
 

 

Ljubljana, 11.11.2020 

Gospod Janez Sušnik, Predsednik ZDUS 

 

Zadeva: Pobuda za skupno Telekonferenco 

 

Spoštovani g. predsednik, 

Na telekonferenci našega Programskega sveta smo ponovno razpravljali o obeh predlogih 

zakona o Demografskem skladu in posledično o položaju in problemih upokojencev. Jasno 

je namreč, da problemov upokojencev ne en ne drugi predlog ne rešujeta, na kar ste 

opozorili tudi vi v svojem pismu vladi. Strinjamo se z vami, da bi bilo smiselno z nadaljnjo 

razpravo o tem skladu počakati, prednostno pa obravnavati druge probleme, npr. vprašanje 

akutne in dolgoročne oskrbe naglo se starajoče generacije. 

Vendar nismo prepričani, da se bo to zgodilo. Zlasti DESUS v ustanovitvi Demografskega 

sklada zasleduje druge cilje, namreč upravljanje z ne tako majhnimi sredstvi, kar vselej 

prinaša določene bonitete politični stranki, ki si uspe pridobiti položaj upravljavca. In ta je 

bil obljubljen DESUSU, ne glede na to, ali bo to položaj ministra ali zgolj predsednika UO. 

Zato bo DESUS verjetno vztrajal na ustanovitvi DS, po možnosti s čim manjšim (ničelnim) 

nadzorom s strani Civilne družbe, kar bi vsekakor morali preprečiti. 

Ob tem pa se položaj upokojencev poslabšuje. Epidemija korona-virusa vse močneje 

pritiska na gospodarstvo in v SINTEZI-KCD se bojimo, da se bo v vladi spet porodila ideja 

o  nekakšnem novem ZUJFU, ki bo spet najbolj prizadel prav populacijo upokojencev.  

Zato smo temu vprašanju namenili dodatno pozornost in nastal je kvaliteten pregled 

problemov, ki nas obremenjujejo (Izsledke tega razmišljanja, ki jih je pripravil dr. P. 

Glavič, vam pošiljamo v prilogi). Ker pa ocenjujemo, da so to predvsem iztočnice za 

poglobljeno razpravo, obenem predlagamo, da bi organizirali skupno telekonferenco 

vašega UO in našega PS, v katero bi lahko povabili še kakšnega zunanjega strokovnjaka. 

Cilj bi bil, da oblikujemo skupno gradivo kot opozorilo Državnemu zboru, Državnemu 

svetu in vladi. 

Spoštovani g. predsednik, če ti je naš predlog v osnovi sprejemljiv, prosim, da me pokličeš, 

da dorečemo vsebinske in tehnične podrobnosti. 

S spoštovanjem in pozdravi! 

Predsedujoči SINTEZI-KCD 

Emil Milan Pintar         


