
            

 

VABILO na javno razpravo 

»Odprava revščine je politična odločitev« 

(4. maj 2018 ob 15. uri v Mestni hiši, Stritarjeva ul. 2, Ljubljana) 

V petek, 04.05.2018, ob 15:00 organiziramo razpravo »Odprava revščine je politična odločitev!« v 

Mestni hiši (Velika sejna dvorana) z vabljenim predstavništvom vseh političnih strank. Razpravo bo 

povezoval g. Igor E. Bergant. 

Politične stranke, ki so potrdile sodelovanje v javni razpravi (po abecednem redu): 

� DeSUS - Demokratična stranka upokojencev Slovenije: g. Uroš Prikl (predsednik odbora za delo, 
družino, socialne zadeve in invalide) 

� LDS - Liberalna demokracija Slovenije: ga. Jadranka Vouk Železnik  
� Levica: g. Luka Mesec ali dr. Matej Tašner Vatovec 
� Lista Marjana Šarca: ga. Nataša Trček (svetovalka za področje sociale) 
� Nova Slovenija: g. Jernej Vrtovec (poslanec) 
� Piratska stranka Slovenije: g. Jure Trbič (sekretar) 
� Solidarnost: g. Uroš Lubej (predsednik stranke) 
� Socialni demokrati: g. Jernej Štromajer (svetovalec) 
� Stranka Alenke Bratušek: mag. Alenka Bratušek (predsednica stranke) 
� Stranka modernega centra: dr. Aleksandar Kešeljević (predsednik Programske konference SMC) 
 

Poslanci (in poslanke) iz Slovenije v Evropskem parlamentu: 

� Dr. Igor Šoltes, Evropski poslanec, Skupina Zelenih / Evropske svobodne zveze. 
 

V razpravi s političarkami in politiki se bomo osredotočili na naslednja vprašanja: 

- Kako urediti področje dolgotrajne oskrbe? Kakšni so predlogi potrebnih rešitev, ki bodo 

odgovarjale na potrebe ljudi po dolgotrajni oskrbi? 

- Kako rešiti problem prekarizacije dela v Sloveniji? Kako omogočiti višje dohodke 

zaposlenim, kje je razlog, da so v Sloveniji plače tako nizke (po deležu zaposlenih, ki 

prejemajo minimalno plačo je Slovenija na prvem mestu v EU)?  

- Vprašanje razmerja med minimalno plačo in denarno socialno pomočjo?  Zakaj dopuščamo, 

da je minimalna plača tako nizka, da vodi v revščino in da morajo zaposleni prejemati 

denarno socialno pomoč? In po drugi strani, kako ljudem, ki jih trg dela ne sprejeme (bodisi 



zaradi starosti, bolezni, neustrezne izobrazbe ipd.) zagotoviti minimalen dohodek, ki bo 

omogočal dostojno življenje? 

 

Javna razprava s političarkami in politiki poteka v organizaciji Mirovnega inštituta in v sodelovanju z 

Ženskim lobijem Slovenije. Dogodek je del projekta EMIN – Evropske mreže minimalnih dohodkov, 

(https://emin-eu.net/), ki deluje kot neformalna mreža organizacij in posameznih oseb. Ključna 

prizadevanja projekta EMIN gredo v smeri postopnega uresničevanja pravice do ustreznega, 

dostopnega in vključujočega sistema minimalnega dohodka. Projekt finančno podpira Evropska 

komisija, koordinira ga EAPN (European Anti-Poverty Network) v sodelovanju s partnerji in 

podporniki iz držav članic Evropske unije, Srbije, Makedonije, Islandije in Norveške.  

 

Vljudno vabljene in vabljeni! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na javno razpravo s političarkami in politiki smo vabila poslali: 

SMC, SDS, DESUS, NSI, SD, LEVICA, Stranka Alenke Bratušek, Andrej Čuš in Zeleni Slovenije, Dobra 

država, Združena levica in stranka dela, SLS, SNS, Pozitivna Slovenija,  Piratska stranka Slovenije, 

Solidarnost, LDS, Luj Šprohar, LMŠ, Lista novinarja Bojana Požarja, Socialistična partija Slovenije 

(Tadej Trček), Koalicija – Združena desnica, Andrej Šiško – Gibanje Zedinjena Slovenija; in slovenskim 

poslankam in poslancem v Evropskem parlamentu.   

 


