
Spoštovani poslanci in spoštovane poslanke! 

Svet se vsakodnevno spreminja in pada v krizo, zato me zanima: Kako in kdaj nam bodo 

vodilni v naši državi odprli nova vrata? Kdaj bodo ljudje, ki vodijo državo, začeli razmišljati 

širše, razmišljati o nas mladih? Kdaj bomo pozabili na preteklost in pričeli verjeti v Slovenijo? 

Če država nima potrpljenja in vere vase, kako bomo vanjo verjeli mi? Mnogo mladih je brez 

službe in vedno več jih bo, če te težave čimprej ne bomo odpravili. Če želimo zaposliti mlade, 

potrebujemo prosta oziroma nova delovna mesta. In kako jih bomo lahko ustvarili? V 

začetku reševanja tega problema nam je lahko v pomoč dejstvo, da se število zaposlenih, 

starejših od 65 let, hitro povečuje, medtem ko statistika kaže, da je povprečen Slovenec 

delovno sposoben od 15. do vključno 64. leta, zaradi česar smatram, da bi bilo treba znižati 

mejo za starostno upokojitev. Menim, da bi morali v določenih primerih uporabiti tudi 

prisilno upokojitev, ko se ljudje, ki presežejo starostno mejo za upokojitev, ne želijo upokojiti 

– teh primerov namreč opažam, da je vedno več. Menim, da bi bilo treba spremeniti tudi 

pogoje za zaposlitev težko zaposljivih kadrov, kjer se ponuja vsak dan manjše število 

zaposlitvenih mest. Prav tako bi bilo treba zmanjšati število vpisnih mest na nekaterih 

fakultetah oziroma omejiti letni vpis študentov na tolikšno število, kolikor jih bo mogoče ob 

zaključku šolanja tudi zaposliti. Kot pomoč nezaposlenim diplomantom bi lahko država 

omogočila pomoč pri pridobivanju primerne pomoči iz socialnih transferjev, znižanje davkov 

ter pomoč pri iskanju zaposlitve v tujini. Ker menim, da vodilni ne želite, da se izobražen 

kader izseljuje iz naše države, prosim, ustavite nepravilno trošenje javnega denarja ter 

poskrbite, da bo ta namenjen za pravilno in pošteno delovanje države, da bo namenjen 

spodbujanju delovanja posameznika znotraj naših meja. Vsak, ki dela z javnim denarjem, se 

mora zavedati, da to ni njegov denar, ampak denar vseh državljanov in zato nima pravice z 

njim nepošteno in negospodarno ravnati. Zame tu ni opravičil, še posebej ne v času, ko ima 

človek občutek, da se vse skupaj podira. Spoštovani poslanec, spoštovana poslanka, vi lahko 

poskrbite za nas! Nevarnost je, da smo obtičali v novem svetu, kjer je brezposelnost del 

našega vsakdana! Kot veste, je v Ustavi Republike Slovenije zapisano, da smo pravna, 

parlamentarna, demokratična in socialna država, zato menim, da bi vsi državljani Republike 

Slovenije morali imeti pravico do zdravstvene in socialne oskrbe, pravico do dela, 

izobraževanja in svobodnega izražanja in razmišljanja, ki za našo državo ne drži oziroma 

mnogim ni omogočen. Zato vas prosim, začnite se iskreno in preudarno pogovarjati med 

sabo, začnite vlagati tudi v gospodarstvo, turizem in kmetijstvo. Naj začne delovati pravna 

država! Omogočite vsem državljanom možnost zdravljenja, izobraževanja in lepšo prihodnost 

v Sloveniji, da se nam ne bo treba izseliti v tujino in bomo smisel svoje prihodnosti videli v 

sooblikovanju svoje države, države Slovenije. Prosim delujte v dobro vseh nas. Vi ste 

predstavniki ljudstva, ljudje so vas izvolili, da s svojim glasom delujete v njihovo dobro in 

zastopate interese, katerih kot posamezniki ne morejo uresničiti. 

S spoštovanjem, 

Ema Jaklin31 
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