


Spoštovani,
v zadnjih mesecih se je name, kot poslanko DZ RS, obrnilo nekaj starejših državljanov, ki so imeli na
volitvah predsednika republike in tudi leto prej na državnozborskih volitvah težave z načinom
izvrševanja volilne pravice. Gre za tiste oskrbovance domov za starejše občane , ki imajo v domovih
stalno prebivališče . Zakon o volitvah v državni zbor v svojem 81. členu namreč določa, da po pošti
lahko glasujejo tudi oskrbovanci domov za starejše, ki nimajo stalnega prebivališča, ter volivci, ki so
na zdravljenju v bolnišnicah, če to sporočijo OVK najkasneje 10 dni pred glasovanjem (torej volilno
pravico lahko izvršujejo). Tisti oskrbovanci, ki imajo v teh domovih stalno prebivališče pa te pravice
nimajo, pa čeprav so v vseh drugih pogledih statusno izenačeni s tistimi, ki imajo začasno
prebivališče.
Prizadeti me opozarjajo, da je v domovih vse več oskrbovancev, ki so vanje prišli iz družbenih
stanovanj ali iz stanovanj svojih otrok, nekateri so svoje nepremičnine tudi prodali, da bi si s tem
denarjem lahko doplačevali stroške bivanja in oskrbe v domu. V takšnih primerih nimajo več možnosti,
da bi bili stalno prijavljeni kje drugje kot pa v domu upokojencev. Ko opešajo ali zbolijo si želijo
glasovati po pošti, kar je omogočeno vsem oskrbovancem, ki so začasno prijavljeni v domovih, stalno
prijavljenim pa ne! Š tevilo oskrbovancev, ki imajo v domovih za starejše prijavljeno stalno prebivališče
se iz leta v leto povečuje. Predvidevam, da so bile razmere ob pripravi in sprejemanju Zakona o
volitvah v DZ precej drugačne od sedanjih.
Ugotavljam, da se s tem povzroča neenakopravnost med oskrbovanci, posledično pa tudi kršenje
ustavne pravice vsakega posameznika, da lahko voli.
Državni volilno komisijo zato sprašujem, ali je možno ZVDZ spremeniti oziroma, če bi to bil problem,
ali bi bili pripravljeni, v skladu s svojimi pristojnostmi, sprejeti ustrezno stališče in usmeritev za enotno
izvrševanje določb zakona, da bi bili v svojih pravicah oskrbovanci domov za upokojence izenačeni,
ne glede na vrsto njihove prijave prebivališča.
Na ta problem opozarjam zdaj, ko je še čas popraviti krivično delitev oskrbovancev, saj bomo imeli
naslednje leto volitve v Evropski parlament, lokalne volitve, možne pa so tudi predčasne volitve v
državni zbor.
Hvaležna bom za vaš odgovor in pripravljenost, da skupaj pomagamo vsem starejšim državljanom, ki
si želijo aktivno udejanjiti svojo volilno pravico.

S spoštovanjem,

Janja Klasinc
Poslanka
Podpredsednica Odbora za zunanjo politiko
Državni zbor RS
Šubičeva 4, 1000 Ljubljana
tel: 01 478 9569

