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V Ljubljani, . 28.8.2022

Državni svet RS
Komisija za socialno varstvo, delo, zdravstvo in invalide

Pripombe k predlogu zakona o začasnih ukrepih za odpravo posledic 
draginje za najbolj ranljive skupine prebivalstva (ZZUOPD) – nujni 
postopek, EPA 222-IX

V Srebrni niti – Združenju za dostojno starost pozdravljamo vse ukrepe, ki 
pomagajo premagovati revščino ob skokovitem naraščanju cen energentov in 
življenjskih potrebščin.
Želeli bi si, da je obravnavani zakon le prvi korak k pomoči ranljivim skupinam 
in da skušamo pomoč nameniti vsem tistim, ki imajo dohodke nižje od praga 
revščine (tako plače kot pokojnine). Podatki Statističnega urada RS za leto 
2021 govorijo o kar 243.000 osebah, ki živijo v gospodinjstvih z ekvivalentnim 
razpoložljivim dohodkom nižjim od praga revščine.

Res moramo vzpostaviti sistem, ki bo avtomatično prepoznal, kdo je 
upravičen do varstvenega dodatka in ga bo tudi prejel. Čim prej – tudi z 
zakonom po nujnem postopku – bi morali odpraviti diskriminacijo, da do 
varstvenega dodatka niso upravičeni vsi starejši – stanovalci 
socialnovarstvenih zavodov.
Ne gre za velike vsote, saj v proračunu najdemo tudi postavke, ki tja ne 
sodijo.

Skrbi nas tudi področje zdravstvene oskrbe, saj bi kakršnokoli krčenje 
košarice pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja pomenilo slabšo 
zdravstveno oskrbo za vse tiste, ki komajda preživijo in ne bi bili sposobni 
plačevati komercialnih dodatnih zavarovanj oziroma storitev, ki bi izpadle iz 
košarice, a bi jih potrebovali.
Zato ponovno poudarjamo, da pričakujemo krepitev socialne države in s 
tem tudi javnega zdravstva in socialnega varstva.
Pričakujemo tudi, da bo vlada nemudoma pripravila ustrezen zakon za 
preoblikovanje dodatnega zdravstvenega zavarovanja na načelih solidarnosti 
in vključitev v obvezno, ker bo na ta način razbremenila tiste z nizkimi plačami 
in pokojninami, ki danes plačujejo enako vsoto za dodatno zavarovanje kot 
tisti z najvišjimi plačami in pokojninami. Celotna vsota za zdravstvo pa bo 
ostala enaka.
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