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Upokojenci, zbrani na športno-rekreativnem srečanju nekaj dni pred volitvami ugotavljamo, 
da kljub spodbudnim podatkom o gospodarski rasti, rasti BDP še vedno nismo deležni dela 
teh rezultatov. Lansko leto smo od vladne koalicije zahtevali vrnitev denarja, ki smo ga 
izgubili zaradi neusklajevanja pokojnin. Zahtevali smo tudi zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju, zakon o dolgotrajni oskrbi, zakon o demografskem skladu. Nič od 
tega nismo dobili.  

In kaj nam ponujajo stranke pred volitvami? 

Strankam, ki se potegujejo za vstop v parlament, smo postavili osem predvolilnih vprašanj, ki 
so po našem mnenju pomembna za upokojence in večino prebivalstva Slovenije. Odgovorile 
so nam stranke SD, DESUS, SNS, LEVICA, SDS, NSi, stranki Dobra Država in Stranka 
Alenke Bratušek sta nam poslali program, ostale se sploh niso oglasile. Hvala vsem, ki so se 
potrudili odgovoriti, saj s tem kažejo svoj odnos do starejših.  

Prvenstveno smo želeli stališče strank glede njihove dolgoročne usmeritve družbenega 
razvoja, ali naj bo gospodarska rast cilj ali naj bo sredstvo za čim boljše življenje prebivalstva, 
blaginjo vseh. Povprašali smo jih še po njihovih stališčih o tem ali zagovarjajo sistem, da so  
področja izobraževanja, zdravstva, kulture, znanosti, sociale javne dobrine, ali pa menijo, da 
je te storitve potrebno prepustiti konkurenci, trgu. Povprašali smo jih še o stališčih o 
pokojninskem in zdravstvenem sistemu, dolgotrajni oskrbi, o odpravljanju revščine. 

Kaj obljubljajo, s čim se ne strinjamo 

Kar nekaj strank obljublja višje pokojnine, plače, odpravo čakalnih dob v zdravstvu, ob tem 
istočasno napovedujejo zniževanje davkov in prispevkov. S katerimi ukrepi bodo to dosegli ni 
jasno. 

Mnogi napovedujejo nujno potrebne reforme predvsem zdravstvenega sistema, pokojninskega 
sistema, ne povedo pa, kakšne bodo te reforme, kaj bodo prinesle ljudem. Vsi vemo, da 
govorjenje o reformah nasploh pomeni največkrat zniževanje delavskih in socialnih pravic, 
zniževanje plač, pokojnin. 
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V sindikatu upokojencev imamo do vseh  vprašanj stališča, ki smo jih sprejeli na svojem 
kongresu. Na podlagi teh ugotavljamo, da ne morejo dobiti naše podpore stranke, ki: 

- ne prepoznajo nujnosti preusmeritve od čaščenja kapitala k človeku, delavcu, v dobro 
ljudi, v blaginjo za vse; 

-  se ne zavzemajo za javno zdravstvo, kulturo, izobraževanje, znanost, in ki bi v ta 
področja vnesli tržnost ter večji delež zasebnih sredstev; 

- ponujajo komercialna in profitna zavarovanja v pokojninskem in zdravstvenem 
sistemu, pravice v zdravstvu pa bi bile odvisne od višine vplačanih premij. Ne 
pristajamo na oženje košarice obveznega zdravstvenega zavarovanja, ne pristajamo na 
delitev košarice na A in B, ne pristajamo, na socialno, razvojno kapico, ne pristajamo 
na sistem, kjer pokojnina ne bo temeljila na prvem pokojninskem sistemu, ampak bo 
odvisna od drugega, tretjega stebra;  

- ne prepoznajo potrebe določitve take višine minimalnega dohodka, plače, pokojnine, 
ki bo presegala prag revščine. 

V Sindikatu upokojencev tudi ne sprejemamo stališča, da je potrebno VARČEVATI, KO 
NAM GRE DOBRO, varčevati na račun pokojnin, plač. 

Spoštovani, kandidati, kandidatke za poslance, spoštovane gospe in gospodje v GZS, na 
plečih delavcev, upokojencev se je varčevalo v kriznih časih, sedaj, ko beležimo višjo 
gospodarsko rast, pa je potrebno zopet varčevati, pravite. In tako po vašem mnenju sedaj 
tudi ni čas, da bi nam vsaj nekaj od tega, za kar smo bili prikrajšani v kriznih časih, 
povrnili, pa naj gre za višje plače ali usklajevanje pokojnin.  

 

Kaj pričakujemo, zahtevamo od nove vladne koalicije 

V sindikatu upokojencev zahtevamo: 

- da se takoj sprejme zakon, ki bo zagotovil vrnitev devetih odstotkov pokojnin, ki so 
nam bili odvzeti zaradi neusklajevanja pokojnin; 

- da se sprejme sprememba pokojninskega zakona, s katerim se bo povečal odmerni 
odstotek za pokojnino, da delavci s polnimi upokojitveni pogoji ne bodo prejemali 
pokojnine pod pragom revščine. Zahtevamo tudi izenačitev prispevka za invalidsko in 
pokojninsko zavarovanje delodajalcev s prispevki zavarovancev, torej oboji po 15,5 
odstotka; 

- da se sprejme zakon o minimalni plači, ki bo zagotovil minimalno plačo v višini 700 
evrov; 

- da se sprejem zakon, ki bo s 1. 1. 2019 zagotavljal znesek minimalnega dohodka, ki je 
sedaj v veljavi (385 evrov), 



- da se čim prej sprejme zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki 
naj preuredi sistem dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja; čim prej je treba sprejeti 
zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, ki bo omogočil 
dostojno starost; 

Spoštovani kolegi, kolegice, tovariši in tovarišice, 

čeprav smo naveličani predvolilnih obljub in njihovega neizpolnjevanja, se bomo mi 
aktivni državljani udeležili volitev in dali svoj glas strankam, ki nakazujejo udejanjanje 
naših stališč in zahtev. 
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