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Zadeva: Srebrna nit - Ne zapirajte starejših v domove starejših in prebolele po kovidu 
v bolnišnice za rehabilitacijo - odgovor 

Zveza: vaše elektronsko sporočilo z dne 27. 2. 2022 

Spoštovani,

Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je prejelo vaš dopis Priporočila o obiskih v 
socialno varstvenih zavodih in bolnišnicah za rehabilitacijo z dne 28. 2. 2022. V njem v povezavi s 
covid-19 pozivate, da naj bodo omejitve pri obiskih v socialnovarstvenih zavodih minimalne, da naj 
ministrstvo premisli o brezplačnem hitrem testiranju za obiskovalce in zaposlene, pri čemer naj 
stroške testiranja pokrije proračun. Opozarjate na posledice omejevanja socialnih stikov in da morajo 
uporabniki imeti možnost sprehoda v parku oziroma okolici. Pišete, da naj se enaki pogoji glede 
omogočanja obiskov uvedejo v za obiskovalce danes zaprtih bolnišnicah pri pacientih z dolgotrajno 
hospitalizacijo, predvsem pri pacientih na rehabilitaciji po covidu. Zaključno poudarjate, da naj vsi 
obiskovalci, uporabniki, pacienti in zaposleni upoštevajo vsa zaščitna navodila Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje in ministrstva.

V povezavi z izpostavljeno tematiko pojasnjujemo, da ministrstvo vseskozi usmerja v doslednost pri 
upoštevanju ukrepov za preprečevanje tveganja prenosa virusa SARS-CoV-2 in drugih povzročiteljev 
nalezljivih bolezni, še zlasti k cepljenju, uporabi zaščitne maske, higieni in razkuževanju rok, 
razkuževanju površin, ki se jih pogosteje dotikamo, pogostemu prezračevanju in da naj na delo in 
obiske prihajajo samo osebe, ki so zdrave. Prav tako ministrstvo že vseskozi zagovarja stališče, da 
popolna prepoved obiskov ni ustrezen javnozdravstveni ukrep oziroma se le ta izvede zgolj za čas 
trajanja epidemiološke raziskave in v skladu s 87. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in 
odpravo posledic COVID-19 (Uradni list RS, št. 152/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 82/21 – ZNB-C, 112/21 
– ZNUPZ, 167/21 – odl. US in 206/21 – ZDUPŠOP).

V povezavi s pozivom k testiranju obiskovalcev in zaposlenih na SARS-CoV-2, pri čemer naj bodo 
stroški testiranja kriti iz proračuna Republike Slovenije, vas seznanjamo, da je socialnovarstvenim 
zavodom v povezavi s tveganji okužbe z virusom SARS-COV-2 že vseskozi namenjena posebna 
pozornost  glede zagotavljanja usposabljanja za ustrezno uporabo osebne varovalne opreme, 
svetovanja o upravljanju s tveganji, povezanimi z nalezljivimi boleznimi, za socialnovarstvene zavode 
se s ciljem čim hitrejše identifikacije in zajezitve covid-19 redno pripravljajo algoritmi testiranja na 
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SARS-CoV-2, kakor tudi revidirajo Priporočila za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-
CoV-2 v socialnovarstvenih zavodih z algoritmi testiranja na SARS-CoV-2.

4. marca 2022 je bil v Uradnem listu Republike Slovenije št. 29/2022 objavljen Odlok spremembah in 
dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo 
COVID-191, ki je določil, da morajo obiskovalci uporabnikov storitev bolnišnic in drugih izvajalcev 
zdravstvene dejavnosti v okviru mreže javne zdravstvene službe, ki izvajajo nastanitev, ter uporabniki 
storitev izvajalcev socialnovarstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev, izpolnjevati pogoj 
PCT. Testiranje s testom HAG zagotovi izvajalec dejavnosti in storitev iz prejšnjega stavka, pri čemer 
stroški testiranja s testi HAG bremenijo proračun, vendar pa osebe, ki nimajo stalnega ali začasnega 
prebivališča na območju Republike Slovenije, stroške testiranja s testom HAG krijejo same, razen 
oseb, ki prebivališča v Republiki Sloveniji nimajo, so pa zaposlene pri delodajalcu s sedežem v 
Republiki Sloveniji, ali so diplomatski predstavniki drugih držav (10. člen odloka). Izvajalec dejavnosti 
in storitev lahko določi, da se za izpolnjevanje pogoja PCT šteje presejalno testiranje s testom HAG za 
samotestiranje, ki ga zagotovi izvajalec dejavnosti oziroma storitev, pri čemer stroški presejalnega 
testiranja s testom HAG za samotestiranje bremenijo izvajalca dejavnosti oziroma storitev2.

Zahvaljujemo se vam, da ste v vašem dopisu poudarili, da naj vsi obiskovalci, uporabniki, pacienti in 
zaposleni upoštevajo vsa zaščitna navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje in ministrstva. 
Upoštevajoč tudi dejstvo rasti števila oseb, pri katerih je potrjena okužba z virusom gripe, zlasti v 
populaciji otrok, je nujna doslednost pri izvajanju ukrepov za preprečevanje prenosa povzročiteljev 
nalezljivih bolezni. Socialnovarstveni zavodi so tudi seznanjeni, da se jim lahko zagotovi brezplačne 
delavnice za ustrezno uporabo osebne varovalne opreme in svetovanje glede upravljanja s tveganji, 
povezanimi s povzročitelji nalezljivih bolezni. Vse obiskovalce naprošamo, da pri obiskih v 
socialnovarstveni zavodih dosledno upoštevajo vse ukrepe za preprečevanje prenosa okužb in na 
obiske prihajajo le, če so zdravi.

Pri odgovoru na naš dopis se, prosimo, sklicujte na številko tega dopisa.

S spoštovanjem,

mag. Franc Vindišar
državni sekretar

Vročiti:

- Srebrna nit, združenje za dostojno starost, srebrna.nit@gmail.com - po e pošti
- Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, varuh@varuh-rs.si - po e pošti
- Zagovornik načela enakosti, gp@zagovornik-rs.si - po e pošti
- Kabinet predsednika Vlade Republike Slovenije, gp.kpv@gov.si - po e pošti
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@gov.si - po e pošti
- Skupnost socialnih zavodov Slovenije, info@ssz-slo.si - po e pošti

                                                            
1 Dostopno na: https://www.uradni-list.si/_pdf/2022/Ur/u2022029.pdf (5. 3. 2022)
2 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo 
COVID-19, EVA 2022-2711-0030 (Uradni list RS, št. 29/22, ki začne veljati 5. 3. 2022). Dostopno do: https://www.uradni-
list.si/_pdf/2022/Ur/u2022029.pdf (4. 3. 2022).
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