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 Z S S S - SINDIKAT UPOKOJENCEV SLOVENIJE 

Datum: 21. oktober 2021 

 

 

JAVNI POZIV VLADI IN POSLANSKIM SKUPINAM 

 

 

TAKOJ JE POTREBNO ZAGOTOVITI POENOSTAVITEV POSTOPKOV IN 

PRAVIL ZA UVELJAVLJANJE NUJNE OSKRBE Z ELEKTRIČNO ENERGIJO 

 

 

 

Spoštovani, 

 

pred dnevi je bil mednarodni dan boja proti revščini. Podatki kažejo, da se število revnih v 

naši državi povečuje. Naj ponovimo, da v Sloveniji živi 254.000 prebivalk in prebivalcev pod 

pragom revščine, od tega 97.000 oziroma dve tretjini upokojenk in upokojencev, med 

katerimi je daleč največ samskih žensk. V našem zadnjem pismu smo na to posebej opozorili, 

ko smo med drugim predlagali, da se zakonsko spremeni pravica do varstvenega dodatka 

tako, da bo dostopna vsem upokojenkam in upokojencev ne glede na leta starosti, upošteva se 

naj samo dohodkovni cenzus. 

 

V teh dneh imamo številne pozive naših članov v zvezi z napovedanimi zviševanji cen 

energentov in zaradi tega tudi cen vseh nujnih življenjskih potrebščin. Strah jih je, kako bodo 

preživljali prihajajoče zimske dni. 

 

Zato je sprememba zakonskih pogojev pravice do varstvenega dodatka zares nujna. 

 

Pozivamo vas tudi, da takoj ustrezno ukrepate, da se bodo spremenili pogoji upravičenosti do 

nujne oskrbe z energijo za ranljive osebe.  

 

Po dosedanji ureditvi, ki jo je predpisala Agencija za energijo, je postopek zapleten, vezan je 

na prejemanje denarne socialne pomoči.  

  

Takoj je nujno spremeniti pogoje za upravičenost do nujne oskrbe z energijo in sicer 

tako: 

 

− da se odpravi vezanje pravice do nujne oskrbe z električno energijo in zemeljskim 

plinom na pravico do socialne pomoči; 

− da bo pravica do nujne oskrbe z energijo pravica za vse upokojenke in upokojence, ki 

prejemajo pokojnino nižjo od 591 evrov ter tistim, ki 15% svojega razpoložljivega 

dohodka namenijo za oskrbo z energijo; 

− da bo pravica do nujne oskrbe priznana tudi osebam, pri katerih živijo otroci manjši od 

5 let; 
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− da bo pravica do nujne oskrbe priznana tudi gibalno oviranim osebam in osebam, ki so 

težko bolne; 

− da bodo pristojni poskrbeli za ozaveščanje gospodinjskih odjemalcev o možnostih, 

kriterijih in postopkih uveljavljanja pravice do nujne oskrbe z električno energijo in 

zemeljskim plinom. 

 

Menimo, da ni potrebno posebej opozarjati, da je ustrezen dostop do ogrevanja v 

stanovanjskih prostor še posebej pomemben za zdravje prebivalk in prebivalcev, še zlasti 

starejših, ki so v času covida 19 tako in tako že posebej ogroženi. Vsi ukrepi za zajezitev 

širjenja novega koroinavirusa in drugih virusov, ki povzročajo respiratorne bolezni, bodo 

zaman, če bodo starejši zaradi revščine zimo preživljali v neogrevanih in zdravju škodljivih 

bivalnih prostorih. 

 

V pričakovanju, da boste takoj sprejeli predlagane ukrepe, vas pozdravljamo. 

 

 

 

 

 

 

Francka Ćetković 

Predsednica Sindikata upokojencev Slovenije 
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