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 Z S S S - SINDIKAT UPOKOJENCEV SLOVENIJE  

Ljubljana, 27.09.2022 

 

JAVNO PISMO SINDIKATA UPOKOJENEV SLOVENIJE OB 1. OKTOBRU - 

MEDNARODNEM DNEVU STAREJŠIH VSEM ODLOČEVALCEM NA DRŽAVNI IN 

LOKALNI RAVNI 

Generalna skupščina Združenih narodov je l. 1990 razglasila 1. oktober za mednarodni dan 
starejših predvsem z namenom, da bi se spodbujal razvoj družbe za vse starosti. V sindikatu 
upokojencev Slovenije z našim delovanjem opozarjamo, zahtevamo ureditev, izboljšanje 
ekonomskih, finančnih, materialnih pogojev življenja starejših ljudi. Letos smo z našega 
kongresa in proslave ob naši tridesetletnici poslali naša pričakovanja vladi. 
 
Pri njihovem oblikovanju smo izhajali iz stališč in usmeritev zapisanih v Evropskem socialnem 
stebru, v Strategiji dolgožive družbe kakor tudi v manifestu Evropske zveze upokojencev in 
starejših (FERPA) z naslovom »Pravica upokojencev in starejših, da živijo dostojanstveno«. 
 

Z našim delovanjem odločevalce na vseh ravneh opozarjamo na naše osnovno načelo: 

 

»NIČ O STAREJŠIH BREZ STAREJŠIH« 

 

Organizacija Združenih narodov ob letošnjem dnevu starejših opozarja na pomembno vlogo 
starejših žensk, ki jo imajo pri reševanju globalnih izzivov, ki jo imajo v družbi pri pomoči svojim 
otrokom, vnukom, svojih bolnih partnerjev kot neformalne oskrbovanke. Opozarja na revščino 
med starejšimi, samskimi ženskami. Prepogosto so prezrte, diskriminirane. Tudi v naši državi so 
samske ženske, upokojenke med najrevnejšimi, kar je ugotovljeno tudi v analizi Socialno – 
ekonomskega položaja upokojencev, delovnih invalidov in starejšega prebivalstva ki jo je na 
pobudo Sindikata upokojencev Slovenije v Svetu ZPIZ-a opravil Inštitut za ekonomska 
raziskovanja. V analizi je prav tako ugotovljeno, da so upokojenke, upokojenci v primerjavi z 
ostalim prebivalstvom Slovenije v slabšem dohodkovnem položaju. 
 
Sindikat upokojencev je predlagal spremembo ureditve varstvenega dodatka, ki bi omogočila 
upravičencem in upravičenkam dejanski dostop do varstvenega dodatka za vse upokojenke in 
upokojenke ne glede na starost, ne glede na to, kje živijo in ne glede na vrsto pokojnine ter da 
je potrebno odpraviti vezavo pravice na premoženjsko stanje otrok. 
 
V sindikatu upokojencev vztrajamo na sistemskih rešitvah za blažitev revščine med upokojenci, 
zato predlagamo izredno uskladitev pokojnin, ki bi po izračunih ZPIZ-a morala biti 4,4 %. 
Vztrajamo na sistemski ureditvi vsakoletne redne uskladitve pokojnin. V sindikatu upokojencev 
zavračamo vezavo uskladitev pokojnin na javnofinančne možnosti. Država je v preteklosti 
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znižala prispevno stopnjo delodajalcem in zato mora sedaj dopolnjevati pokojninsko blagajno s 
prispevki iz proračuna.  
 
V sindikatu upokojencev predlagamo, da se letni dodatek preoblikuje v 13. pokojnino, do katere 
so upokojenci, upokojenke glede na svoje delo, vlaganja, prispevanje v preteklosti nesporno 
upravičeni. 
 
V sindikatu upokojencev pričakujemo, da ob Dnevu starejših ne bomo dobivali le vljudnostnih 
čestitk, sporočil, ampak, da bomo vključeni v odločanje o vseh vprašanjih, ki nas zadevajo, da 
bomo poslušani in slišani. Da ne bomo dobili le suhoparnih odgovorov, s katerimi zavračajo 
naše pobude, ampak se bodo z nami pogovarjali o naših predlogih. 
  
Starejši zavračamo vse oblike pomoči s katerimi se nas obravnava kot nemočne, nesposobne, s 
katerimi se nas potiska v kot, kjer naj mirujemo in molčimo.  
 
Sposobni smo soodločanja, pripadajo nam vse državljanske pravice, zato 

 

NIČ O NAS BREZ NAS 
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Predsednica Sindikata upokojencev Slovenije 


