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JAVNO PISMO VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE  

Spoštovani, 

bliža se Festival za Tretje življenjsko obdobje, kjer bo veliko raznovrstnih 
dogodkov, kjer smo starejši enkrat na leto deležni pozornosti, pokažemo tudi, 
kaj vse še zmoremo kot aktivni občani, državljani. 

Ne zaslužimo si, da nam vsako leto »sadite rožice« govorite o strategijah, 
načrtih za prihodnje čase, z uresničitvijo reševanja problemov, ki vsakodnevno 
pestijo starejše pa odlašate in obljubljate boljše čase v nejasni prihodnosti 

Pričakujemo, da nas boste letos na Festivalu seznanili z ukrepi za nadomestitev 
pokojnin, ki ste nam jih odvzeli zaradi večletnega neusklajevanja. Ne 
sprejemamo vaših odgovorov, kjer pravite, kaj ste vse letos naredili za 
upokojence (izplačilo vsem letnega dodatka, uskladili pokojnine za nekaj več 
kot je bilo sprva načrtovano), ne sprejemamo utemeljitev, da morate skrbeti za 
uravnoteženost javnih financ. Starejši smo dovolj prispevali. Ne želimo si 
predvolilnih bombončkov, ampak le to, kar nam pripada. Poudarjamo, da 
morajo biti predlagani ukrepi v skladu s sistemsko zakonodajo in ne smejo rušiti 
prvega pokojninskega stebra. 

Pričakujemo, da boste predstavili dolgo pričakovani zakon o dolgotrajni oskrbi, 
predvsem pa ukrepe za takojšnjo reševanje problemov poslovanja domov za 
starejše in druge ukrepe, ki vsakodnevno pestijo starejše zaradi pomanjkanja 
negovalnih oddelkov, zaradi pomanjkanja kapacitet v domovih za starejše, 
zaradi neustreznih normativov in standardov, ukrepe za enotno ureditev 

mailto:sus@sindikat-zsss.si


pomoči na domu. Prepričani smo, da ne vse to ne sme biti odvisno zgolj od 
finančnih možnosti občin. 

Ali pristojno ministrstvo sploh spremlja problematiko dela in poslovanja domov 
za starejše, ali pozna realno stanje? Ali se zaveda, da neurejena vprašanja 
financiranja, poslovanja domov vplivajo na pogoje bivanja starejših ob vseh 
drugih težavah, s katerimi se srečujejo? 

Starejši potrebujemo odločitve TAKOJ, ne JUTRI, POJUTRIŠNJEM. 

Prostovoljno delo ne more in ne sme nadomeščati tega kar mora storiti država, 
ki ima v svojih načelih zapisano, da je socialna država. 

(Sprejeto na seji Republiškega odbora Sindikata upokojencev Slovenije 11. 
septembra 2017.)  

 

Francka Ćetković, 
predsednica SUS  

 


