Z S S S - SINDIKAT UPOKOJENCEV SLOVENIJE
Ljubljana, 21. september 2019
Spoštovani novinarji, predstavniki medijev!
Vabimo vas na novinarsko konferenco, ki bo v sredo, 23. 10. 2019, ob 9.30 na Dalmatinovi 4
v Ljubljani v sejni sobi 16/III.
Konferenco organiziramo skupaj s CIVILNO INICIATIVO ZA UPOKOJENCE GRE, s katero smo
skupaj zbrali več kot 13.000 podpisov podpore peticiji:
UPOKOJENCI NISMO DRUGORAZREDNI DRŽAVLJANI! ZAHTEVAMO DOSLEDNO IZVAJANJE
ZAKONOV! ZAHTEVAMO SPOŠTOVANJE ENAKOSTI PRED ZAKONOM!
Peticijo bomo po novinarski konferenci vročili predsedniku vlade g. Marjanu Šarcu ob 11-uri
in predsedniku državnega zbora g. Dejanu Židanu ob 11.55.
Sindikat upokojencev in Civilna iniciativa enotno zahtevamo izredno uskladitev pokojnin, ki
naj nadomesti ne usklajevanje v letih varčevanja (2011-2016). Zahtevamo tudi izplačevanje
regresa v skladu s sistemskim zakonom. Vladi predlagamo izdelavo analize, ki bi pokazala
neenakosti v pokojninskem sistemu, ki so posledica zakonskih sprememb (ZPIZ-1, ZPIZ-2,
ZUJF …),te so negativno vplivale zlasti na nove upokojence.
Naj vas spomnimo, da smo te zahteve sprejeli že na junijskem srečanju članov našega
sindikata v Brežicah in jih posredovali vladi in poslanskim skupinam. Zahtevali smo, da se
varčevalni ukrepi odpravijo tudi za upokojence in da se opravi izredna uskladitev pokojnin, s
katero bi nam upokojencem vrnili tisto, kar so nam odvzeli v letih varčevanja, gre za 7.2 %
pokojnin. Zahtevali smo, da 3,6 % uskladitev opravi do 30. novembra letos, 3, 6 % pa do maja
prihodnjega leta. Zahtevali smo tudi, da bi leta 2020 upokojenci z nižjimi pokojninami od 800
evrov prejeli 600 evrov letnega dodatka, tisti z višjimi pa 300 evrov. Žal na vsa naša pisma
nismo dobili kompetentnih odgovorov, prejeli smo le različne izgovore uradnikov z
ministrstva za delo.
Po našem srečanju v Brežicah in odprtem pismu vladi in poslanskim skupinam se je
organizirala CIVILNA INICIATIVA ZA UPOKOJENCE GRE, ki je pričela z zbiranjem podpisov v
podporo zahtevam za izboljšanje položaja upokojencev. V veliki meri je sprejela našo
zahtevo, da se glas starejših bolj sliši in upošteva, ne pa da se nas izkorišča in manipulira zgolj
za volitve. Nas upokojencev je 620 tisoč, to je skoraj tretjina prebivalcev Slovenije, in glasno,
in jasno sporočamo politiki, da je diskriminacije dovolj!
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Na Festivalu za 3. Življenjsko obdobje v dneh od 1. do 3. 10. 2019 smo bili v Sindikatu
upokojencev Slovenije in v Civilni iniciativi deležni številnih vprašanj in zahtev upokojenk,
upokojencev. Vsi so izražali veliko nezadovoljstvo z vlado, ki je zelo malo naredila za dostojno
življenje starejših.
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