
Stran 1 od 3

Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 01
F: 01 478 60 58 
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Številka: 122-4/2021/2
Datum: 16. 6. 2021

Zadeva: Javno pismo ministru Poklukarju - odgovor
Zveza: javno pismo z dne 11. 4. 2021

Na Ministrstvo za zdravje (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) ste naslovili javno pismo, v katerem nas 
seznanjate, da si Srebrna nit, združenje za dostojno starost, prizadeva za višjo kakovost življenja 
starejših v vseh okoljih, pri čemer posebej poudarjate dostojanstvo starejših v vseh življenjskih 
situacijah, v zdravju, bolezni in tudi ob umiranju. Na ministrstvo naslavljate sklop vprašanj, na katera 
vam v nadaljevanju podajamo odgovore.

V povezavi z vprašanji glede statusa Direktorata za dolgotrajno oskrbo in predloga Zakona o 
dolgotrajni oskrbi (v nadaljnjem besedilu: ZDO) pojasnjujemo, da se je v skladu z 12. točko 13. člena 
Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v 
pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03, 43/04, 58/04 – popr., 138/04, 35/05, 
60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 
82/10, 17/11, 14/12, 17/12, 23/12, 98/12, 16/13, 18/13, 36/13, 51/13, 59/13, 14/14, 28/14, 43/14, 
76/14, 91/14, 36/15, 57/15, 4/16, 44/16, 58/16, 84/16, 8/17, 40/17, 41/17, 11/19, 25/19, 54/19, 67/19, 
89/20, 104/20, 118/20, 168/20, 31/21 in 54/21) Direktorat za dolgotrajno oskrbo ukinil, vsebina 
njegovega dela pa prenesla v Sektor za dolgotrajno oskrbo v okviru Direktorata za razvoj 
zdravstvenega sistema. Zaključeno je medresorsko usklajevanje ZDO, čemur bodo sledile nadaljnje 
aktivnosti, s ciljem sprejema ZDO v Državnem zboru Republike Slovenije še v letu 2021. Področje 
dolgotrajne oskrbe in njegova enotna sistemska ureditev, dalje ostaja eno izmed pomembnih 
prednostnih področij dela našega ministrstva.

Glede vaših vprašanj v povezavi s kadrovskimi normativi na področju zdravstvene nege v socialno 
varstvenih zavodih, pojasnjujemo, da gre za večplastno tematiko, del katere se naslavlja v okviru 
delovnih skupin, ki pripravljajo predloge sprememb kadrovskih normativov, del se je že naslovil v 
okviru Splošnega dogovora za pogodbeno leto 2021, kjer je bil že spremenjen kadrovski normativ dela 
za storitev »dan zdravstvene nege v domovih za starejše, posebnih socialno varstvenih zavodih in 
varstveno delovnih centrih, in sicer v številu tehnikov zdravstvene nege za III. kategorijo zdravstvene 
nege, del pa v okviru predlogov enotne sistemske ureditve na področju dolgotrajne oskrbe, ko naj bi 
se tudi financiranje kadrov za zagotavljanje podpornih dnevnih opravil, za upravičence do dolgotrajne 
oskrbe, zagotavljalo iz javnih virov, s tem pa tudi pomembno razbremenilo zdravstvene delavce v 
domovih za starejše in jim s tem omogočilo več časa za neposredne aktivnosti s pacienti oziroma 
uporabniki.

V povezavi z vprašanjem glede paliativne oskrbe pojasnjujemo, da le ta ni temeljna sestavina v 
načrtovanju celostne obravnave pacientov, jo pa lahko pomembno dopolnjuje. Skladno z Državnim 
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programom paliativne oskrbe sledimo cilju krepitve mobilnih timov za paliativno oskrbo po vsej 
Sloveniji in zagotavljanju dodatnega izobraževanja s tega področja. S splošnim dogovorom za 2021 
so bila zagotovljena sredstva za pet mobilnih timov za paliativno oskrbo. Dodatna izobraževanja in 
usposabljanja zdravstvenih delavcev in sodelavcev na področju paliativne oskrbe podpiramo in 
zagotavljamo tudi v aktualnih projektih v okviru sredstev evropske kohezijske politike.

V povezavi z vašim vprašanjem glede kapacitet negovalnih bolnišnic pojasnjujemo, da bo ministrstvo 
do konca leta 2023 izvedlo več investicij z namenom povečanja zmogljivosti negovalnih bolnišnic (za 
cca. dodatnih 280 postelj).

Glede vaših vprašanj, ki naslavljajo področje sprememb organizacije zdravstvene dejavnosti (nove 
specializacije, krepitev patronažne službe, referenčne ambulante) pojasnjujemo, da so in bodo 
aktivnosti ministrstva usmerjene v zagotavljanje dostopnosti, učinkovitosti, kakovosti in varnosti 
zdravstvene obravnave na vseh ravneh zdravstvene dejavnosti, tudi krepitve primarne ravni 
zdravstvenega varstva, z namenom zdravstvene storitve čim bolj približati v okolje, kjer pacienti živijo. 
Za to so potrebne nove oblike dela in dodatna znanja zaposlenih v sistemu zdravstva in dolgotrajne 
oskrbe, pri čemer bodo usposabljanja zaposlenih usmerjena tudi v širitev njihovih kompetenc in s tem 
ustvarjanja bolj odpornih sistemov socialne varnosti, kar bomo naslavljali tudi v okviru sredstev Načrta 
za okrevanje in odpornost in sredstev proračuna Republike Slovenije oziroma sredstev pridobljenih iz 
proračuna Evropske Unije.

Glede strokovnih nadzorov v domovih za starejše pojasnjujemo, da vsi strokovni nadzori, ki jih je 
odredilo ministrstvo, še niso zaključeni. Ministrstvo pričakuje še poročilo o realizaciji priporočil, ki so 
bila izrečena v okviru strokovnih nadzorov s svetovanjem, ki jih je že opravila Zbornica zdravstvene in 
babiške nege Slovenije. Vsekakor bo ministrstvo dalje spremljalo kakovost in varnost zdravstvene 
obravnave v domovih za starejše in po potrebi v skladu s svojimi pristojnostmi tudi ukrepalo.

V povezavi z vprašanji glede ustrezne organiziranosti con glede na epidemiološke razmere v socialno 
varstvenih zavodih, pojasnjujemo, da se strokovne usmeritve glede organizacije prostora v povezavi z 
epidemiološkim statusom uporabnikov niso spremenile in imajo socialno varstveni zavodi dalje 
vzpostavljene sive cone in pripravljen krizni načrt za ukrepanje v primeru pojava okužbe z virusom 
SARS-CoV-2 v socialno varstvenem zavodu. Epidemija nalezljive bolezni COVID-19 nas je naučila 
tudi tega, da znamo, zmoremo in moramo drugače nasloviti tudi druge nalezljive bolezni, ki se 
prenašajo kapljično ali aerogeno, ko se v socialno varstvenem zavodu ali pri drugih izvajalcih 
zdravstvene dejavnosti pojavijo. 

V povezavi z vašim vprašanjem glede poudarka na prezračevanju prostorov, vas seznanjamo, da je 
navedeno kot pomemben ukrep pri preprečevanju prenosa virusa SARS-CoV-2 že vse od marca 2020 
komunicirano in umeščeno v smernice, ki so jih socialno varstveni zavodi prejemali od ministrstva, 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije. Z 
namenom podpore socialno varstvenim zavodom pri učinkovitejši organizaciji prostorov v skladu z 
epidemiološkimi razmerami, je ministrstvo v oktobru 2020 objavilo Javni razpis za izbor operacije 
»Nabava mobilnih nastanitvenih oziroma filtrskih enot z ustrezno opremo«, ki ga omenjate, in na 
katerem je bilo izbranih 22 upravičencev, ki večinoma investicije zaradi bremen epidemije in 
usmerjanja v delo neposredno z uporabniki, še niso uspeli realizirati. 

V povezavi z vašim zaključnim vprašanjem, če so socialno varstveni zavodi pripravljeni na nove 
izbruhe okužb z virusom SARS-CoV-2 pojasnjujemo, da so bili vsi izvajalci zdravstvene dejavnosti, 
tudi socialno varstveni zavodi ob pojavu okužb z virusom SARS-COV-2, postavljeni v nove, neznane 
razmere, v katerih smo se dnevno učili in v katerih so se strokovna in znanstvena dognanja o virusu in 
načinu omejevanja njegovega širjenja, dnevno dopolnjevala. Vsemu temu so v skrbi za svoje 
uporabnike in zaposlene tekoče sledili tudi socialno varstveni zavodi. Pot učenja ni zaključena in 
epidemija nalezljive bolezni COVID-19 je poudarila tudi potrebo vseživljenjskega učenja in 
strokovnega izpopolnjevanja, čemur verjamemo, da bodo socialno varstveni zavodi tudi ob podpori 
našega ministrstva in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, tudi v bodoče 
sledili. 

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

Janez Poklukar
minister

Vročiti:

- Srebrna nit, združenje za dostojno starost, srebrna.nit@gmail.com - po e pošti
- Vlada Republike Slovenije, gp.gs@gov.si - po e pošti
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, gp.mddsz@gov.si - po e pošti
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