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Številka:  162-1/2019/20 
Datum:  19. 4. 2019  
 
Zadeva:  Odgovor na javno pismo Pridobivanje evropskih sredstev za gradnjo 

novih domov za starejše 

 
Zveza:  Javno pismo predsedniku Vlade RS gospodu Marjanu Šarcu, Ministrstvu za 

zdravje, Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, 
Varuhu človekovih pravic in kandidatom za evropske poslance 

 
 
 
Spoštovani, 
 
v odgovor ste nam odstopili javno pismo Srebrne niti, združenja za dostojno starost (v 

nadaljnjem besedilu: Srebrna nit), v katerem slednja opozarja na problematiko staranja 

populacije, odhod mladih v tujino, spremenjeno vlogo družine in vlogo države pri skrbi za 

starejše. Opozarja tudi na obstoječe ureditve na področju institucionalnega varstva starejših 

(število domov za starejše, podeljevanje koncesij privatnikom, tudi tujcem), potrebi po ureditvi 

namestitev za osebe z demenco. Spodbuja črpanju evropskih sredstev, s katerimi bi država 

omogočila gradnjo novih, po njihovi oceni nujno potrebnih domov za starejše. 

 

Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: MZ) se je na teme, izpostavljene v prvem in 

drugem javnem pismu, že sestalo s predstavniki Srebrne niti. Sestanek je potekal dne 5. 4. 

2019. Kot ključna prioritetna področja predstavniki Srebrne niti prepoznavajo področje 

kompetenc v zdravstveni negi, ureditev normativov v zdravstveni negi, pripravo predloga 

zakona o dolgotrajni oskrbi, ureditev področja paliativne oskrbe in črpanje evropskih sredstev. 

 

MZ v okviru evropskih kohezijskih sredstev izvaja projekte, ki stremijo k testiranju novih rešitev 

na področju dolgotrajne oskrbe in povezavi zdravstvene oskrbe ter socialnega varstva. Skupen 

cilj projektov je, da starejše osebe čim dlje časa ostanejo v svojem domačem okolju in živijo čim 

bolj kakovostno življenje. Dejstvo pa je, da projektne aktivnosti, financirane z evropskimi 
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kohezijskimi sredstvi, ne morejo in ne smejo nadomeščati nujno potrebnih sistemskih 

sprememb, za katere je odgovorna država. Že sedaj pa omogočajo analizo potreb – med 

drugim tudi segmenta nezadovoljenih potreb, testiranje novih storitev, ki so v času trajanja 

projektov za upravičence brezplačne, opolnomočenje kadra in izvajalcev neformalne oskrbe z 

novimi znanji, razvoj novih delovnih mest in lažjo implementacijo ugotovljenih dobrih praks v 

sistemske rešitve. Mreža domov za starejše ni v pristojnosti MZ ampak se izvaja pod okriljem 

Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, s katerim predstavniki MZ 

dobro sodelujemo, tako pri pripravi predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, kot pri določanju 

ukrepov, ki se izvajajo s pomočjo evropskih kohezijskih sredstev. Izpostaviti velja tudi, da ima 

Slovenija v primerjavi s povprečjem držav OECD (47,7 postelj na 1000 prebivalcev nad 65 let), 

nadpovprečno število institucionalnih kapacitet na področju dolgotrajne oskrbe (54,5 postelj na 

1000 prebivalcev nad 65 let). Glede na navedena dejstva, gredo ukrepi MZ, v skladu s 

pristojnostmi in strateškimi dokumenti MZ in države, predvsem v smeri krepitve skupnostnih 

storitev in oblikovanju temeljev, da osebe kljub različnim oviranostim ob ustrezni podpori lahko 

čim dlje ostanejo v svojem domačem okoljem. 

 

Pri odgovoru na naš dopis se prosimo sklicujte na številko tega dopisa. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
 
 
 Aleš ŠABEDER 

MINISTER 
 
 
 
Vročiti: 

- Kabinet predsednika vlade – po e-pošti: gp.kpv@gov.si 
 
V vednost: 

- Srebrna nit, združenje za dostojno starost – po e-pošti: srebrna.nit@gmail.com 
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