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JAVNO PISMO predsedniku Vlade Republike Slovenije, 

ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti, ministrici za zdravje, direktorju Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije in direktorju 

Skupnosti socialnih zavodov 

V sindikatu upokojencev Slovenije (SUS) ZSSS smo z 

ogorčenjem prebrali namero Skupnosti socialnih 

zavodov Slovenije, da bodo oskrbovanci domov za 

starejše morali poleg oskrbnin dodatno plačevati še 

stroške za zdravstveno nego. 

Opozarjamo, da so oskrbovanci domov za starejše 

obvezno zdravstveno zavarovani in da je nezakonito 

zahtevati od njih, da doplačujejo za zdravstvene 

storitve. 

Nedopustno je, da se že leta deležniki, ki so 

odgovorni za dogovarjanje o ceni zdravstvene nege, ki 

se naj zagotavlja iz sredstev obveznega zdravstvenega 

zavarovanje, ne morejo, nočejo ali ne znajo najti 

rešitev, ki bi bile ustrezne tako za ZZZS kot 

zavarovance. 

V skupini upokojencev v Skupščini Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije smo že leta 2012 

zahtevali obravnavo problematike določanja cen 

zdravstvene nege v domovih za starejše. Skupščina je 

naložila odgovornim, naj razrešijo vsa vprašanja v 

zvezi z opravljanjem dejavnosti zdravstvenih storitev 

in njegovim financiranjem. Očitno ni bilo nič 
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narejenega, vsi »čakajo« zakon o dolgotrajni oskrbi«, 

ki bi naj kot čarobna palica rešil vse probleme. 

Dejstvo je, da odgovorni deležniki ljubosumno čuvajo 

svoj »vrtiček«, svojo vrečo denarja. 

Ker ustanovitelji domov ne zagotavljajo zakonsko 

opredeljenih sredstev za razvoj, oskrbovanci in 

njihovi svojci plačujejo tudi izdatke za obnove 

domov, za novo sodobnejšo opremo.  

Država žal ne opravlja svoje funkcije zagotavljanja 

sredstev za izgradnjo, obnovo domov, ampak to 

prepušča zasebni iniciativi. 

Spoštovani predsednik vlade, ministrici, direktorja, 

kako dolgo bomo starejši še na udaru ukrepov, ki 

povzročajo človeka nevredno življenje? 

Z varčevalnimi ukrepi niste dopustili usklajevanja 

pokojnin, varstveni dodatek ste kot pravico iz 

pokojninskega sistema prenesli v socialne pomoči.   

Pričakujemo, da boste odgovorni tako v Skupnosti  

socialnih zavodov kot v pristojnih ministrstvih in 

Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije skupaj 

proučili odprta vprašanja oblikovanja cen zdravstvene 

nege in sprejeli ustrezne rešitve. 

Pričakujemo, da boste vsi odgovorni preprečili, da bi 

oskrbovanci domov plačevali storitve zdravstvene 

nege. Pričakujemo, da bo ministrstvo za delo, 

družino, socialne zadeve in enake možnosti opravilo 

svoje naloge, ki jih ima kot ustanovitelj domov za 

stare.                                                                                                  
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