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PISMO PREDSEDNIKU VLADE, MINISTRICAM IN MINISTROM REPUBLIKE 
SLOVENIJE 

Spoštovani, 

v Republiškem odboru sindikata upokojencev Slovenije (SUS) ugotavljamo, da 
smo bili starejši, upokojenci tudi v iztekajočem se letu potisnjeni na rob 
preživetja - na naših hrbtih, na hrbtih prejemnikov socialnovarstvenih pomoči, 
minimalne plače, se v največji meri udejanja fiskalno pravilo, nadaljuje se 
varčevalna politika. 

Mnogi prebivalci bodo ob koncu leta deležni trinajste plače, povišanja plač. 
Prav je tako, saj so v naši državi plače nizke, nedostojno nizka je minimalna 
plača, ki ne dosega niti praga revščine. Tudi upokojenci si zaslužimo kakšen 
priboljšek ob novem letu, ali ne? 

Spoštovani,  

verjetno nam ni treba navajati podatkov o revščini med starejšimi, posebej ne o 
revščini med samskimi starejšimi, v najtežjem položaju so samske upokojenke. 
Verjamemo, da vsaj malo poznate zgodbe o težavah v zdravstvenem sistemu, o 
težavah v domovih za starejše, kjer marsikje ni poskrbljeno za dostojno oskrbo 
in se zato za nadzor organizira civilna družba. Negovalnih bolnišnic skorajda 
nimamo, storitve pomoči na domu so še v povojih. 

Na naše pozive, da je potrebno upokojencem vrniti, kar jim je bilo vzeto s 
politiko varčevanja in zaradi neusklajevanja pokojnin, nismo dobili ustreznega 
odziva. Predvidena dvojna uskladitev v letu 2018 je le droben korak. Za 
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zagotovitev izboljšanja socialnega položaja starejših bi morali narediti veliko 
več. Ljudje s 500 evri, kolikor po novem znaša najnižja starostna pokojnina za 
40 let dela, res niso bogati. Ta znesek je še vedno krepko pod pragom revščine.  

Revščina je v naši državi pogojena zlasti z nizkimi plačami, z prenizko minimalno 
plačo, ki je pod pragom revščine. Nizka minimalna plača pa je tudi vzrok za 
prenizke socialnovarstvene prejemke, ki ne pokrivajo minimalnih življenjskih 
stroškov, po predlogih ministrstva naj bi znašali 75 % izračunanih 
»kratkoročnih« minimalnih stroškov, kar je 331,26 €.To je nesprejemljivo, 
potrebno je zagotoviti takšno višino minimalne plače, ki bi omogočala tudi 
dostojni znesek minimalnega dohodka za izračun višine socialnovarstvenih 
pomoči. Minimalna plača bi morala znašati najmanj 700 evrov neto.  

Spoštovani,  

da v vladi ni posluha za prebivalce z nizkimi plačami, pokojninami, socialnimi 
pomočmi, kaže tudi dejstvo, da so predlagane rešitve v zakonu o dolgotrajni 
oskrbi in zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju bolj v 
prid bogatih in kapitala. Kako drugače razumeti predlagane rešitve, kjer se 
postavlja zgornja meja doplačil pri prejemkih v višini nekaj nad 1000 evrov, kjer 
ni predlogov, da bi plačevali tudi od pasivnih prihodkov? Kako razumeti 
predloge, da bi bolni,ki so zaradi bolezni odsotni več kot eno leto, prejemali le 
60-odstotno nadomestilo? 

Zakona o dolgotrajni oskrbi in o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju nastajata tako dolgo v veliki meri zaradi tega, ker se rešitve 
podrejajo interesom bogatih, kapitala, fiskalnemu pravilu. Ali je res ministrstvo 
za finance edini vladar v naši državi? 

Spoštovani predsednik,  

v načelih Ustave je zapisano, da je naša država socialna država. Želimo, da 
skupaj z ministri in ministricami ob koncu leta razmislite ali z rešitvami, ki jih 
predlagate, sledite udejanjanju načel socialne države. Ali kljub temu, da se radi 
pohvalite z rastjo BDP, proizvodnje, res ne uvidite, da je potrebno nekaj več 
drobtinic nameniti tudi tistim na obrobju, delavcem z minimalnimi plačami, 
upokojencem, ljudem, ki si sami ne morejo zagotoviti sredstev za preživetje - 



jim omogočiti kakovostne in bolj dostopne javne storitve na področju 
zdravstva, socialnega varstva? 

Verjamemo, da je všečno gledati, poslušati oddaje, kjer številni prostovoljci 
neutrudno z akcijami za zbiranje sredstev za novoletne pakete, darila 
razveseljujejo otroke, družine, ki si ne morejo privoščiti novoletnih daril, lepih 
praznovanj. Vendar, ali ni to tudi žalostno, saj bi jim to bila dolžna omogočiti 
država s svojo socialno politiko. 

Spoštovani predsednik, ministri, ministrice, želimo, da kljub še kratkemu 
obdobju do konca vašega mandata naredite nekaj več na področju socialne 
politike, kar bo pomenilo premišljeno in celovito ukrepanje, ne pa le deljenje 
predvolilnih bombončkov zgolj nekaterim. 

PA SREČNO IN USPEŠNO NOVO LETO! 

 

Sindikat upokojencev Slovenije 
                      Predsednica      
                         Francka Ćetković 
 

 

 


