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Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije
Minister Jure Leben

Zadeva: Izgradnja dvigal v stanovanjskih objektih brez dvigal

Spoštovani g. minister Jure Leben
V Sindikatu upokojencev Slovenije – ZSSS namenjamo med svojimi aktivnostmi posebno
pozornost področjem, ki so pomembna za socialni položaj starejših kot so dostojne
pokojnine, zdravstveno varstvo dolgotrajna oskrba, bivalni pogoji, vključenost v družbo.
Ugotavljamo, da veliko upokojencev, upokojenk živi, pa tudi mlajših invalidov, mladih družin
z otroki v 4-5 nadstropnih zgradbah brez dvigal. Zanje, predvsem za bolne pomeni to, da so
obsojeni na zaprtost v stanovanje ali na zapustitev svojega bivalnega prostora in preselitev v
dom za starejše. Za vse opravke nakupov in drugih so odvisni od pomoči zakoncev, otrok,
sosedov. Najteže je za tiste, ki so samski, brez otrok, ali ti ne živijo v istem mestu. Z velikimi
težavami se srečujejo, ko morajo obiskati zdravnika ali oditi v bolnišnico.
Pomembno olajšanje njihovega življenja bi bila vgraditev dvigal v zgradbe. Tukaj pa tudi tisti,
ki se v zgradbi organizirajo sami, naletijo na probleme. To je Stanovanjski zakon, ki zahteva
soglasje stanovalcev, katerega je skoraj nemogoče dobiti od vseh stanovalcev.
Problem je tudi v zagotovitvi finančnih sredstev v ta namen. Sredstva rezervnih skladov se
porabijo za potrebne obnove, fasad, streh, itd.
Menimo, da bi morali najti rešitve in to v spremembi Stanovanjskega zakona ter v možnih
finančnih virih v ta namen, morebiti evropska sredstva in še kaj.
Tako v EU kot v naši državi so sprejete strategije, ki določajo naloge za ustrezne pogoje
življenja starejših, žal pa veliko tega ostane v predalih.
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Strategija dolgožive družbe, ki jo je sprejela Vlada preteklo leto nalaga ministrstvom pripravo
akcijskih načrtov. V delu 3.5.4 –Oblikovanje okolja za aktivno staranje je tudi del, ki se nanaša
na Prilagoditve bivalnih razmer.
V Sindikatu upokojencev pričakujemo, da se bo napisano tudi uresničilo in ne bo ostalo vse le
na papirju. Res je neverjetno, kako se za starejše nič ne da storiti.
Na težave starejših, invalidov, družin z otroki je bilo opozorjeno tudi v oddaji TEDNIK , 21.
januarja 2019 TV SLO 1.
Prosimo, da nas v zvezi z navedenim sprejmete na razgovor in za to predlagate termin.
V pričakovanju odgovora Vas pozdravljamo!

Predsednica SUS
Francka Ćetković

V vednost:
Mag. Črtomir Remec, Stanovanjski sklad Republike Slovenije, javni sklad
Ministrica mag, Ksenija Klampfer, Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti
Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Minister brez resorja dr. Iztok Purič pristojen za razvoj, strateške projekte in kohezijo

Dalmatinova 4, 1000 LJUBLJANA, tel.: (01) 43 41 200, e-mail: sus@sindikat-zsss.si,
https://www.zsss.si/sindikati_zsss/sus/,

