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Visoka pokojninska vrzel med 
moškimi in ženskami je alar-
manten vidik neenakosti spolov 
v evropskih družbah. 

Medtem ko Evropska unija in nacionalne za-

konodaje že kar nekaj let posvečajo   pozornost 

plačni vrzeli med moškimi in ženskami, pa pro-

blem bistveno večje pokojninske vrzeli še ni do-

bil ustrezne raziskovalne in politične pozornosti.

Pomembno je prepoznavanje, da neenakosti na 

trgu dela in v družinskem življenju povzročajo 

neenakosti v plačah, ki posledično vodijo v ne-

enakosti v pokojninah. Te neenakosti se skozi ži-

vljenjski potek žensk akumulirajo in se v starosti 

pokažejo v zelo visokem tveganju revščine, ki so 

mu izpostavljene ženske. V Sloveniji  je stopnja 

tveganja revščine za ženske stare 75+ dvakrat 

višja kot za moške in med najvišjimi v EU.   

Evropske statistike kažejo, da v EU povprečna po-

kojninska vrzel med spoloma dosega 39% in je 

kar dvakrat večja kot plačna vrzel, ki znaša 16%. 

Čeprav se Slovenija ponaša z eno najnižjih plač-

nih vrzeli v EU in množično zaposlenostjo žensk 

za polni delovni čas, dosega pokojninska vrzel 

med moškimi in ženskami v Sloveniji kar 29%. 



Pokojnine in pokojninski sistem 
niso samo vprašanje upokojencev, 
pač pa zadevajo celotno družbo, 
še posebej mlade. 

Mladi v Sloveniji so v velikem številu zaposleni 

v atipičnih, negotovih oblikah dela (pogodbeno 

delo, delo za skrajšani delovni čas, priložnostno 

delo, delo za določen čas, samozaposlitve, štu-

dentsko delo), hkrati pa je med mladimi prisotna 

tudi visoka stopnja dolgotrajne brezposelnosti. 

Oboje mlade ženske prizadeva v večjem številu 

kot moške. Ob takih trendih se pojavlja skrb, da 

če bo socialna varnost v starosti sedanjih mla-

dih generacij (24 – 35 let) temeljila izključno na 

preteklih vplačilih in prihrankih iz dela, se bodo 

tako moški kot ženske, vendar slednje v večjem 

številu, v prihodnosti še bolj množično soočali z 

ekonomsko revščino v starosti.

Projekt Pravično plačilo – dostoj-
ne pokojnine

Projekt, ki poteka od novembra 2014 do apri-

la 2016, finančno podpira Evropska komisija v 

okviru programa Progress. Partnerstvo sestavljajo 

civilnodružbene organizacije iz Češke, Poljske, 

Slovaške, Avstrije in Slovenije. 

Cilji projekta so:

■	 	Razkrivati povezave med neenakostjo med 

moškimi in ženskami v plačah, pokojninah ter 

tveganju revščine v starosti. 

■	 	 Prepoznavati in deliti primere dobrih praks, ki 

zmanjšujejo neenakosti.

■	 	 Ozaveščati strokovno in splošno javnost o ne-

enakosti med moškimi in ženskami v plačah, 

pokojninah in tveganju revščine v starosti.

V Sloveniji projekt poteka na Mirovnem inštitu-

tu, ki izvaja naslednje aktivnosti:

■	 	 Zbiranje podatkov in izdelava nacionalne 

študije o neenakosti med spoloma pri plačah, 

pokojninah in tveganju revščine v starosti, ki 

bo predstavljala vsebinsko podlago za nadalj-

nje projektne aktivnosti. 

■	 	 Organizacija dveh posvetov na nacionalni 

ravni, ki sta namenjena premišljanju proble-

mov s strani strokovne javnosti in oblikoval-

cev politik, predlaganju političnih strategij in 

identificiranju dobrih praks za zmanjševanje 

neenakosti.

■	 	 Izvedba ozaveščevalne kampanje, ki je name-

njena informiranju splošne javnosti, zlasti pa 

opozarjanju medijev, oblikovalcev politik in 

relevantnih institucij, da je potrebno posebno 

pozornost posvetiti problemom neenakosti 

moških in žensk pri plačah, pokojninah in 

tveganju revščine v starosti v njihovem med-

sebojnem součinkovanju. 

■	 	 Sodelovanje na mednarodni zaključni konfe-

renci, ki bo povezala aktivist(k)e in razisko-

valce/ke z odločevalci in odločevalkami na 

nacionalni in evropski ravni v prizadevanju 

pri iskanju rešitev.


