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Rim je med 10. in 12. oktobrom gostil 
skupščino Evropske sindikalne zveze 
upokojencev in starejših Ferpa.
Prav gotovo je bilo to pomembno 
srečanje, saj dovoljuje analizo tega, 
kar je bilo opravljeno, in tega, kar 
bo še treba storiti do konca mandata 
kongresa. Pa tudi izbira Rima ni bila 
postranskega pomena, je poudarila 
generalna tajnica zveze Ferpa Carla 
Cantone.
Rim so organizatorji kongresa na-
mreč izbrali zato, da bi proslavili 
60-letnico sporazumov, na podlagi 
katerih se je 
rodila Evrop-
s k a  u n i j a ; 
slednja je bila 
v osnovi le sa-
nja nekaterih, 
s časom pa 
je prerasla v 
upanje števil-
nih. Naloga 
sindikata je 
ta, da prispe-
va k ohranja-
nju tega veli-
kega upanja 
in da se hkrati 
bori za soci-
alno Evropo, 
za združeno 
Evropo,  ki 
bi kljubova-
la sovraštvu, 
rasizmu in na-
silju, v imenu 
solidarnosti med državami, v imenu 
demokracije in socialne pravičnosti 
za vse.
Cantonejeva se je v svojem govoru 
dotaknila številnih sila zanimivih 
tem. V prvi vrsti tistih, ki so vezane na 
Evropsko listino pravic in odgovor-
nosti starejših in upokojencev, ki zah-
tevajo tako od sindikata kot od zveze 
Ferpa boj za dostojanstvo, dobrobit in 
varnost starejših oseb. Boj, ki se bo 
odražal tudi preko sporočanja, ki bo 
prikazalo realne življenjske pogoje 

milijonov upokojencev in starejših.
V poročilu se je zaustavila pri 
opravljenem delu in pri želji po 
okrepitvi delovnega razmerja med 
zvezo Ferpa in Evropsko sindikal-
no konfederacijo ETUC, ki ostaja 
poglavitnega pomena za krepitev 
skupnega sindikalnega delovanja na 
področju zdravja in socialne zaščite, 
aktivnega staranja, zaposlovanja in 
prekarnosti ter obenem enakosti med 
ženskami in moškimi na področju 
socialne varnosti.
Tajnica je seveda opozorila tudi 

na potrebo po 
čim prejšnji 
ureditvi sku-
pne evropske 
platforme o 
univerzalnih 
in  predno-
s t n i h  p r a -
vicah, ki bi 
bila vključno 
z Evropsko 
listino pra-
vic povod za 
organizacijo 
dneva evrop-
ske mobiliza-
cije spomladi 
2018.
O b  k o n c u 
s k u p š č i n e 
so soglasno 
izg lasoval i 
zaključni do-
kument, ki je 

vsakomur dostopen na spletni strani 
zveze Ferpa www.ferpa.online/it/, 
tako kot dokument, ki so ga skupaj 
sestavili sindikat Spi za Furlanijo 
Julijsko krajino, Spi za Veneto in 
sindikat hrvaških upokojencev Suh 
za Istro na srečanju v Poreču dne 3. 
oktobra. Tudi ta sporazum je objav-
ljen na spletu zveze Ferpa, saj je izraz 
čezmejnega delovanja med sindikati 
upokojencev na tem Jadranskem 
območju.

Luciano del Rosso

Za združeno in socialno naravnano 
Evropo, ki bi bila boljša za vse

Skupščina Ferpa: med glavnimi temami tudi Evropska listina pravic starejših 
in skupna osnovna platforma o univerzalnih in prednostnih pravicah

Tačas obhajamo 25-letnico patronata Inca 
Slovenija, ki ima svoj sedež v Kopru. V 
tem obdobju je po zaslugi upraviteljev 
in tehnične priprave operaterjev Inca za 
Slovenijo postopoma izboljševal svoje delo 
oz. krepil prizadevanje za skrb in zaščito 
pravic delavcev in upokojencev, kar je 
naposled privedlo do odprtja več uradov 
Inca v različnih slovenskih mestih, kjer 
nudijo odgovore in pomoč tako delavcem 
kot slovenskim državljanom, ki prejemajo 
italijanske pokojnine.

Ob tej priložnosti so se v Koper pripeljali 
predstavniki patronata Inca iz različnih 
evropskih držav, državna predsednica Inca 
Morena Piccinini ter številni upravitelji Inca 
in Cgil iz naše dežele. Spi FJk je v imenu 
učinkovitega sodelovanja, ki ga že več let 
vzpostavljajo z Inca Slovenija, zastopala 
deželna tajnica Gianna Belle. Slovensko 
stran je predstavljalo več zastopnikov oblasti, 
kar je dovolilo resno analizo stanja socialne 
varnosti v različnih evropskih državah in 
zlasti v naših čezmejnih območjih. (l.d.r.)  

25-let patronata 
Inca v Sloveniji
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Ko je vlada 
zavrnila 
predloge, 
ki bi lahko 
koristili več 
tisoč osebam, 
so se 2. 
decembra v 
petih mestih 
ljudje zgrnili 
na ulice. 
Boja še 
ni konec. 

Sindikat Cgil je po soočanju 
z vlado glede pokojnin izrazil 
vso svojo zaskrbljenost: podatki 
se namreč ne ujemajo, zato je 
kakršnokoli pogajanje nemogo-
če. Pričakovanja so bila velika, 
saj je vlada napovedovala veliko 
mero sodelovanja, rezultati pa so 
se izkazali kot nezadostni: nič ali 
skorajda nič ni bilo storjenega 
proti dvigu upokojitvene staros-
ti pri 67 letih, ki naj bi stopil v 
veljavo leta 2019, prav tako ni 
bilo nič storjenega glede social-
nega zavarovanja žensk, nič za 
okrepitev pokojnin mladih, ki se 
danes soočajo z brezposelnostjo, 
prekarnostjo in nizkimi plačami. 
Ravno tako se v letu 2018 ne 
obeta nobena sprememba gle-
de vprašanja revalorizacije oz. 
uskladitve pokojnin, potem ko 
je ustavno sodišče (na 4. strani) 
zavrnilo kakršnokoli možnost od-
škodnine za tiste, ki so v obdobju 
2012-2013 na lastni koži doživeli 
posledice neusklajenih pokojnin.
POMANJKLJIVO SOOČA-
NJE. Seznam neuresničenih zah-
tev se žal ne zaključuje s tem. Niti 
besedice ni bilo slišati, na primer, 
tudi glede konkretnih ukrepov 
za vključitev popravkov v zve-
zi s spreminjanjem življenjske 
dobe in posledično upokojitvene 
starosti, na osnovi službe, ki jo 
je vsak opravljal - da bi se torej 
proizvodni delavec za tekočim 
trakom lahko prej upokojil kot 
univerzitetni profesor. To je bila 
ena od poglavitnih zahtev Cgil 
in ostalih sindikatov, vlada pa je 
v odgovor le napovedala novo 
soočanje na to temo in ustanovi-
tev tehnične komisije. Isto velja 
tudi za vprašanje ločevanja med 
socialno varnostjo in oskrbo, ki 
je osnovnega pomena za jasno 
sliko računov zavoda Inps in za 
ravnotežje pokojninskega siste-
ma: nič se ni premaknilo, spet je 
bilo le slišati napovedi o sklicanju 
novih in novih omizij.
MOBILIZACIJA. Glede na 
rezultate, se je sindikat Cgil 
odločil, da ne bo podpisoval 

nobenih sporazumov. Skope 
ukrepe, ki jih je vlada vključila 
v fi nančni zakon, sindikat Cgil ni 
podprl in nemudoma napovedal 
mobilizacijo: 2. decembra so 
ljudje protestno stopili na ulice v 
Rimu, Bariju, Palermu, Cagliariju 
in Torinu, kamor se je iz dežele 
FJK pripeljalo 800 delavcev in 
upokojencev (na fotografi ji).
SAMO DROBTINICE. Sindi-
kati so si složno prizadevali za 

Cgil na preži 
zaradi pokojnin

Podatki 
se ne ujemajo

upokojitvene starosti leta 2019 
in največ 1000 žensk bo lahko 
imelo olajšan dostop do predča-
sne upokojitve Ape social leta 
2018. Nobenega novega ukrepa 
pa ni glede odpisanih, se pravi 
tistih, ki nimajo ne pokojnine in 
ne plače (t.i. esodati) in glede 
podaljšanj ukrepov glede delavk. 
Samo drobtinice, zato se bo mo-
bilizacija CGIL nadaljevala tudi 
po odobritvi fi nančnega zakona.

fl eksibilne oblike upokojitve, za 
zagon dela mladih, ki sta ga hudo 
ohromila kriza in pomanjkljiva 
generacijska zamenjava na trgu 
dela, do katere dejansko sploh ni 
prišlo. Edini konkretni odgovor 
na tem področju je bila širitev 
možnosti predčasne upokojitve 
t.i. Ape social na 4 dodatne spe-
cifi čne skupine zaposlenih, ki 
opravljajo težka dela. Prav tako se 
omejujejo na Ape social in težka 

dela tudi edine koristi za ženske 
delavke (z manjšim znižanjem 
prispevne stopnje za delavke-ma-
tere, do največ dveh let), potrjeno 
pa je bilo, da ne bodo v te ukrepe 
vključeni delavci, ki so ostali brez 
službe zaradi zapadle pogodbe za 
določen čas. Od tolikih pričako-
vanj, smo naposled dočakali le 
drobtinice: po podatkih CGIL, 
le nekaj več kot 8 tisoč delavcev 
ne bo vključenih v ukrep dviga 

Pokončno za naše vrednote
Ezio Medeot (generalni tajnik Spi Cgil FJK)

Glede na to, da smo v praznič-
nem obdobju, želim izraziti 
čisto posebno željo. 
Željo, ki je namenjena zlasti 
dvema osebama: tistemu gori-
škemu paru, ki ga je intervjuva-
la novinarka oddaje Piazza pu-
lita, medtem ko je nosil hrano, 
zdravila in raznorazno pomoč 
migrantom, ki so zatočišče 
našli v goriški galeriji Bombi, 
preden bi jo župan Ziberna 
dokončno zaprl.
Mislim, da je bil to izraz brez-
mejne dobrosrčnosti in da si 

zasluži zahvalo od vseh nas, 
ki še verjamemo v vrednote 
omikanosti, človečnosti in so-
lidarnosti do šibkejših, ki jih je 
pozabil tako župan Ziberna kot 
tudi tisti, ki so v Gradežu vdrli 
v občinski svet in protestirali 
pred občinskim odborom, ki 
je bil pripravljen sprejeti 18 
migrantov. Preprosta zahva-
la pa seveda ni dovolj: naša 
zahvala mora biti glasna, saj 
gre za vrednote, ki ji je naša 
generacija prenašala na svoje 
otroke, in s tem velja nadaljeva-

ti, pokončno in dostojanstveno, 
tudi v času krize, ki hudo šibi 
temelje dela in gospodarske 
varnosti družin, ter hkrati gro-
zi, da bo uničila – brez ustreznih 
protitelesc – tudi temelje omi-
kanega sožitja, da bo uveljavila 
egoizme, prevlado močnejših 
in populistične ideje, ki se žal 
pojavljajo tudi pri nas.
Krize ni konec. Če jo res želimo 
preseči, se moramo zavedati, da 
je za nami deset let zgrešenih 
navodil, kar je dokaz, da pot 
strogosti ni pravilna, tako kot 

ni primerna deregulacija tržne 
strukture in dela, krčenj plač in 
pokojnin. Da bi spremenili pot, 
ki smo jo ubrali, potrebujemo 
torej politične ukrepe, ki bi 
mladim zagotovili zaposlitev in 
povrnili zaupanje, ki bi zagnali 
potrošnjo ter posodobili oz. ok-
repili javni welfare, ki še vedno 
ostaja največja obramba pred 
rastjo neenakosti in socialne 
nelagodja. Zaradi tega smo 
stopili na ulice, da bi zahtevali 
spremembo v pokojninah – se-
danjih in jutrišnjih, ker nas zelo 

skrbi državni fi nančni zakon, 
ki daleč premalo vlaga v delo 
in zdravje.
Welfare in javno zdravstvo, 
revalorizacija in zaščita pokoj-
nin, pravičnejši davki, zakon 
za ne-samostojne osebe – to 
so teme, ki bodo še naprej med 
samimi našimi prioritetami 
tudi v letu 2018, ko nas čakajo 
volitve za novo vlado in parla-
ment, ampak tudi za obnovo 
deželnega upravnega aparata.
Vesel božič torej in zlasti srečno 
novo leto. 
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Koliko vpliva nepriznavanje dela v družin-
skem krogu na dohodnini, na profesionalnih 
perspektivah in na pokojninah žensk? Resnici 
na ljubo to težko kvantificiramo, pa vendar 
gre neizpodbitno za nekaj ogromnega, če 
upoštevamo hudo neenakost med moškimi in 
ženskami pri opravljanju domačih opravil - pri 
čemer sploh ni predvideno pokojninsko zava-
rovanje -, daleč prekratko obdobje obveznega 
materinskega dopusta in vzporednega skopega 
dohodninskega kritja, oskrbo tako mladoletnih 
kot starejših, ki je prav tako izvzeta od pokoj-
ninskega izravnavanja, a največ bremeni rano 
ženske, ki delajo.
Da bi pobliže preučila ta pojav in njegov pomen 
v luči pokojninskega zavarovanja in kakovosti 
življenja, je deželna koordinacija žensk pri Spi 
Cgil v sodelovanju z zavodom Ires izvaja raz-
iskavo o družinskih obremenjujočih opravilih 
in o oskrbi v deželi FJk. Nastale so delovne 
skupine, ki se posvečajo specifičnim temam, 
izsledki raziskave pa bodo znani na začetku 
prihodnjega leta in bodo ponudili osnovo za 
nove izzive tudi na deželnem področju za zaš-

čito zahtev, ki jih zasleduje Cgil za izboljšanje 
socialno-varstvene zaščite žensk in okrepitev 
njihovih pokojnin. 
Jasno je, da na tem področju Italija zelo zaostaja 
v primerjavi z ostalimi naprednimi državami, 
zlasti tistimi srednje in severne Evrope, ki moč-
no prednjačijo na področju enakih možnosti in 
posledično tudi glede prisotnosti žensk na trgu 
dela. Daleč smo od tistega evropskega cilja 60%.
Med številnimi konkretnimi primeri neenakosti 
je tudi razlika v pokojninah, ki jasno kaže na 
dohodninsko razliko tudi po končani delovni 
dobi: v naši deželi, kjer preštejemo danes 356 
tisoč upokojencev, je večina teh žensk, njihove 
pokojnine pa so v primerjavi z moškimi pov-
prečno nižje za 32 %. Za tem se ne skriva le 
reverzibilnost, pač pa zlasti dejstvo, da je vsota 
plačanih prispevkov in dolžina poklicne poti 
zelo pogojena od dodatnega dela, ki ga ženske 
opravljajo v družinskem krogu, saj morajo 
zapolnjevati vrzeli pomanjkljivega javnega 
welfare. Njihov prispevek je bistven tako z 
gospodarskega kot socialnega vidika, vendar 
povsem nepriznan.

Inflacija: od januarja 
usklajevanje pokojnin za 1,1%

Potrebno pa bo povrniti dolg, ki se je nabral leta 2015, 
ko je bilo usklajevanje višje od predvidenega

Ženske in delo v družini, zahteva 
po ustreznemu priznanju

Ne pri delu in niti pri pokojninah se ne spoštuje enakosti med spoloma. 
Spi pripravlja raziskavo glede stanja v FJk

Počasi, pa vendar inflacijo oz. 
rast življenjskih stroškov spet 
občutimo. Raste pod pritiskom 
dviga cen bencina in nafte, ki je 
v prvih devetih mesecih letoš-
njega leta določil srednjo rast 
1,1% cen, ki sestavljajo košarico 
zavoda Istat. Posledično naj bi 
bil torej 1,1% tudi povprečno 
razmerje usklajevanja pokojnin 
v letu 2018. Nominalna vred-
nost socialnih dodatkov se bo 
spet dvignila, potem ko je bila 
ustavljena tako leta 2016 kot 
2017, na podlagi nične inflacije 
v bieniju 2015-2016.
POVIŠANJA. To še ne pomeni, 
da se bodo vse pokojnine dvig-
nile. Usklajevanje za 1,1% je 
v celoti predvideno za najnižje 
pokojnine, ki se bodo dvignile 
na 507,41 evra mesečno, in za 
socialno doklado, ki bo znašala 
453 evrov. Podobnega odstotne-
ga povišanja bodo deležni tudi 
vsi upokojenci, ki prejemajo 

do 1522,23 evra, to je 3-kratni 
znesek minimalne pokojnine. 
Postopna krčenja revalorizacije 
pa bodo občutili vsi, ki spadajo v 
višje sloje (se pravi tisti, ki pre-
jemajo 3-4, 4-5, 5-6 ali 6-kratni 
znesek minimalne pokojnine), 
prilagajanje cenam inflacije pa 
bo upadlo postopoma na 95%, 
75%, 50% in 45% popolnega 
usklajevanja (in torej 1,05%, 
0,83%, 0,55% in 0,50% poviška) 
glede na pokojnino koristnika.
SPREMEMBE OD LETA 
2019. Leto 2018 bo torej zadnje 
leto, v katerem bo veljal zgoraj 
navedeni sistem, ki so ga uvedli 
leta 2013 z zakonom 147/2013 in 
potrdili leta 2015, ko so ga tudi 
podaljšali vse do 31. decembra 
2018. Od leta 2019 naj bi se po-
vrnili na stari zakon 388/2000, 
ki je predvideval povprečno ve-
liko manj neugoden mehanizem 
za pokojnine nad 1524 evrov 
(3-kratni znesek minimalne 

pokojnine); odstotki usklajeva-
nja bodo določeni po plačilnih 
razredih in bodo upoštevali od 
90% do 75% stopnjo inflacije 
(namesto današnjo 95% do 45%). 
Zahteva sindikatov, zlasti Cgil, 
pa cilja na uvedbo sistema, ki bi 
bil usklajevalno veliko pravič-
nejši, zlasti po razsodbi (več v 
sosednjem članku), ki je določila 
zakonitost dekreta 65/2015 o 
izravnavi pokojnin.
POVRAČILA. Predvidenim 
poviškom, o katerem pišemo v 
zgornjem delu, pa bo treba odšteti 
stari dolg iz leta 2015, ko je bilo 
usklajevanje pokojnin na podlagi 
pričakovane stopnje inflacije 
(0,3%) naposled višje od realne 
inflacije (0,2%). Uskladitev po-
kojnin, ki je samo nakazana na 
začetku leta, mora biti namreč 
uravnana z realnim upadom oz. 
dvigom inflacije na koncu leta. 
Razlika iz leta 2015, se pravi 
0,1% skozi vseh trinajst mesecev, 

naj bi bila povrnjena leta 2016, 
a je bila zamrznjena tako tistega 
leta, kot leto pozneje, to je 2017. 
S povrnitvijo so odlašali, vsaj 

dokler se ne bi vrednost pokojnin 
nekoliko okrepila: na tak način 
niso upokojencem že januarja ali 
tekom nekaj mesecev zmanjšali 
mesečnega zneska, ki ga preje-
majo. Ker bo vsota una-tantum 
povračila samo nekoliko višja 
od mesečnega usklajevanja (glej 
tabelo), bo najbrž v letu 2018 raz-
deljena na več mesečnih obrokov 
(od 2 do 4).     
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Širi se število prejemnikov minimalne dohodni-
ne. Z vključitvijo t.i. Rei – se pravi mesečnega 
dohodka oz. ukrepa, ki naj bi kljuboval revščini 
in brezposelnosti, ki ga bodo začeli izplačevati s 
1. januarjem 2018 (prošnje sprejemajo že od 1. 
decembra), se bo prag za prejemanje minimalne 
dohodnine dvignil na 6000 evrov na podlagi potr-
dila Isee (pokazatelj družinskega premoženjskega 
stanja), medtem ko je dosedanji mesečni ukrep 
t.i. Sia predvideval najvišji prag do 3000 evrov.
Tako kot Sia je tudi Rei neka ekonomska podpo-
ra, ki vključuje tudi več ukrepov za socialno oz. 
delovno vključevanje in je namenjena italijan-
skim državljanom oz. državljanom EU, pa tudi 
priseljencem z dovoljenjem za bivanje za daljše 
obdobje, ki prebivajo v Italiji že vsaj 24 mesecev.
Ob samem dvigu praga dohodnine, velja opozoriti 
tudi na vključitev nove kategorije koristnikov – 
to je brezposelnih, ki imajo vsaj 55 let; slednji 
se torej po novem pridružujejo družinam z 
mladoletniki, osebam s posebnimi težavami in 
nosečnicam. Novost je tudi v trajanju dodeljeva-

nja podpore, ki se od 12 dviga na 18 mesecev, po 
6 mesecih od prvega prejema pa lahko podporo 
podaljšaš za dodatnih 12 mesecev.
Vsota ekonomske podpore je odvisna od števila 
družinskih članov:

1 oseba 187,50 evra
2 osebi 294,38 evra
3 osebe 382,50 evra
4 osebe 461,25 evra
5 oseb 485,41 evra

Prispevek porazdelijo tudi, v primeru da druži-
na že prejema druge oblike socialne podpore, 
seveda, če slednje niso davčno pomembne. V 
nasprotnem primeru, je podpora Rei znižana za 
vsoto davčnih obvez. Kakor predhodni ukrep 
Sia, je Rei neskladen z dopolnilno blagajno in 
nadomestilom za brezposelnost Naspi, prav tako 
ga ne bodo prejemale osebe, ki so v 24 mesecih 
pred prošnjo kupile avtomobil ali motor (ali 
čoln). Z uvedbo ukrepa Rei izgine tudi doklada 
za brezposelnost.

Prag za prejemanje podpore se dviga (potrdilo Isee do 6000 evrov). V FJk so v to vključeni tudi upokojenci

Dohodkovna podpora, 
pred nami so spremembe

Kakor mnogi vedo, od leta 2016 dežela FJk računa na deželni ukrep za dohod-
kovno podporo, ki predvideva že od svoje uvedbe dohodninski prag Isee do 
6000 evrov (ista vsota kakor velja za Rei, vendar kar dvakrat več od predhod-
nega državnega ukrepa). Veliko višja je hkrati tudi izdana podpora, ki jo danes 
koristi skoraj 15 tisoč družin.
Tako kot za Rei, je pogoj za prejem podpore državljanstvo – italijansko, EU 
oz. priseljenci z daljšim dovoljenjem za bivanje - in pa bivališče (24 mesecev 
na območju dežele). Pri deželni dohodkovni podpori prav tako velja prag Isee 
(6000 evrov), tudi slednja se ne ujema z nadomestilom Naspi in s socialnimi 
blažilci; podpora pa predvideva podpis sporazuma s službami za socialno ali 
delovno vključevanje.
Dodatni pokojninski ali skrbstveni prispevki, ki jih eden ali več članov dru-
žine že prejemajo, so združljivi z podporo Mia do največ 600 evrov mesečno 
za enočlanske družine, z dodatnimi 150 evri za vsakega družinskega člana do 
največ 1050 evrov za štiri- ali veččlanske družine.

FJk: socialna podpora 
bolj dobrosrčna

pred nami so spremembepred nami so spremembe

«Stopnja kakovosti storitev bo 
enakovredna potrebam gosta, ne 
glede na to, kje bo nameščen».
Po besedah odbornice za zdravje 
Marie Sandre Telesca je to cilj 
postopka prekvalifi kacije dežel-
nih, javnih domov za starejše 
občane. Kakovost in čas oskrbe 
bosta - po zagotovilih odbornice 
- okrepljena, ne da bi to zahtevalo 
kakršnokoli dodatno povišanje 
stroškov za oskrbnino na račun 
gostov, zagotovljene pa bodo tudi 
osnovne stopnje oskrbe (t.i. Lea) 
in dvignili bodo število ležišč pri 
izvajalcih s koncesijo od 7145 
na 7550.
SHEMA DOMOV. Ta cilj je 
potrdila tudi predsednica Debora 
Serracchiani, ki je na isti tiskovni 
konferenci dejala, da namerava 
prilagoditi vseh 189 domov, ki jih 
je Dežela zabeležila na območni 
shemi: prekvalifi kacija, je dejala 
predsednica, bo tudi vplivala na 
postopek akreditacije zasebnih 
izvajalcev za pridobivanje dovo-
ljenj za koncesije z javnimi usta-
novami in hkrati na nov sistem 
fi nanciranja za vse tiste starejše 
goste domov, ki niso samostojni 
- od 1. januarja 2018 (veljalo naj 
bi tudi za nove goste) bo sistem 
temeljil na sprejemanju prosilcev 
na podlagi njihovih potreb in ne 
več na podlagi števila ležišč.
PREKVALIFIKACIJA.  1. 
januarja naj bi stopili v veljavo 
kriteriji za prekvalifi kacijo do-
mov, na podlagi sheme deželnih 
struktur. To ne pomeni, da bo vseh 
189 domov za starejše avtomatič-
no prilagojenih tem standardom, 
pač pa se bo prekvalifi kacija za-
čela postopoma, glede na najbolj 

Domovi za 
starejše - čas za 
prekvalifi kacijo

dosegljive standarde, domovi pa 
bodo imeli največ tri leta časa 
za prilagoditev in zapolnjevanje 
morebitnih pomanjkljivosti - or-
ganizacijskih (skrbstveno osebje, 
na primer), tehnoloških (naprave) 
ali strukturnih (stranišča, odstra-
nitev arhitektonskih ovir, ipd) 
na primer. Obstaja sicer tudi del 
teh domov - povečini v Trstu -, 
ki s prekvalifi kacijo zavlačuje. 
Zavlačevanju se zoperstavljajo 
sindikati, saj je prekvalifi kacija 
rezultat dveletnega procesa,  časa 
za prilagajanje pa bo po njihovi 
oceni itak dovolj.
SREČANJE. Ravno o tem je 

tekla beseda 27. novembra, na 
srečanju med deželnimi tajništvi 
Cgil –Cisl –Uil , sindikati upo-
kojencev in odbornico Telesca. 
Šlo je sicer za srečanje, ki ni 
osvetlilo vseh dvomov glede ča-
sovnega obdobja prekvalifi kacije 
domov. Zagotovila odbornice, da 
bo slednja stopila v veljavo še do 
konca mandata, namigujejo že ne 
dejstvo, da je prvi napovedani rok 
(1. januarja) že zastarel oz. ne-
dosegljiv. Preveriti je treba tudi, 
ali še velja napoved o okrepitvi 
deželnega fi nanciranja, ki naj bi 
posledično znižal vsoto oskrbnin: 
dežela naj bi ga sprejela julija in 

fi nanciranje naj bi predvidevalo 
povišanje od 68 na 84 milijonov 
evrov, z namenom seveda, da bi 
se zmanjšalo povprečno vsoto 
oskrbnino, ki jo plačujejo stranke, 
in hkrati okrepilo nov oskrbovalni 
sistem, ki naj bi temeljil na potre-
bah slednjih ravno gostov. 
Povprečna vsakodnevna oskrba 
pri zasebnih izvajalcih s koncesi-
jo se bo dvignila na 155 minut za 
stranke, ki potrebujejo specifi čno 
oskrbo, na 126 minut za goste, 
ki potrebujejo srednjo stopnjo 
oskrbe in 97 minut za najnižjo 
oskrbo; naj zapišemo, da današ-
nji standardi predvidevajo dve 

stopnji oskrbe za 75 oz. 60 minut.
ZAHTEVE. Cgil – Cisl –Uil in 
sindikati upokojencev zahtevajo 
konkretne roke za prekvalifi -
kacijo in hkrati opozarjajo, da 
slednja - vzporedno s postopkom 
akreditacije - ne more biti le en 
odgovor za obstoječe stanje, pač 
pa neko orodje za poenotenje 
dviga rezidenčnih in oskrbo-
valnih standardov v vseh 189 
strukturah na deželnem območju. 
Ta cilj se bo lahko doseglo tudi z 
okrepitvijo nadzora, z natančnim 
zdravstvenim sistemom, ki bo 
preverjal tiste, ki se določilom 
ne prilagodijo, z vlaganjem 
v izobrazbo osebja, z uvedbo 
enotnega deželnega modela za 
sklepanje konvencij z Zdravstve-
nimi podjetji, in okraji, ki bodo 
upravljali čakalne sezname, z 
uvedbo kriterijev, ki bodo dovolili 
dejansko vzporednost med oskr-
bo in potrebami posameznikov.
OSKRBNINE. Zlasti glede sre-
dnjih oskrbnin, ki danes znašajo 
60 evrov dnevno na osebo, si 
Dežela prizadeva, da bi jih znižala 
na 55 evrov, preko povišanja s 
sedanjih 26,60 evra na 39 evrov 
za tiste, ki so dokazano hudo ne 
samostojni. Glede rokov in oblik 
uvedbe novega sistema pa Dežela 
ni ponudila nobene gotovosti. 
Slednjo pa bo morala postreči 
na prihodnjih srečanjih, tako kot 
bo morala odgovoriti na vpraša-
nja glede fondov za okrepitev 
oskrbe na domu, saj se ne ujema 
z napovedanim povišanjem za 
dodatnih 400 mest v domovih za 
starejše, kar pomeni, da jih bo po 
novem 7145 (na 11 tisoč skupnih 
porabnikov).

Sindikati so na preži: 
na vsem deželnem območju 
je treba uresničiti cilje, brez 

zavlačevanj 


