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Spoštovani,  

 

upokojenci smo od uveljavitve veljave zloglasnega ZUJF-a naprej bili prikrajšani 
pri pokojninah, socialnih prejemkih in dostopu do kakovostnih zdravstvenih 
storitev. Ker se nam pokojnine več let niso usklajevale v skladu s sistemskim 
zakonom, so zdaj manjše za 9%. Prenos varstvenega dodatka med socialne 
pomoči in obremenitve premoženja je več deset tisoč starejših pahnil v 
revščino. Kasnejši popravki te ureditve niso popravili tega, kar je bilo storjeno 
ljudem. Znesek minimalnega dohodka se ni več let uskladil in je tako bil leta 
nižji od zneska, ki je bil izračunan kot minimum za preživljanje. Zakona o 
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ni uspela nobena koalicija 
pripeljati do parlamenta, ker so to vedno zavrli vsi tisti, ki nasprotujejo krepitvi 
javnega zdravstvenega sistema in krepitvi solidarnosti znotraj njega. Prav tako 
že desetletje nobena vlada ni pripravila zakona o dolgotrajni oskrbi in 
zavarovanju zanjo za sprejem v parlamentu. Desetletje se ni zgradil noben dom 
za starejše, ki bi v celoti bil financiran z javnimi sredstvi - ampak imamo le nove 
domove s koncesijami, ki so dražji in za mnoge starejše nedosegljivi.  

Večina upokojencev s povprečno pokojnino si ne more sama privoščiti bivanja v 
institucionalnem varstvu, pomoči ne na domu. Odvisni so od pomoči svojih 
otrok. Kako se počuti človek, ki je pošteno delal vso delovno dobo, pa nima za 
dostojno preživetje? Mnogi upokojenci so morali predčasno na Zavod za 
zaposlovanje in tam čakati na upokojitev, zato imajo pokojnine pod pragom 
revščine? Pod pragom revščine še vedno živi cca 280.000 prebivalcev Slovenije 
kljub nekajletni gospodarski rasti. 
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ZATO VAS SPOŠTOVANI SPRAŠUJEMO: 

1. Kakšna je vaša dolgoročna usmeritev družbenega razvoja? Ali naj ta 
temelji na usmerjenosti le v gospodarstvo in krepitev interesov kapitala 
ter dobičkov posameznikov? Ali naj bo gospodarska rast cilj ali naj bo 
sredstvo za čim boljše življenje prebivalstva, blaginjo vseh? 

2. Kakšni so vaši predlogi v zvezi s sistemi izobraževanja, znanosti, kulture, 
zdravstva, socialne varnosti? Ali menite, da mora država v pretežni meri 
urejati te dejavnosti in jih ne sme prepuščati trgu? Ali boste podpirali 
izvajanje teh dejavnosti pretežno v sistemu javnih služb ali pa se 
zavzemate za izvajanje teh dejavnosti v zasebni dejavnosti? 

3. Kakšni so vaši predlogi za pokojninski sistem? Ali ste za krepitev prvega 
pokojninskega stebra, ali pa menite, da je potrebno vzpostaviti obvezno 
varčevanje v drugem stebru? Kako si to slednje predstavljate pri 
zaposlenih s plačo 600 do 700 evrov?  

Kakšno je vaše stališče v zvezi delom upokojencev, ki so izpolnili vse 
pogoje za upokojitev ? S katerimi davki in prispevki bi obremenili njihovo 
delo? 

4. S katerimi ukrepi nameravate vrniti upokojencem to, kar jim je bilo 
odvzeto po letu 2009 in kdaj? 

5. S katerimi ukrepi boste znižali število ljudi, ki živi pod pragom revščine? 

6. Kakšen sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja 
nameravate predlagati? Ali bo ta temeljil na solidarnosti, pravičnosti, 
dostopnosti za vse ne glede na premoženjsko stanje posameznika? Ali se 
boste zavzeli za ohranitev košarice zdravstvenih storitev? Ali ste za 
preureditev dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja in prenos tega v 
obvezno zdravstveno zavarovanje ter za povečanje sredstev za obvezno 
zdravstveno zavarovanje? 

7. Kakšen sistem dolgotrajne oskrbe zagovarjate? Ali se strinjate z uvedbo 
zavarovanja za dolgotrajno oskrbo, ali pa menite, da mora sredstva za 
povečane potrebe dolgotrajne oskrbe zagotoviti proračun in tako 
zagotoviti starejšim dostojno življenje? 



8. Kakšne ukrepe boste predlagali za prilagoditev bivalnih razmer starejših, 
(vgraditev dvigal, itd.). Ali boste podprli ureditev manjših bivalnih 
skupnosti za starejše? 

Vnaprej se zahvaljujemo za vaš trud, prosimo, da nam vaše odgovore 
pošljete najkasneje do 20. maja 2018. Vodstvo Sindikata upokojencev 
Slovenije bo vaše odgovore v drugi polovici meseca maja predstavilo 
članstvu na srečanju, ki bo tokrat v Ljubljani.  

 

V pričakovanju odgovorov vas pozdravljamo! 

Ljubljana, 4.maj 2018 

 

Predsednica SUS 
    Francka Ćetković 

 


