zakonom o socialnovarstvenih 

prejemkih ukinjena, varstveni dodatek, ki je bil namenjen upokojencem s prenizkimi prihodki za 
preæivetje, pa je bil premeπËen iz pokojninske blagajne v blagajno socialnovarstvenih prejemkov. 

ObstojeËi prejemniki dræavne pokojnine lahko poslej prejemajo denarno socialno pomoË in/ali varstveni 
dodatek, Ëe izpolnjujejo za to zakonsko doloËene pogoje.
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Pri tem izstopa podatek, da medtem ko stopnja tveganja 
revπËine s starostjo ostaja enaka oziroma je celo nekoliko pod 
povpreËjem za moπke, za æenske stopnja tveganja revπËine s 
starostjo zelo naraπËa in je pri starosti nad 75 let veË kot dva-
krat viπja od stopnje tveganja revπËine moπkih.

Stopnja tveganja revπËine torej s starostjo znatno naraπËa 
predvsem za æenske. V EU na lestvici ekonomske neenakosti 
po spolu v starosti (primerjava stopnje revπËine æensk s stopnjo 
revπËine moπkih pri starosti nad 75 let) Slovenija zaseda drugo 
mesto, takoj za Litvo (Eurostat).

Tveganje revπËine v starosti
V Sloveniji je leta 2013 stopnja tveganja revπËine za celotno populacijo dosegala 14,5 %.  

S starostjo stopnja tveganja revπËine strmo naraπËa v primerjavi s celotno populacijo in je za starejπe 
osebe (nad 60, 65 in 75 let) bistveno viπja.

Izpostaviti velja tudi zelo visoko 
stopnjo tveganja revπËine za eno-
Ëlanska gospodinjstva, ki dvakrat 
presega stopnjo tveganja revπËi-
ne za celotno populacijo tako za 
moπke kot za æenske, vendar je 
za æenske πe nekoliko viπja.

Zaradi daljπe æivljenjske dobe 
æensk v primerjavi z moπkimi 
so æenske v veËjem tveganju 
preæivljanja pozne starosti v eno-
Ëlanskem gospodinjstvu.

Letni prag tveganja revπËine 
za enoËlansko gospodinjstvo je 
v letu 2013 znaπal 7.111 evrov; 
razpoloæljivi neto dohodek oseb, 
ki so æivele pod pragom revπËi-
ne, je bil torej niæji od 593 evrov 
(StatistiËni urad RS). Pokojnina 
veË kot polovice vseh upokojenk 
in upokojencev pa znaπa manj 

kot 622 evrov, med njimi sta dve tretjini æensk. V Sloveniji 
torej veË kot polovica vseh upokojenih oseb, v veËini æensk, 
æivi pod ali tik nad pragom revπËine. Spodnja tabela prikazuje 
πtevilo upokojenih moπkih in æensk, ki prejemajo pokojnine, 
niæje od 622 evrov (to je znesek, ki je bil v letu 2013 meja za 
upraviËenost do prejemanja letnega dodatka). ©tevilo æensk 
s pokojnino niæjo, od 622 evrov, je bistveno viπje od πtevila 
moπkih.

V letu 2013 je v Sloveniji v populaciji 210.467 starejπih æensk 
(nad 65 let), 48.000 æensk æivelo v revπËini. To pomeni, da je 

v tej starostni skupini vsaka Ëetrta 
æenska (in vsak osmi moπki) æive-
la v revπËini. Velika veËina æensk, 
ki æivijo v revπËini (30.000), je 
starih 75 ali veË let, kar pomeni, 
da je med njimi revna vsaka tretja 
æenska. Glede na nesorazmerno 
viπjo stopnjo tveganja revπËine 
za starejπe æenske v primerjavi 
z moπkimi se postavlja vpraπa-
nje, kakπna je povezanost med 
razliËnimi segmenti ekonomske 
neenakosti  med moπkimi in 
æenskami, torej med plaËnim in 
pokojninskim razkorakom ter 
stopnjo tveganja revπËine v staro-
sti. Kolikπen je vpliv slovenskega 
pokojninskega sistema na tako 
visoko stopnjo tveganja revπËine 
za starejπe æenske?

Majda Hræenjak  
in Æiva Humer

Vir:
Leskoπek, Vesna (2014): RevπËina 

æensk. Prispevek na konferenci 
Æenske 20 let po Pekingu. Minis-
trstvo za delo, druæino, socialne za-
deve in enake moænosti in Æenski lobi 
Slovenije, 13.-14. 11. 2014, Brdo 
pri Kranju.

Stopnja tveganja revπËine glede na starost,  
po letih

  2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Starost 
65+

skupaj 19.0 18.3 20.3 19.3 19.5 20.9 19.6 20.5

moπki 9.8 9.2 10.7 10.4 8.6 10.5 11.7 13.2

æenske 24.7 24.0 26.6 25.0 26.5 27.8 25.0 25.5

Starost 
60+

skupaj 17.3 16.5 18.1 17.5 18.2 19.1 17.3 17.8

moπki 9.8 9.0 10.8 10.9 10.4 12.3 11.4 12.1

æenske 22.4 21.7 23.2 22.1 23.8 24.1 21.8 22.1

Starost 
75+

skupaj 23.2 23.1 25.1 25.4 25.3 27.0 24.5 26.0

moπki 11.4 9.7 12.0 11.6 10.0 12.0 12.0 12.6

æenske 28.6 29.2 31.2 31.9 33.3 34.6 31.5 33.5

Vir: Leskoπek 2014.

Stopnja tveganja revπËine  
glede na tip gospodinjstva, po letih

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

EnoËlansko gospodinj-
stvo, moπki

35.3 35.1 36.8 35.9 30.3 35.8 32.3 29.2

EnoËlansko gospodinj-
stvo, æenske

46.4 42.7 44.6 47.3 44.7 43.0 40.1 35.5

Enostarπevsko go-
spodinjstvo z najmanj 
enim vzdræevanim 
otrokom

22.2 28.9 30.3 29.7 34.1 30.8 25.8 30.1

Vir: StatistiËni urad Republike Slovenije

©tevilo pokojnin, niæjih od 622 evrov −  
meja za upraviËenost do letnega dodatka

2012 2013

moπki æenske skupaj moπki æenske skupaj

Starostne, invalidske, 
druæinske, vdovske 
pokojnine

143.191 238.960 382.151 148.983 238.402 387.385

Vse pokojnine skupaj 257.698 331.712 589.410 266.963 336.470 603.433

Vir: Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Republike Slovenije, po podatkih z dne 
28.9.2012 in 27.9.2013.
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Za dolgotrajno 
brezposelne moramo 

narediti veË
Evropska konfederacija sindikatov (EKS) podpi-

ra odloËitev evropske komisije, da se bo posvetila 
problematiki dolgotrajno brezposelnih. Vendar se 
Bruselj ne bi smel ustaviti pri dajanju predlogov 
dræavam Ëlanicam.

Sus piπe tudi evropskim 
poslancem

Sindikat upokojencev Slovenije æe dalj Ëasa 
opozarja na porast revπËine med starejπimi 
prebivalci Slovenije. Ocenjuje, da je to posle-
dica zloglasne varËevalne politike, ki je zmanj-
πala sredstva za socialno zaπËito, pokojnine in 
zdravstveno varstvo. Deleæ revnih se je v Sloveniji pove-
Ëal bolj kot v drugih Ëlanicah EU. Pod pragom revπËine 
v naπi dræavi æivi okoli 300.000 prebivalcev.

Mednarodna organizacija dela ugotavlja, da bodo 
upokojenci v kar 14 Ëlanicah EU prejemali manjπe 
pokojnine. Podobno so ugotavljali tudi delegati na 
sedmem kongresu Evropske federacije Ferpa, v katero 
se povezujejo sindikati upokojencev iz Ëlanic EU. V 
resolucije tega kongresa je med drugim zapisana za-
hteva, da morata Evropska komisija in tudi Evropski 
parlament v sprejete politike vgraditi Ëim veË socialnih 
razseænosti.

Vodstvo Susa je to kongresno resolucijo zato poslalo 
vsem osmim slovenskim poslancem v Evropskem par-
lamentu. Kot nam je povedal Miloπ MikoliË, sekretar 
Susa, so se na pismo odzvali Tanja Fajon, Romana 
Tomc in Igor ©oltes.

TomËeva je med drugim zapisala, da deluje v odboru 
za socialne zadeve, kjer se poglobljeno ukvarja z revπËi-
no in drugimi problemi upokojencev. Z reπitvami, ki jih 
predlagajo, æelijo v tem odboru doseËi, da bi se razmere 
izboljπale in bile bolj stabilne. TomËeva se zavzema za 
uravnoteæen pristop, ki naj bi zagotavljal ustrezno soci-
alno okolje vkljuËno z dostojnimi pokojninami, obenem 
pa primerno okolje za razvoj novih podjetniπkih idej. 
Poslanka verjame, da je to najboljπe zagotovilo za mo-
Ëno in bogato socialno dræavo in dobro gospodarstvo. 
Da bo delovala v podporo usmeritvam Ferpe, je pisno 
zagotovila tudi Fajonova.

F. K.

Pomurske mlekarne  
v prisilni poravnavi

Okroæno sodiπËe v Murski Soboti je pred dnevi uve-
dlo postopek prisilne poravnave za podjetje Pomurske 
mlekarne, v katerem je zaposlenih okoli 150 delavk in 
delavcev. Za upravitelja prisilne poravnave je sodiπËe 
imenovalo Zlatka Vilija Hohnjeca.

Predlog za uvedbo prisilne poravnave je na sodiπËe 
vloæilo vodstvo podjetja dan po tem, ko je Sploπna kmetij-
ska zadruga Ljutomer − Kriæevci predlagala za Pomurske 
mlekarne uvedbo steËajnega postopka, ker ji dolgujejo 
nekaj veË kot 700.000 evrov.

Pomurske mlekarne imajo do upnikov okoli 16 mili-
jonov obveznosti, vendar pa so v zadnjih πestih mesecih 
ustvarile pol milijona evrov dobiËka. Sicer pa so lastnice 
Pomurskih mlekarn v glavnem kmetijske in mlekarske 
zadruge, med njimi tudi zadruga, ki je vloæila predlog 
za steËaj.

≈Teæav zaradi zadolæenosti podjetja delavci doslej πe 
nismo obËutili. PlaËe prejemamo redno, dobili smo æe 
tri Ëetrtine regresa za letni dopust (zadnjo Ëetrtino πe pri-
Ëakujemo), podjetje pa nam vraËa tudi stroπke prevoza 
in zagotavlja toplo malico, ki jo pripravljamo v podjetju,« 
pravi predsednik podruænice Sindikata kmetijstva in æivil-
ske industrije Slovenije v Pomurskih mlekarnah Marjan 
Brodar. ≈Kljub temu smo delavci zaskrbljeni za usodo 
podjetja in svojih delovnih mest.«

T. K.

Evropska komisija je prejπnji Ëetrtek razglasila svojo 
pobudo za zaposlovanje dolgotrajno brezposelnih. Vsi, 
ki iπËejo zaposlitev veË kot od 12 mesecev, bodo do 18. 
meseca brezposelnosti deleæni posamiËne ocene in naËrta 
za zaposlitev, kar v EKS podpirajo, vendar pa ni dovolj, da 
to ostane le na ravni priporoËila. ≈Pozdravljamo vsakrπno 
aktivnost, namenjeno pomoËi dolgotrajno brezposelnim. 
Ampak ti predlogi na razmere ne bodo veliko vplivali. 
Gre samo za predloge − nihËe ni obvezan storiti karkoli, 
prav tako ni predvideno dodatno financiranje za njihovo
uresniËevanje, zlasti v dræavah, ki jih je kriza najbolj priza-
dela,« je ob tem povedal namestnik generalne sekretarke 
EKS Józef Niemiec.

≈Dolgotrajno brezposelni potrebujejo ekonomsko okre-
vanje, izdatno z zaposlovanjem, ki ga bo spodbujal naËrt 
vlaganj v zaposlovanje. Junckerjev naËrt vlaganj je dober 
prvi korak, ampak prekratek,« je dodal. Opozoril je πe, da 
so dolgotrajno brezposelni obiËajno revni, saj veË kot 70 
odstotkov tistih, ki so brezposelni veË kot od 18 mesecev, 
ne prejema nadomestila za brezposelnost, taka nadomestila 
pa prejema æe celo manj od 35 odstotkov tistih, ki so brez-
poselni kratek Ëas.

Od leta 2007 se je πtevilo dolgotrajno 
brezposelnih podvojilo

Po ocenah evropske komisije je dolgotrajno brezposelnih 
12 milijonov ljudi v EU (oz. pet odstotkov prebivalstva).

Med letoma 2007 in 2014 se je njihovo πtevilo podvo-
jilo, tako je skoraj polovica brezposelnih æe dolgotrajno 
brezposelnih, v Avstriji npr. 1,5 odstotka, v GrËiji pa 19,5 
odstotka.

Kar 60 odstotkov dolgotrajno brezposelnih v EU je brez 
zaposlitve æe dve leti zapored, ob tem pa se vsako leto 
petina njih neha truditi z iskanjem zaposlitve in postane 
neaktivna.

Pri nas se je stopnja dolgotrajne brezposelnosti med 
letoma 2005 in 2014 poveËala s 3,1 na 5,3 odstotka.

In Ëeprav predstavljajo polovico vseh brezposelnih, jim 
je namenjenih le okoli 20 odstotkov programov aktivne 
politike zaposlovanja. V πtevilnih Ëlanicah nimajo dostopa 
do posamezniku prilagojenih storitev, le tretjina dræav pa 
usklajuje dejavnosti zavodov za zaposlovanje in socialnih 
sluæb. M. B.

Komisija je v svojih smernicah Ëlanicam navedla spod-
bujanje prijave dolgotrajno brezposelnih na zavodu 
za zaposlovanje, zagotavljanje temeljite individualne 
ocene, s katero se najpozneje ob 18. mesecu brezpo-
selnosti ugotovijo njihove potrebe in zmoænosti, in 
ponudbo pogodbe o vkljuËitvi v zaposlovanje vsem 
prijavljenim ob dopolnjenem 18. mesecu brezposelno-
sti. Gre za posamezniku prilagojen naËrt za ponovno 
zaposlitev, lahko pa vkljuËuje mentorstvo, pomoË pri 
iskanju zaposlitve, nadaljnje izobraæevanje in usposab-
ljanje ter podporo za nastanitev, prevoz, varstvo otrok, 
zdravstveno varstvo in rehabilitacijo. Seveda Bruselj 
opozarja, da morajo biti ≈v pogodbi jasno opredeljene 
pravice in obveznosti tako brezposelne osebe kot tudi 
organizacije, ki zagotavlja podporo«.
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Stupis

Tako je sedaj v tem pod-
jetju samo πe nekaj veË kot 
270 zaposlenih, ki jim je 
lastnik in direktor Duπan 
Gomboc podaljπal pogod-
be o zaposlitvi do 20. okto-
bra. Poleg tega delavke in 
delavci πe niso dobili plaËe 
za avgust, saj podjetju Arum 
primanjkuje obratnih sred-
stev, predvsem zaradi tega, 
ker so pri nas plaËilni roki 
dolgi. V avgustu izdelano in 
dobavljeno konfekcijo jim 
bodo naroËniki oziroma 
kupci plaËali πele konec tega 
ali naslednji mesec. Lastnega 
kapitala za izplaËilo plaË pa 
Arum, ki je bil edini priprav-
ljen nadaljevati proizvodnjo 
Aha Mure v steËaju, nima 
dovolj. Delno bo Arumu po-
magala reπiti problem Aha 
Mura v steËaju, vendar mora 
postati sklep sodiπËa o tem, 
sprejet na podlagi mnenja 
upniπkega odbora, pravno-
moËen. To se bo zgodilo 13. 
oktobra, Ëe se seveda noben 
upnik ne bo pritoæil.

Delavke in delavci Aruma 
so negotovi in zaskrbljeni 
za svojo usodo. Pravzaprav 
nihËe veË ne ve, ali bo na-
slednji mesec πe imel delo 
in zaposlitev.

≈Mnoge sodelavke in so-
delavci so na koncu z æivci. 
Kdor takπne agonije πe niko-
li ni sam preæivljal, si teæko 
predstavlja, kako je to hudo,« 
pravi predsednica podru-
ænice Sindikata tekstilne in 
usnjarskopredelovalne in-
dustrije Slovenije (Stupis) v 
Arumu Jolanka Horvat, ki 
je to sindikalno podruænico 
vodila æe v Ëasih, ko so bile 
delavke in delavci zaposleni 
v Aha Muri in v Aha Muri v 
steËaju. ≈Grozno je!«

Horvatova razume neje-
voljo, jezo in bes sodelavk 
in sodelavcev, saj sama æe 
od steËaja Mure preæivlja 

Bodo Murini delavci  
zopet na suhem?

Podjetje Arum, ki nadaljuje nedokonËano proizvodnjo Aha Mure v steËaju in ima od 
steËajnega upravitelja v najemu njene proizvodne prostore, ni podaljπalo pogodb o 

zaposlitvi za doloËen Ëas 67 delavkam in delavcem iz proizvodnje in 15 zaposlenim v reæiji.

prav isto agonijo kot oni. 
S to razliko, da se je v vseh 
teh letih Horvatova na Ëelu 
podruænice Stupisa borila 
tudi za ohranitev Ëim veËje-
ga πtevila delovnih mest in 
za spoπtovanje pravic vseh 
zaposlenih. Zato je bilo njej 
in drugim sindikalnim zaup-
nikom πe teæje, kot mnogim 
drugim.

≈Danes to pri marsikateri 
delavki in delavcu niË veË 
ne velja. V jezi in besu iπËejo 
krivca za poloæaj, v katerem 
so se znaπli. Najbolj prikla-
den za to, da nanj stresejo 
jezo, je sindikat, Ëeprav smo 
v Stupisu storili vse za dobro 
delavcev, kar smo lahko,« 
pojasnjuje Horvatova. ≈PlaË 
ne izplaËuje in tudi ne more 
izplaËevati sindikat. Tudi 
pogodb o zaposlitvi ne po-
daljπuje sindikat. Prav tako 
sindikat ne vodi poslova-
nja in ne sklepa pogodb z 
naroËniki. Sindikat nima 
Ëarobne paliËice, s katero 
bi prisilil upniπki odbor 
in sodiπËe, kako naj se od-
loËijo. Sindikat samo πËiti 
pravice delavcev in se bori 
za njihovo spoπtovanje. Pri 
najboljπi volji ne vem, kaj bi 
naπ sindikat lahko πe veË na-

redil za delavke in delavce, 
kot je æe storil.«

Verbalni napadi nezado-
voljnih delavk in delavcev 
so vËasih tako grobi, ne-
objektivni, tendenciozni in 
skregani z zdravo pametjo, 
da je njihovo zavraËanje 
z argumenti skoraj nemo-
goËe. ≈V takπnih primerih 
grem ven in se zjoËem, saj 
sem tudi jaz samo Ëlovek, 
æenska,« pravi Horvatova. 
≈»ez Ëas se vrnem z nasme-
hom, Ëeprav je vËasih pri-
siljen. Vendar pa moramo 
ostati optimisti, drugaËe za 
ohranitev proizvodnje in 
delovnih mest sploh ni veË 
moænosti.«

Po svoje je Horvatova 
preseneËena, da so nekate-
re delavke in delavci tako 
zaslepljeni ali naivni. ≈Sin-
dikat je namesto njih vloæil 
terjatve v steËajnem postop-
ku, sindikat jim je pripravil 
vlogo za jamstveni sklad, 
sindikat si je prizadeval za 
izplaËilo odpravnine in za 
izplaËilo nadomestila za ne-
izkoriπËen dopust, da sploh 
ne govorim o tem, katere 
pravice bi delavci æe zdavnaj 
izgubili, Ëe jih ne bi πËitili 
sindikati na dræavni ravni. 

Nekateri, v glavnem gre za 
tiste, ki niso Ëlani sindikata, 
pa mislijo, da jim je vse to 
bog dal. Sindikat pa je de-
æurni krivec za vse.«

≈V sindikatu Stupis si æe-
limo, da bi podjetju Arum 
na lokaciji nekdanje Mure 
uspelo ohraniti Ëim veË de-
lovnih mest. »e bi propadla, 
verjeno na tej lokaciji ne bi 
bilo nikoli veË konfekcijske 
industrije,« pravi predsed-
nik Stupisa v Sloveniji Joæe 
Türkl. ≈Upam, da bo mlado 
podjetje uspelo prebroditi 
porodne krËe, do katerih 
je priπlo, ker Arum nima 
dovolj obratnega kapitala, 
plaËilni roki v konfekcijski 
industriji pa znaπajo 45 in 
veË dni. Nekateri naroËniki 
dobavljene izdelke plaËajo 
πele 60 dni po dobavi. Zato 
vodstvo Aruma iπËe poslov-
nega ali strateπkega partner-
ja, ki bi podjetju pomagal z 
obratnim kapitalom.«

Po Türklovih besedah ge-
neralni sekretar Stupisa An-
ton Rozman v sodelovanju 
z vodstvom ZSSS prav tako 
iπËe moænosti, da bi Arumu 
pomagalo najti reπitev pri-
stojno ministrstvo oziroma 
kdo drug, ki bi morda od 
podjetja odkupil njegove 
terjatve do naroËnikov in 
mu na ta naËin zagotovil po-
trebna obratna sredstva.

Kar se kritik na raËun 
Stupisa tiËe, pa tudi Türkl 
pravi, da je sindikat v oËeh 
nekaterih delavcev paË de-
æurni krivec za vse. ObiËajno 
sindikat najbolj kritizirajo, 
Ëeπ da je premalo storil za 
delavce, ravno tisti, ki sami 
niso Ëlani sindikata in ne so-
delujejo v sindikalnem boju, 
zato tudi informacij o tem, 
kaj vse za delavce naredi 
in doseæe sindikat, do njih 
marsikdaj ne seæejo.

T. K.

Sindikat je za delavce naredil vse, kar je bilo v njegovi moËi 
in pristojnosti, plaË pa delavcem ne more izplaËevati.
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≈Za vkljuËitev v najveËji 
sindikat prometa in zvez v 
Sloveniji smo se odloËili, 
ker glede na naravo naπega 
dela potrebujemo hitre in 
kakovostne informacije z 
naπega podroËja in ustrezno 
strokovno pomoË. S svojo 
odloËitvijo smo zadovoljni, 
saj nas SDPZ dobro servi-
sira.«

Druæba z omejeno odgo-
vornostjo Frikus ima mati-
Ëno podjetje v Avstriji. Nje-
govi lastniki so hËerinsko 
podjetje v Kopru ustanovili 
zlasti za to, da bi izkoristili 
potenciale Luke Koper. Pod-
jetje zaposluje 75 voznikov 
kamionov in nekaj veË kot 
20 delavcev v upravi, ki se 
ukvarjajo tudi s πpedicijski-
mi posli.

≈Vozniki veËino voæenj 
opravimo s specialnimi 
vozili, s katerimi prevaæa-
mo osebne avtomobile in 
kombije v dræave Zahodne 
Evrope, zlasti v Avstrijo, 
NemËijo, Belgijo, Nizozem-
sko in Francijo, vËasih pa 
tudi v ©panijo. Manjπe πtevi-
lo prevozov opravimo tudi 
na Madæarsko, Slovaπko in 
v πe nekatere dræave,« po-
jasnjuje Perak.

Delo, ki ga opravljajo Fri-
kusovi vozniki, ni enostav-
no, saj prevaæajo dragocen 
tovor. Po Perakovih bese-
dah gre na specialno vozilo 
osem mercedesov ali devet 
golfov. Samo naloæena vozi-
la so vredna okoli pol mili-
jona evrov, da o vrednosti 
specialnega vozila niti ne 
govorimo. Kadar vozijo 
jaguarje iz Nizozemske v 
Avstrijo, je njihov tovor 
vreden veË kot 600 tisoË 
evrov. Vozniki avtomobile v 
vseh vremenskih in drugih 
okoliπËinah (sneg, led, vro-
Ëina, ponoËi itd.) nakladajo 

Ustanovitev podruænice 
SDPZ se jim obrestuje

≈Maja letos smo se vozniki v naπem podjetju sindikalno organizirali in se vkljuËili v 
Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije (SDPZ) v okviru ZSSS,« pravi predsednik 

podruænice SDPZ v transportnem in πpedicijskem podjetju Frikus iz Kopra Marko Perak.

in razkladajo sami, kar ni 
vedno enostavno. Specialno 
vozilo, ki ga vozijo, je dolgo 
od 21 do 22 metrov. Zanj in 
za tovor odgovarjajo ves Ëas 
transporta. Kupci pa seveda 
niso pripravljeni prevzeti 
vozila, Ëe je na njem ena 
sama praskica.

≈Pri delu moramo biti 
stoodstotno zbrani in osre-
dotoËeni samo nanj. En 
sam napaËen gib je dovolj, 
da voznik postane invalid, 
da o materialni πkodi ne 
govorimo. Najbolj nevarno 
je nakladanje in razkladanje 
vozil po ozkih rampah v ne-
ugodnih vremenskih razme-
rah,« pojasnjuje Perak. ≈Po 
njih voznik ne more voziti 
vzvratno po ogledalih, tem-
veË po imaginarni Ërti, ki si 
jo lahko samo predstavlja.«

Ko gre za varnost tovora, 
so najbolj kritiËni poËitki 
med voænjo. ≈»e je le mo-
æno, spimo na parkiriπËih ob 
avtocestah, ki so varovana. 

Vendar so enemu od 
naπih sodelavcev celo 
na varovanem parkiri-
πËu na »eπkem ukradli 
avto. Nepridipravi radi 
kradejo tudi pokrove 
BMW-jev, znaËke Mer-
cedes in podobno. Pred 
Ëasom sem prebral, da 
je neki Nemec z malo-
kalibrsko puπko streljal 
v mercedese, ker se je 
æelel maπËevati pod-
jetju …«

Kot pravi Perak, ima 
Frikus dobro zavarovan 
tovor in odgovornost 
voznikov. Vendar tudi 
na tem podroËju sindi-
kat predlaga delodajal-
cu doloËene izboljπave 
v prid podjetju in voz-
nikom.

V podruænico SDPZ v 
Frikusu je za zdaj vklju-

Ëenih 33 voznikov, vendar 
se πtevilo Ëlanov poveËuje. 
Podruænica se, kot pravi Pe-
rak, zavzema za spoπtovanje 
delavskih pravic. ≈Res pa 
je, da Ëlani in drugi delavci 
marsikdaj priËakujejo ne-
mogoËe. »e niso zadovoljni 
s plaËo, zaËnejo groziti, da 
bodo izstopili iz sindikata, 
kot da bi jim ta izplaËeval 
plaËe. Kadar pa sindikat kaj 
doseæe, obiËajno reËejo, da 
smo to dosegli vsi skupaj. 
Takπna je paË usoda sindi-
kalistov,« pravi smeje pred-
sednik podruænice SDPZ.

≈V Frikusu sindikalno delo 
ni teæko, ker je urejeno pod-
jetje, ki spoπtuje delovno 
zakonodajo. »e vodstvu 
podjetja z argumenti doka-
æemo, da doloËen predpis, 
ki je ugoden za delavce, 
velja tudi za naπe podjetje, 
ga zaËne uresniËevati. Tako 
je denimo podjetje na po-
budo sindikata zaËelo voz-
nikom plaËevati dodatno 

pokojninsko zavarovanje. 
Æal pa v Sloveniji pri vseh 
delodajalcih v naπi dejavno-
sti ni tako. Mnogi πikanirajo 
delavce, zlasti tiste, ki bolj 
poznajo svoje pravice in 
se postavijo zanje,« pra-
vi Perak. ≈O tem sem se 
pogovarjal æe z vozniki iz 
Avstrije, NemËije, Francije 
in nekaterih drugih dræav. 
Tam takπnega πikaniranja 
in izkoriπËanja voznikov 
ter pritiskov nanje ne po-
znajo. Tujci se Ëudijo, kako 
lahko dræava dopuπËa, da 
nepoπteni delodajalci med 
avtoprevozniki nelojalno 
konkurirajo tistim, ki spo-
πtujejo delovno zakonodajo 
in kolektivne pogodbe.«

Kje tiËi razlog za to? ≈Raz-
log je preprost. Gre za po-
hlep novodobnih kapitali-
stov. Nekateri so v desetih 
letih svoj vozni park poveËa-
li z manj kot deset na veË kot 
sto kamionov, imajo jahte, 
luksuzne hiπe in vikende in 
πe bi lahko naπteval. Ob tem 
pa delavcem kratijo njihove 
æe tako skromne pravice 
in toæijo, da ne morejo veË 
poslovati zaradi veËanja 
stroπkov. Prej kot slej bo tre-
ba na takπne delodajalce, ki 
grobo krπijo delavske pravi-
ce in nelojalno konkurirajo 
poπtenim delodajalcem, 
pokazati s prstom.«

Perak je prepriËan, da 
marsikateri delodajalec tako 
zlahka krπi delavske pra-
vice tudi zaradi tega, ker 
so nekateri vozniki naivni. 
≈Marsikateri voznik je naj-
prej goljufal zase. Ko ga je 
delodajalec zasaËil, pa ni 
imel druge izbire, kot da je 
zaËeli goljufati zanj. Nekate-
ri so tudi zadovoljni, da del 
plaËe prejmejo na roke, ne 
zavedajo pa se posledic.«

T. K.

Marko Perak: Delodajalci, ki na 
debelo krπijo delavske pravice, 
nelojalno konkurirajo poπtenim 
avtoprevoznikom, saj imajo niæje 
stroπke dela. Zato bo prej kot slej 
treba s prstom pokazati nanje.
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pravijo

≈Predstavljam si, da je lepo 
stopiti v knjigarno ali papirnico, 
izbirati, iskati najboljπe in naj-
lepπe ter na koncu plaËati. Ker 
zmoreπ.«

(Varuhinja Ëlovekovih pravic 
Vlasta Nussdorfer v spletni 
kolumni ©ola − uËitelji, uËenci in 
starπi, 30. september 2015)

≈ … da je Slovenija skozi tran-
zicijo priπla bolje od Vzhodne 
Evrope, je predvsem zasluga de-
lavskega gibanja. Delodajalci, kot 
vidite, pa na drugi strani πe na-
prej vztrajajo na politiki niæanja 
plaË in ‘stroπkov dela’. Æelijo torej 
samo πe poveËati izkoriπËanje, 
ne pa poveËevati produktivnosti 
dela. Naπ kapitalistiËni razred je 
zgodovinsko nesposoben.«

(Sociolog Rastko MoËnik, 
≈Æivimo v mraËnem Ëasu car-
ske Rusije. Temu zdaj pravimo 
Evropska unija«; Borut Mekina, 
Mladina, 2. oktober 2015)

≈»e ne narediπ niËesar, po 
Ëemer se te zapomnijo, protest 
nima nobenega smisla. Zgolj z 
mirno hojo po mestu in s svojo 
lepoto predsednika vlade Mira 
Cerarja in kmetijskega ministra 
Dejana Æidana ne bom prepri-
Ëal, da bi storila kaj za izboljπanje 
razmer v kmetijstvu.«

(Kmet Andrej PodpeËan iz 
Galicije pri Celju, ≈»e na protestu 
niËesar ne uπpiËiπ, je bolje, da 
ga ni«; Tatjana Pihlar, Dnevnik,  
3. oktober 2015)

≈Na migracijsko krizo lahko 
gledamo kot na ponazoritev 
evropskih strahov, sebiËnosti ne-
katerih delov Evrope, a tudi kot 
poklon Evropi. »e si na stotine 
tisoËev ljudi tako obupno æeli 
v Evropo, ker velja za prostor 
miru, blaginje in svobode, po-
tem je to najveËji hommage, ki 
je moæen.«

(Direktor raziskav pariπkega 
centra za mednarodne raziskave 
(CERI) Jacgues Rupnik, ≈Dvom 
je neloËljiv del Evrope«; Saπa 
Vidmajer, Delo, Sobotna priloga, 
3. oktober 2015)

≈Mladostniki iz revnejπih dru-
æin slabπe ocenjujejo svoje zdrav-
je, so manj zadovoljni, doæivljajo 
veË psihosomatskih simptomov, 
veË teæav in obËutkov depre-
sivnosti kot otroci iz bogatejπih 
druæin.«

(Socialna pedagoginja dr. He-
lena JeriËek KlanπËek ≈PreveË 
zaπËiteni, premalo odporni proti 
stresu«; Dnevnik, Objektiv, 3. 
oktober 2015)

≈Kakπne so bile plaËe gospo-
darstvenikov in banËnikov, 
ki so pridelali pet milijard 
slabih terjatev? Pol milijona 
evrov letno. Tudi 700 tisoË 
letno. (…) Imamo bistveno 
veËji problem od plaË slabih 
bankirjev. Problem je ta, da 
ni veË verodostojnih toËk, 
ki bi ob vpraπanju, kakπna 
plaËa je primerna, sploh 
omogoËale orientacijo v Ëasu 
in prostoru.«

(Ali Æerdin, ≈Dobre pla-
Ëe slabih bankirjev«; Delo, 
Sobotna priloga, 3. oktober 
2015)

Pred dnevi so poslanci v 
dræavnem zboru skoraj ves 
dan razpravljali o predlogu 
sedmih sindikalnih central 
za spremembo zakona o 
minimalni plaËi, po katerem 
bi dodatke za noËno, ne-
deljsko in prazniËno delo 
izloËili iz minimalne plaËe. 
Za to, da so poslanci sploh 
zaËeli razpravo o tem pred-
logu, so morali sindikati v 
njegovo podporo zbrati 
najmanj pet tisoË podpisov 
volivk in volivcev (dejansko 

Zmeda v glavah
so jih zbrali preko 11.000). 
Za drobceno spremembo, 
ki bo, Ëe jo bodo poslanci v 
tretjem branju sprejeli, nekaj 
tisoË delavcem z minimalno 
plaËo prinesla kakπnih 50 
evrov meseËno oziroma 
600 evrov letno, so morali 
sindikati sproæiti pravo vse-
ljudsko gibanje. »e bi vse 
to spremljal kakπen tujec, ki 
razmer v Sloveniji ne pozna, 
bi si mislil, da je od vkljuËe-
nosti dodatka za noËno delo 
v minimalno plaËo odvisna 
usoda Slovenije in da je to 
naπe najbolj pomembno 
razvojno vpraπanje.

Ob tem pa je v tej dræa-
vi pred leti prejel 770.000 
evrov letne plaËe direktor 
Primorja, ki je dve leti za 
tem propadlo. Omenjeni 
direktor je zasluæil meseËno 
toliko, kolikor bi znaπali do-
datki za noËno delo 1283 
delavcev z minimalno plaËo. 
Prva dama Probanke, ki je 
v postopku likvidacije, je 
leto pred fiaskom banke za-
sluæila 300.000 evrov letno. 
S tem zneskom bi poplaËali 
dodatke za noËno delo 500 

delavcem, vendar pa o teh 
in podobnih menedæerskih 
plaËah ni nihËe razpravljal, 
Ëeprav je æe bila kriza in smo 
bili menda æe ≈vsi na istem 
Ëolnu«, kot so radi razglaπali 
menedæerji in politiki.

Januarja letos je glavni iz-
vrπni direktor slabe banke 
prejel 20.000 evrov plaËe, 
vsak mesec pa mu pripada 
tudi 9600 evrov prevoznih 
stroπkov. Marca je dobil 
nagrado za lansko delovno 
uspeπnost v viπini 114.000 
evrov, aprila pa πe 93.000 ev-
rov za poplaËilo prispevkov 
v svoji domovini. Seveda pa 
mu pripada, tako kot vsake-
mu poπtenemu proletarcu, 
πe regres za toplo malico 
med delom.

Anarhija na podroËju plaË 
je samo posledica zmede v 
glavah tistih, ki so imeli in 
imajo v rokah πkarje in plat-
no plaËne politike v dræavi. 
Zanje, za nas in za dræavo bi 
bilo dobro, Ëe bi si prebrali 
programske dokumente 
ZSSS o plaËni politiki. Mogo-
Ëe bi se jih kaj prijelo.

Tomaæ Kπela

z g o v o r n o

h u m o r e s k a

≈Vili, zakaj si danes tako 
zaskrbljen,« je pred dnevi 
pri malici Sonja iz raËuno-
vodstva povpraπala rezkarja 
Vilija.

≈Kaj ne bi bil zaskrbljen, Ëe 
pa se v tej dræavi ne moremo 
zediniti niti o najbolj prepro-
stih stvareh,« je dejal Vili. ≈Sin-
dikati predlagajo, naj gredo 
dodatki iz minimalne plaËe, 
delodajalci zahtevajo, naj 
ostanejo v njej. Sindikati za-
htevajo, da zaËasni varËevalni 
ukrepi prenehajo veljati, mi-
nister za finance zahteva, naj
ostanejo kljub rasti. Ne vem, 
kako bi se lahko poenotili?«

≈Morda bi lahko za to upo-
rabili igrifikacijo,« je dejala 
Sonja. ≈V Evropski uniji je 
sedaj zelo moderno, da pro-

Ne-ga-sratifikacija
bleme na razliËnih podroËjih 
reπujejo z igrifikacijo.«

≈Kaj za vraga je zopet to 
− igrifikacija,« je vzkliknil 
Tone.

≈Igrifikacija je veda, ki go-
vori o uporabi naËinov raz-
miπljanja in mehanizmov iz 
iger na drugih podroËjih z 
namenom motiviranja udele-
æencev za doseganje æelenih 
ciljev,« je pojasnila Sonja.

≈Kaj je igra, æe vem, samo 
to mi ni jasno, kaj pomeni 
drugi del besede − fikacija,« 
je zarobantil Tone.

≈V tej zvezi 'fikacija' po-
meni podobno kot v besedi 
elektrifikacija − torej, da iz 
elektrike nekaj nastaja, deni-
mo elektriËno omreæje.«

≈Joj, prejoj,« ja zastokal 

Tone. ≈»e je tako, potem so 
naπi politiki igrifikacijo izna-
πli æe mnogo let pred svojimi 
kolegi v Evropski uniji.«

≈Zakaj tako misliπ,« je zve-
davo povpraπala Sonja.

≈Kaj ne vidiπ, da se æe 25 let 
igrajo z nami in z naπo mlado 
dræavo,« je vzkipel Tone. ≈»e 
svojih igric in igrifikacije ne
bodo nehali, bodo zaigrali 
dræavo.«

≈Tone ima prav. Pri nas po-
trebujemo vse prej kot igrifi-
kacijo,« je v pogovor odloËno 
posegla kuharica ©pela.

≈Kaj potrebujemo,« so pov-
praπali vsi v en glas.

≈Pametifikacijo, razumifi-
kacijo, odrastifikacijo, pred-
vsem pa negasratifikacijo …«

Tomaæ Kπela



[19]

8. oktober 2015

razvedri lo
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Sudoku
Ime in priimek:

Naslov:

Kraj:

Poπtna πt,:

GESLO

DavËna πt.: *

DavËna izp.: *

TRR: *

Namesto podatkov, oznaËenih z zvezdico, nam lahko sporoËite 
svojo telefonsko πtevilko.

KUPON πt. 33
"

Vpiπite πtevilke v prazna polja tako, da bodo 
v vsaki vrstici in vsakem stolpcu ter v vsakem 
od devetih kvadratov vse πtevilke od 1 do 9.

Gesla iz danaπnje nagradne kriæanke napiπite na ku-
pon, ga izreæite in na dopisnici ali v pismu poπljite na 
naslov: Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Dalmati-
nova 4, 1000 Ljubljana, p. p. 97.

Nagrada je 25 evrov, zato ne pozabite napisati svojega 
toËnega naslova in πtevilke transakcijskega raËuna. Na-
grajenci pa nam poπljite tudi davËno πtevilko in navedite 

davËno izpostavo. Upoπtevali bomo pravilne reπitve, ki 
bodo prispele do ponedeljka, 19. oktobra 2015.

Pravilna reπitev iz 31. πtevilke Delavske eno-
tnosti

SPOKOJ OB REKI
Nagrado prejme: Stanka Timoπek, Nova Gora 22, 

2310 Slovenska Bistrica



[20]

8. oktober 2015

EKS

Kongresa, ki je potekal od 
29. septembra do 2. oktobra, 
se je udeleæilo okoli 500 
delegatov iz 90 nacionalnih 
sindikalnih organizacij iz 39 
evropskih dræav in desetih 
evropskih sektorskih sindi-
kalnih konfederacij. Za no-
vega generalnega sekretarja, 
ki bo nasledil Bernadette 
Ségol, ki je bila za generalno 
sekretarko izvoljena leta 2011 
na kongresu v Atenah, so iz-
volili Luco Visentinija, za 
predsednika EKS pa Rudyja 
de Leeuwa, sicer predsedni-
ka belgijske centrale FGTB. 
Namestnika generalnega se-
kretarja sta postala Veronica 
Nilsson iz ©vedske in Peter 
Scherrer iz NemËije, za πtiri 
konfederalne sekretarje pa 
so izvolili Liino Carr iz Esto-
nije, Esther Lynch z Irske, 
Monserrat Mir Roco iz 
©panije in Thiébauta Webra 
iz Francije.

Delegati so sprejeli nov 
manifest in akcijski program 
2015-19 (z naslovom Mani-
fest iz Pariza: Solidarno za 
kakovostna delovna mesta, 
delavske pravice in praviËno 
druæbo v Evropi). Z njima ev-
ropski sindikalisti zahtevajo, 
da se gospodarska rast in 
nova delovna mesta po-
stavijo na vrh prioritet, 
del te usmeritve pa mora 
biti tudi nova obveza Ev-
ropske centralne banke, 
da s svojimi politikami 
skrbi tudi za polno za-
poslenost in trajnostno 
rast. PriËakujejo tudi spre-
jetje evropske direktive o 
minimalnem prihodku, ki 
bo prinaπala skupna naËela 
za vse dræave Ëlanice. Brez 
obnove socialnega dialo-
ga, industrijskih odnosov 
in kolektivnih pogajanj 
ne bo πlo, prav tako pa sta 
potrebna dvig plaË za vse 
delavce, s Ëimer bo okrep-

Novo vodstvo in nove smernice
Prejπnji teden je francoska prestolnica gostila 13. kongres Evropske konfederacije 
sindikatov (EKS), na katerem so izvolili novo vodstvo in na novo doloËili smernice 

delovanja. ≈Kakovostnih zaposlitev in ustvarjanja delovnih mest, pa tudi visokih ravni 
blaginje in socialne zaπËite, ne more biti brez spodbujanja gospodarstva in obnove 

trajnostne rasti. Za to potrebujemo vlaganja in okrepljeno pogajalsko moË sindikatov,«  
je po izvolitvi dejal nov generalni sekretar EKS.

ljeno notranje povpraπevanje 
in tudi rast, in evropska za-
konodaja, ki bo zagotovila, 
da bodo delavci postali del 
uprav evropskih podjetij. 
Delavci priËakujejo izbolj-
πanje socialnih pravic, 
tudi do prostega gibanja 
ob enakem plaËilu za ena-
ko delo in solidarnosti 
z delavci migranti. Neiz-
ogibno pa je tudi izboljπanje 
usklajevanja socialnih in 
proraËunskih politik ter 
politik na trgu dela med 
Ëlanicami, zlasti pa med Ëla-
nicami evroobmoËja.

≈Za nami je eno od najteæjih 
obdobij zgodovine evropskih 
sindikatov. V naslednjem ob-

dobju se bomo morali πe 
naprej upirati napadom na 
sindikate in izboljπati okolje, 
v katerem smo se znaπli, ter 
Ëlanom priboriti konkretne 
rezultate,« je ob tem πe dejal 
novi generalni sekretar EKS 
Visentini.

Na kongresu so pozvali tudi 
k ambicioznemu in zavezujo-
Ëemu dogovoru o reπevanju 
teæav z onesnaæevanjem na 
prihajajoËi konferenci OZN 
o podnebnih spremembah, 
pri Ëemer pa pogoji za pravi-
Ëen prehod delavcev v novo, 
okolju bolj prijazno ureditev 
ne smejo biti zapostavljeni. V 
imenu ZSSS, ki je Ëlanica EKS 
od leta 1999, so se kongresa 

te najveËje evropske sindi-
kalne organizacije udeleæili 
predsednik Duπan SemoliË, 
generalni sekretar Pavle 
Vrhovec, izvrπna sekretarka 
LuËka Böhm in predsednica 
Sindikata kovinske in elektro-
industrije Slovenije (Skei) 
Lidija JerkiË. 

Generalni sekretar ZSSS je 
povedal, da je kongres EKS 
potekal v prelomnem trenut-
ku, saj glede na neoliberalne 
politike, s katerimi so pre-
æete ne samo desne ampak 
tudi socialnodemokratske 
stranke, Evropa potrebuje 
sindikate bolj kot kdaj koli. 
©e posebej, ker Evropi grozi 
dogma, da ni alternative 
sedanji politiki spopadanja s 
krizo. Zato moramo sindikati 
dokazati, da je druga pot rasti 
mogoËa in uresniËljiva in da 
je mogoËe graditi druæbo, 
ki si jo bomo vsi delili. ≈Ni 
skrivnost, da novo vodstvo 
vzbuja nekoliko veË upanja, 
kot dosedanje, da se bo ev-
ropsko sindikalno gibanje 
reafirmiralo in bolj trdo po-
stavljalo svoje zahteve ter 
vztrajalo pri njih,« je povedal 
Vrhovec. Seveda ob zaveda-
nju, da EKS ni samo vodstvo 
v Bruslju, ampak vse njene 
Ëlanice, skupaj s svojimi Ëlani 
in Ëlanicami po vsej EU.

M. B.

Tega za sindikate v Evropi pomembnega dogodka so se 
udeleæili tudi pomembni politiËni voditelji, npr. francoski 
predsednik François Hollande in predsednik komisije EU 
Jean-Claude Juncker.

Fo
to

 E
K

S

Na kongresu so sprejeli tudi vrsto izrednih izjav: ob begunski krizi v Evropi so po-
zvali k humanemu odzivu ter sprejemu ljudi, ki beæijo pred nasiljem in se zatekajo v 
dræave EU; k solidarnosti s turπkimi in kurdskimi novinarji, ki jim turπke oblasti 
ne prizanaπajo z represijo; k bolj konstruktivnemu odzivu oblasti EU glede varnosti 
in zdravja pri delu, podroËja, ki ga nihËe ne bi smel imeti za administrativno breme in 
nepotreben stroπek; k temeljitemu izboljπanju vsebin predloga Mednarodnega 
sporazuma o trgovanju s storitvami (TiSA-Trade in Services Agreement), ki nadalje 
liberalizira in komercializira πtevilna podroËja æivljenja (npr. javne storitve, kakrπni sta 
zdravstvo in socialno varstvo) in niæa doseæene pravne standarde, pa tudi izboljπanju 
samih pogajanj; k solidarnosti z grπkimi delavci, ki tudi po petih letih krize ne vidijo 
konca socialno-ekonomskega nazadovanja; k prevladi politiËnega zastoja na Se-
vernem Irskem; in k aktivnostim proti kampanji konzervativnih oblasti v Veliki 
Britaniji, ki napovedujejo referendum o izstopu iz EU, in posebni obravnavi, ki jih za 
Veliko Britanijo zahteva tamkajπnja oblast.


