Kolikšna je pokojnina Milana
Kučana? Je 4750 evrov?
»Ne vem, kolikšna je Kučanova pokojnina« v intervjuju za Delo
Marijan Papež, ki že četrti mandat vodi Zavod za pokojninsko
in pokojninsko zavarovanje, ni razkril, ali se splača biti
bivši predsednik republike. Pravzaprav ni razkril, ali se
splača biti Milan Kučan, ki bo edini predsednik republike, ki
je in bo še dobival predsedniški dodatek. Ta pravica je bila
namreč za druge že ukinjena.

Privilegij le in samo za Kučana
Da ne ve, kakšna je Kučanova pokojnina, je Papež odgovoril v
pogovoru z novinarko Suzano Kos, po oceni, da dodatki k
pokojninam športnikom, ki so jih ravno uzakonili poslanci, ne
pomenijo posega v pokojninski sistem, v katerem načeloma
dobiš, kar si vplačal. Povedal je:
“Ne vem, kolikšna je pokojnina gospoda Kučana, a četudi bi
vedel, je ne bi javno razkril, ker tega ne smem. Še soprogam,
ki pridejo k nam vprašat, koliko pokojnine prejema njihov
mož, ne smemo izdati tega podatka. Glede športnikov lahko
morda z vidika pravičnosti rečem, da bo razlika že med njimi
in bo nekdo, ki je vplačeval za pokojnino precej manj kot
drugi, na temelju tega zakona pridobil precej več kot tisti,
ki je plačeval višje prispevke.”
Športniki so drugi, ki so jim poslanci dodeli izredni
pokojninski privilegij po letu 2000. Prvega so določili za
nekdanje predsednike republike, ki so jim dosmrtni dodatek k
pokojnini dodelili leta 2003. Takrat je predsednik republike
po Milanu Kučanu postal Janez Drnovšek. Velikodušno so
poslanci določili tudi, da predsednikom republike država po

koncu mandata plačuje pisarno, osebje in podobno. Vse to je
bilo leta 2012 varčevalno ukinjeno, takrat je pravico do
doplačil k pokojnini izgubil tudi Danilo Türk in vsi prihodnji
predsedniki. Tudi Borut Pahor, ko ne bo več predsednik
republike, te pravice ne bo imel.
[wp_ad_camp_2]
Je pa glas Mateja Tonina (NSi) za dopolnilo Pozitivne
Slovenije Zorana Jankovića preprečil, da bi dodatek, ki mu
zagotavlja 80 odstotkov plače predsednika republike,
odvzeli Milanu Kučanu.

Koliko je to v denarju
[wp_ad_camp_3]
Letos bo država Kučanu k pokojnini zato doplačala 22.000
evrov, prihodnje leto načrtuje 22.500 evrov doplačila.
Borut Pahor je ta mesec dobil bruto 5.938 plače. 80 odstotkov
te vsote je: 4750 evrov.
Da nekdanjemu predsedniku republike pripada pokojnina v višini
80 odstotkov plače predsednika, določa prej omenjeni posebni
zakon.
Tako:
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Več o pokojninah za športnike:
Pokojnine: Po Kučanu ta teden privilegij še športnikom

