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JAVNO PISMO
predsedniku vlade RS, Marjanu Šarcu
Člani sindikata upokojencev Slovenije smo z našega letnega srečanja v Brežicah 6.
junija letos vladi in poslanskim skupinam poslali zahteve in predloge, ki se nanašajo
na izredno uskladitev pokojnin, da bi nam te bile ustrezno usklajene za leta, ko se te
niso usklajevale ali so bile usklajene v nižjem odstotku na podlagi zloglasnega
ZUJFA. Pokojnine se morajo izredno uskladiti še za 7,2%, da bo tako s tem
dosežena ustrezna raven pokojnin sicer bodo upokojenci trajno oškodovani.
Predlagali smo tudi določitev višine letnega dodatka za leto 2020 v skladu s
sistemskim zakonom.
Generalni sekretariat vlade nas je s pismom obvestil, da je naše predloge in zahteve
posredoval Ministrstvu za delo, socialne zadeve, družino in enake možnosti, ki nam
naj odgovori in vlado seznani z odgovorom. Ministrstvo nam je 7. 8. 2019 poslalo
pismo brez podpisa, naveden je mag. Mitja Žiher, ki nam je posredoval pismo po
pooblastilu generalne direktorice direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela
mag. Katje Rihar Bajuk. Pismo je brezčutno, birokratsko.
Spoštovani predsednik vlade,
Iz tega sklepamo, da smo člani sindikata, starejši nevredni odgovora, ki bi ga nam
naj posredovala odgovorna ministrica. Naivno smo pričakovali, da nam boste
odgovorili vi oz. vlada.
Pismo, ki smo ga prejeli od strokovne službe ministrstva vsebuje vsem znane
ugotovitve o tem, zakaj ni bilo zakonskega usklajevanja, o tem, kaj je bilo narejeno v
preteklih letih (izredne uskladitve), o zagotovitvi 500 EUR oz. 530 EUR pokojnine
vsem, ki so dosegli zakonsko določene pogoje.
Naj ne zveni nesramno, ampak upokojenci znamo brati, poslušati in smo navedeno
vedeli, ko smo posredovali naše zahteve. Niti z eno besedo nismo prejeli odgovora
na naše predloge in zahteve. Zavedamo se, da imate kot predsednik vlade številne
zahtevne naloge in odgovornosti. Vemo, da so naloge, ki se nanašajo na starejše in
tudi na vse prebivalce, kot je sistem zdravstvenega zavarovanja, dolgotrajna oskrba,
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vprašanja oz. naloge, ki jih vlade v preteklem desetletju niso zmogle, hotele opraviti,
kljub temu, da so bili zakonski predlogi pripravljeni. In zakaj ne? Zato, ker vedno
zmagajo, prevladajo posamični interesi, zato, ker gre za prestiž, kdo bo predlagatelj
zakonov, zato, ker gre za to, da se kupčka s sredstvi, ki jih obvladujejo posamezna
ministrstva in drugi odgovorni deležniki.
Spoštovani predsednik vlade!
Ne sprejemamo obrazložitev, odgovorov, da je potrebno samo na plečih upokojencev
skrbeti za finančno vzdržnost socialnih sistemov, državne blagajne, da je potrebno
spoštovati fiskalno pravilo. Ljudje, starejši, nismo številke. Ko se odgovorni sklicujejo
na fiskalno pravilo, imamo namreč občutek, da se sploh ne zavedajo, da posledice
njihovih opozarjanj, dejanj čutimo predvsem starejši, prebivalci z najnižjimi prejemki,
še živi ljudje. Tisti, ki opozarjajo na potrebno zagotovitev vzdržnosti pokojninskega
sistema do leta 2050 in naprej kot da ne vedo, da nas je več kot 600.000 upokojenk
in upokojencev DANES in TUKAJ. ki si zaslužimo dostojno življenje.
Nihče nas ne more prepričati, da je problem 300 mio evrov, ki so potrebni za to, da bi
se pokojnine uskladile, da zaradi ne usklajevanja v preteklih letih ne bi bili trajno
oškodovani.
Spoštovani predsednik vlade!
Še vedno upamo, da boste vi in vlada ponovno proučili naše predloge in zahteve ter
sprejeli ustrezne odločitve in da bomo o tem obveščeni udeleženci 19. Festivala za
tretje življenjsko obdobje, ki bo od 1.10. do 3.10.2019 v Ljubljani.
V pričakovanju vašega odgovora, vas pozdravljamo.
Še bolj bomo zadovoljni, če nas pred tem povabite na pogovor!

Predsednica SUS
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