
STRANKA Štefanova ulica 5 
  ALENKE  1000 Ljubljana 

  BRATUŠEK  www.sab.si 

 
 

Srebrna nit – združenje za dostojno starost  

predsednica Biserka Marolt Meden  

Vipotnikova ulica 13 

1211 Ljubljana               Ljubljana, 16. 10. 2020 
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Spoštovana Biserka Marolt Meden, predsednica Srebrne niti. 

Dovolite nam, da se v stranki SAB odzovemo na vaše javno pismo, vezano zlasti na 43. 

nujno sejo parlamentarnega odbora za delo, ki je potekala 8. oktobra. Na seji je kot član 

odbora sodeloval tudi naš poslanec Vojko Starović. 

Drži dejstvo, da je poslanec nehote uporabil izraz dolgoročna oskrba, za kar se vam v imenu 

stranke opravičujem. Prav tako drži, da je poslanec v začetku svoje razprave pravilno 

navedel zadnje dostopne podatke OECD, ki nazorno kažejo, da je v Sloveniji nadpovprečno 

število mest/postelj v domovih starejših občanov. Te podatke je na 37. nujni seji odbora za 

zdravstvo in 40. nujni seji odbora za delo junija letos predstavil minister za zdravje, kot 

verodostojne pa jih je prepoznal tudi portal za raziskovalno novinarstvo Ostro.si. 

Vojko Starović je torej seznanjen z zadnjimi podatki glede števila postelj v domovih za 

ostarele, podatkom je pritrdila državna sekretarka z ministrstva za delo. Trend Evropske 

unije gre v smer deinstitucionalizacije, tj. dolgotrajne oskrbe, res pa je, da na sistemsko 

ureditev te problematike v Sloveniji čakamo predolgo – več kot 15 let. To sem v svojih 

nastopih večkrat poudarila tudi sama. Dokler se o zakonu o dolgotrajni oskrbi le 

pogovarjamo, je nujno podpreti programe, ki starejšim lajšajo bivanje in med njimi je tudi 

izvrsten in nagrajeni program Starejši za starejše. Ta je sofinanciran s strani države, vanj pa 

so vključeni številni in srčni prostovoljci. To je stališče naše stranke, ki ga je naš poslanec 

umestil v svojo razpravo. Program Starejši za starejše ni dolgotrajna oskrba in je ne more 

nadomestiti, je pa solidaren program, ki vsakodnevno lajša stiske in ga še kako potrebujemo. 

Na tem mestu hvala vsem, ki v tem programu sodelujejo in pomagajo! 

V stranki SAB smo prepričani, da so čakalne vrste za domove nedopustne in bi bilo sistem 

nujno treba prevetriti, prav tako se zaradi gmotnega položaja upokojencev zavedamo, da si 

marsikdo s svojo pokojnino domske oskrbe ne more privoščiti. Naše mnenje je, da morajo 

biti pokojnine dostojne in zadoščati za plačilo oskrbnine. Za to se borimo ves čas, odkar 

delujemo v politiki in tako bo tudi v prihodnje.  

Bi pa na tem mestu radi poudarili, da smo kot parlamentarna stranka za upokojence in 

starostnike storili največ. Ni nam vseeno, kako živijo in z vso odgovornostjo zastopamo 

njihove pravice in interese. Na naš predlog smo konec preteklega leta dosegli dvig 

odmernega odstotka s 57 % na 63,5 %, pri čemer bodo ženske za vsakega otroka 

upravičene do še dodatnih 1,36 % višji odmerni količnik. Dosegli smo pomemben preboj k 

izboljšani mobilnosti upokojencev in jim z uzakonjeno pobudo, ki sem jo predlagala kot 

ministrica, omogočili brezplačne medkrajevne prevoze z avtobusi in vlaki po celi Sloveniji. 

https://www.ostro.si/si/razkrinkavanje/objave/v-sloveniji-nadpovprecno-stevilo-postelj-v-domovih-starejsih
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Naše delo za izboljšanje položaja upokojencev smo septembra nadgradili še z zakonskim 

predlogom za brezplačen mestni potniški promet za vse upokojence, starejše od 65 let, vojne 

veterane in invalide. 

S trdim delom za upokojence bomo nadaljevali tudi v prihodnje in si prizadevali za 

brezplačne prevoze z mestnimi avtobusi, skrajšanje šestletnega prehodnega obdobja in 

sistemsko ureditev dolgotrajne oskrbe. Prav tako smo v zakonodajni postopek skupaj s 

stranko SD vložili svoj predlog zakona o demografskem skladu, ki bi bil namenjen izključno 

polnjenju pokojninske blagajne. 

V sled navedenega nam nikakor ne gre očitati, da v skrbi za starejše in upokojence nismo 

učinkoviti in nam njihove stiske niso poznane. Naše delo in rezultati govorijo sami zase. Je 

pa enostavneje dajati pobude od zunaj, kot vstopiti v politiko in stvari dejansko spremeniti. Mi 

smo se odločili za drugo, zahtevnejšo pot. Če verjamete, da lahko aktivno prispevate, vas 

vabimo, da se nam pri udejanjanju sprememb za starejše  pridružite. 

 

Alenka Bratušek, 

predsednica SAB  

 

 


