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Zadeva: Odgovor na javna pisma Društva Srebrna nit – Združenja za dostojno 
starost v zvezi z obvladovanjem situacije v domovih za starejše

Spoštovani,

Seznanili smo se z vašim javnimi pismi, s katerimi javnost opozarjate na razmere v domovih za 
starejše v času drugega vala epidemije nalezljive bolezni COVID-19. Skrbi vas, da smo v času 
med prvim in drugim valom premalo storili in da zaradi tega razmere v domovih sedaj niso 
obvladljive. Še posebej vas skrbi kadrovska situacija v domovih za starejše.

Pa vendar so bile naše aktivnosti še posebej usmerjene v krepitev kadra v socialno varstvenih 
zavodih, saj se zavedamo, da bi bila situacija v domovih za starejše brez strokovnega in 
predanega kadra res lahko kritična. Zato smo si prizadevali tako za številčno krepitev 
zaposlenih, kot njihovo usposabljanje in seveda tudi primerno nagrajevanje.

Tako je na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 (Uradni list 
RS, št. 98/20) Vlada RS izdala Uredbo o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih 
kadrov pri izvajalcih socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva v javni mreži (Uradni 
list RS, št. 113/20). Izvajalcem institucionalnega varstva so bili na podlagi omenjene uredbe 
izdani sklepi o obsegu sredstev za financiranje dodatnega kadra za obdobje dveh let od 
uveljavitve uredbe v skupni višini 29 milijonov evrov. Po podatkih ministrstva zaposlovanje 
poteka uspešno, prav tako pomoč nudijo študentje in upokojenci.

Dodatno kadrovsko okrepitev zagotavljamo tudi z Zakonom o začasnih ukrepih za omilitev in 
odpravo posledic COVID-19, Uradni list RS, št. 152/20 (PKP5) in sicer z začasno razporeditvijo 
zaposlenih iz doma, kjer ni povečanega obsega dela zaradi COVID-19, v dom kjer so potrebe 
velike. Vsi začasno razporejeni, so upravičeni do dodatka v višini 20 odstotkov urne postavke 
osnovne plače zaposlenega. Uveden je bil dodatek za neposredno delo z uporabniki, ki so 
okuženi s COVID-19 in sicer za delo v sivi in rdeči coni v višini 30 odstotkov urne postavke 
osnovne plače zaposlenega.

Nadalje vas skrbi omejevanje stikov stanovalcev domov za starejše. Omejevanje je nujno zaradi 
reševanja zdravja in življenja. Vendarle je, kot tudi sami pravite,  ohranjanje socialnih stikov
nujno za dobro počutje stanovalcev. Zato smo v PKP5 podali podlago za omejevanje stika 
stanovalcev v socialno varstvenih zavodih in zapuščanje zavodskega območja, vendar pa le v 
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primerih, ko se potrdi okužba s SARS-CoV-2 in če z drugimi ukrepi ni mogoče doseči varovanja 
javnega zdravja. V primeru, da je potrebno omejevanje, mora direktor zavoda sprejeti sklep in o 
tem obvestiti stanovalce in zaposlene. Ker je pomembno, da se vedno znova preverja 
smiselnost omejitve stika stanovalcev oziroma osamitve in ali tak ukrepa ne posega v temeljne 
človekove pravice, smo določili, da mora socialno varstveni zavod vsakih sedem dni preveriti 
smiselnost takega ukrepa. Pa tudi v primerih, ko je izdan sklep o omejevanju stikov, so 
dopuščene izjeme. In sicer je Ministrstvo za zdravje izdalo priporočila, kdaj so dovoljene izjeme. 
To velja za primere, ko se zaradi omejevalnih ukrepov v vedenju posameznika pojavijo 
spremembe, ki neugodno vplivajo na zdravje in počutje ali pride do poslabšanje stanja 
oskrbovanca, ko je prisotnost svojcev potrebna zaradi učinkovite komunikacije pri senzorno 
oviranih ali pri osebah z demenco, pričakovane bližnje smrti oskrbovanca in drugih izjem po 
presoji domskega zdravnika oziroma odgovorne osebe za področje zdravstvene nege. 

Tudi na našem ministrstvu smo mnenja, da je v socialno varstvenih zavodih nujno preventivno 
testiranje vseh zaposlenih in ne samo zdravstvenih delavcev in sodelavcev. 

Dejstvo je, da je epidemiološka situacija v Sloveniji zahtevna. Kljub vsem ukrepom in zaprtju se 
številke ne umirjajo. Poleg porasta števila okuženih se žal srečujemo tudi s porastom smrtnih 
žrtev. Zato smo sprejeli vse zgoraj naštete ukrepe. Poleg teh pa še mnoge druge.

Na vseh nas leži teža odgovornosti, da zaščitimo oskrbovance domov za starejše in posebnih 
socialno varstvenih zavodov. Na direktoricah in direktorjih zavodov je, da zaščitijo svoje ekipe, 
na nas pa, da neprekinjeno nudimo podporo vodstvom zavodov in jih razbremenimo, kjer 
se le da. Vse to z namenom, da poskrbimo za živl jenja, zdravje in dobro počut je 
oskrbovancev. Pritisk bo trajal še nekaj časa, vendar ga obvladujemo in ga bomo obvladali.

Izkušnje, ki smo jih dobili, bomo po koncu krize izkoristili za izboljšanje razmer na področju 
socialnega varstva.

Naj zaključim z nekoliko bolj optimističnim podatkom; tako kot nam je hudo za vsako novo 
okužbo in iskreno žal za vsako smrt, smo tudi veseli, da je v drugem valu (od 20. 7. dalje) 
skupno  doslej ozdravelo in prebolelo koronavirus več kot  2.400 stanovalcev in več kot 1.100 
zaposlenih v domovih.

S spoštovanjem,

Cveto Uršič
državni sekretar
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