
 

 

Vabilo k izpolnitvi ankete ZSSS o predlogih za naslednjo 
pokojninsko reformo  

Spoštovani! 

  

Vabimo vas, da izpolnite spletno anketo ZSSS o predlogih za naslednjo pokojninsko reformo, ki jo 

najdete na naslednji povezavi. Med drugim sprašuje tudi o poklicnem zdravju kot pogoju za dvig 

upokojitvene starosti.  

  

Iz uvoda ankete: »SPLETNA ANKETA ZVEZE SVOBODNIH SINDIKATOV SLOVENIJE (ZSSS) O 

NEKATERIH PREDLOGIH ZA NASLEDNJO POKOJNINSKO REFORMO: Želimo se posvetovati s člani 

sindikatov, povezanih v ZSSS in s širšo javnostjo. Zanimajo nas vaša stališča v zvezi z napovedano 

pokojninsko reformo. Vabimo vas, da zato izpolnite to našo spletno anketo res do konca. Vzela vam bo 

največ 7 minut. Jamčimo, da je anketa povsem anonimna in jo zato lahko izpolnite brez zadržkov. 

Prosimo vas celo, da povezavo na anketo pošljete čim več svojim znancem, da bo nanjo odgovorilo čim 

več ljudi. Na internetu bo dostopna od 13. 2. 2019 do 10. 3. 2019. Njene rezultate bomo javno objavili. 

Zanima nas vaše mnenje o različnih predlogih za reformo. Med drugim vas bomo tudi vprašali o dvojnem 

statusu upokojencev, ki se nanaša na istočasno prejemanje pokojnine in plačila za delo upokojencev 

na trgu dela. Danes namreč predpisi določajo, da mora človek izbirati med pokojnino in plačilom za delo 

na trgu dela. Edina izjema je občasno in začasno delo upokojencev za delodajalca, ki pa je omejeno na 

največ 60 ur mesečno.  Kaj o vsem tem menite vi?” 

  

Več pojasnil v zvezi z anketo najdete tudi na spletni strani ZSSS v prispevku z naslovom »Zanima nas 

vaše mnenje!« 

  

Veselimo se vašega sodelovanja!  

   

Srečno in varno! 

STROKOVNA SLUŽBA ZSSS ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU:  

Lučka Böhm, izvršna sekretarka ZSSS za varnost in zdravje pri delu 

Katja Gorišek, svetovalka ZSSS za varnost in zdravje pri delu 

NOVICE  

 

Srečanje aktivistk in aktivistov SKEI Mladi - Gorjuša, 

28.2.2019 ob 12.00  

11.02.2019 - Čas je, da se spet vidimo in nadaljujemo z 

aktivnostmi.  
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Info SKEI št. 1/2019  

04.02.2019 - V novo leto z novim elanom...  

DELAVSKA ENOTNOST  

 

DE št. 3; 7.2.2019  

11.02.2019 - V novi številki DE preberite...  

PONUDBA SEMINARJEV  

 

Ekonomska izhodišča za kolektivna pogajanja; 

predavatelj Ljubo Cvar  

18.12.2018 - Odgovorno iskanje poti med željami in ekonomsko 

realnostjo.  

 

Pravni vidik mobinga ter vloga sindikata; predavatelj 

Vojko Fon  

12.12.2018 - Kaj lahko naredim sam in kaj lahko naredi sindikat?  

 

Delovna razmerja; predavatelj Bogdan Ivanovič  

11.12.2018 - Temeljne smernice za zavedanje in poznavanje ter 

spoštovanje pravic.  
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