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JAVNO PISMO 

 

ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, g. Anji Kopač Mrak 

in  

ministrici za zdravje g. Milojki Kolar Celarc 

 

Zadeva: Financiranje zdravstvene nege v domovih za starejše  

 

Prepričani smo, da sta seznanjeni z akutno problematiko financiranja zdravstvene nege v 

domovih za starejše. Skupnost socialnih zavodov je letos zaradi po njihovem mnenju 

prenizkega dviga cen zdravstvenih storitev (5 %) sporočila, da bodo prisiljeni zopet podražiti 

oskrbnine stanovalcev domov. 

Lani junija smo vladi, vama ministricama, ZZZS in Skupnosti socialnih zavodov poslali javno 

pismo z zahtevo po ureditvi financiranja zdravstvene nege. Zgodilo se ni nič, niti odgovora 

nismo dobili, pismo vam zato ponovno pošiljamo. 

Na probleme cen v domovih za starejše, pomanjkanja prostih mest v domovih in negovalnih 

bolnišnicah smo lani septembra in decembra pisno opozorili tudi predsednika vlade. 

Menimo, da ste se ukvarjali s pripravo zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju. Ogorčeni 

pa smo, ker zaradi nesodelovanja in neusklajenosti odgovornih deležnikov starejši tega 

zakona in ureditve problematike še dolgo ne bomo deležni. 

Pričakovali smo vsaj to, da se bodo rešila  pereča vprašanja bivanja v domovih, tudi 

premajhnih zmogljivosti, ki jih zgolj s podeljevanjem koncesij ni mogoče rešiti.  

Zaradi tega so po našem mnenju razmere še slabšajo. Žal je odgovornost za to porazdeljena: 

zakon o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju je v pristojnosti ministrstva za zdravje, ministrstvo 



za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pa je ustanovitelj domov za starejše. 

Mogoče je prav v tem ključni vzrok, da žgočih problemov ne rešuje nihče.   

Verjamemo, da si starejši zaslužimo veliko več vaše pozornosti. Ne verjamemo, da molčite in 

ne ukrepate zlasti zato, ker s povečanjem cen v domovih za starejše, ki bremeni oskrbovance 

in njihove svojce, še naprej bolj kot za ljudi skrbite za uravnoteženost javnih financ? 

 

Lep pozdrav! 

 

                                                                                       Sindikat upokojencev Slovenije 

                                                                                          Francka Ćetković, predsednica 
 

 

 

 

 

 

 

 

Poslano: direktor ZZZS Marjan Sušelj; 

               direktor Skupnosti socialnih zavodov Jaka Bizjak 

 


