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Zadeva:  Poziv socialnovarstvenim zavodom 

 

 
Spoštovane direktorice, direktorji, 
 
 
okužba s COVID-19 se še vedno ne umirja, nasprotno: pred nami je zelo zahtevno obdobje, 
tokrat zaradi variante Omikron. Kako uspešno bomo obvladovali virus pa bo v veliki meri odvisno 
tudi od naše pripravljenosti. Hvala vsem za resno, odgovorno in učinkovito delo v preteklih 
dveh letih! Po vaši zaslugi smo skupaj zaščitili najranljivejše. 
 
Ponovno želim poudariti nujnost doslednega upoštevanja in izvajanja vseh ukrepov za 
preprečevanje prenosa okužb s COVID-19 ter pomen dobro pripravljenega kriznega načrta za 
ustrezno organizacijo prostora in kadrov v času okužb, s katerim morajo biti seznanjeni vsi 
zaposleni. 
 
Za varno in nemoteno delo je potrebno zagotoviti zadostno količino osebne varovalne opreme in 
obnoviti znanja za njeno pravilno uporabo. 
 
Zaradi pričakovanega velikega števila obolelih z novim sevom Omikron, lahko med drugim 
pričakujemo tudi težave v preskrbovalni verigi, zato vas pozivam, da si pravočasno zagotovite 
vse potrebno za nemoteno delo in oskrbo stanovalcev z vsem potrebnim. 
 
Velik izziv vas čaka tudi v zagotavljanju potrebnega  kadra. Zato od zaposlenih pričakujemo, 
da bodo za svojo varnost in varnost stanovalcev ustrezno poskrbeli s tem, da se ne bodo po 
nepotrebnem izpostavljali tveganju okužb izven zavoda. Predlagamo, da se delo organizira v 
ločenih ekipah, ki se ne bodo srečevale. Pravočasno se dogovorite tudi za pomoč zaposlenih pri 
drugih izvajalcih, za prostovoljce ter za zaposlitve po Uredbi o zagotovitvi javnih sredstev za 
financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva v 
javni mreži, ki velja do avgusta 2022. 
 
Cepljenje še vedno ostaja najbolj enostaven, varen in najučinkovitejši ukrep za zaščito pred 
COVID-19. Zato ponovno pozivamo k cepljenju stanovalcev in zaposlenih. Vodstva zavodov pa 
prosim, da uporabite vse razpoložljive poti za promocijo cepljenja (oglasne deske, predstavitve v 
posameznem domu, interne TV in druge poti).   
 

Socialno varstveni zavodi 



 

 

Ponovno želim opozoriti na pomen tretjega odmerka cepiva za povečanje zaščite pred COVID-
19. Pri tem pa upoštevajte priporočila Ministrstva za zdravje  ter aktualna Navodila in priporočila 
NIJZ za cepljenje s tretjim odmerkom cepiva in stanovalce cepite takoj, ko je to mogoče, 
torej po treh mesecih od drugega odmerka, in v skladu z omenjenimi priporočili. 
 
Hkrati še enkrat pozivam tudi k cepljenju proti gripi in pnevnokoknim okužbam. 
V skladu s priporočilom Strokovne svetovalne skupine ministra za zdravje za zajezitev in 
obvladovanje epidemije COVID-19 svetujemo, da se obiske v socialno varstvenih zavodih 
omeji na eno zdravo odraslo osebo na uporabnika, ki izpolnjuje pogoj PCT. 

 
Glede omejevanja stikov stanovalcev in omejitev gibanja stanovalcev vas obveščam, da je Vlada 
RS včeraj sprejela Sklep o podaljšanju 87. člena  Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in 
odpravo posledic (PKP 5), v skladu s katerim lahko direktor uvede ukrepe omejevanja v skladu z 
določili tega člena, v primeru okužbe in kadar ni možno zagotoviti varne oskrbe stanovalcev  z 
drugimi možnimi ukrepi. Na podlagi sprejetega sklepa želim poudariti, da mora socialno 
varstveni zavod o ukrepu seznaniti stanovalce in svojce ter med trajanjem tega ukrepa, ob 
upoštevanju svojih realnih možnosti, spodbujati druge načine ohranjanja stikov stanovalcev z 
njihovimi družinskimi člani ter drugimi osebami, v skladu z individualnimi potrebami uporabnikov. 

 
Vlada je včeraj sprejela tudi Sklep o podaljšanju kritja izpada prihodkov zaradi nezasedenih 
kapacitet (83. člen ZZUOOP) ter podaljšanje kritja vzpostavitve rdeče cone pri izvajalcu (98. 
člen ZIUPOPDVE).  
 

Konec meseca decembra 2021 so bili podaljšani  ukrepi za izplačilo dodatkov za delov v sivi 

in rdeči coni (56. člen ZZUOOP in 33. člen ZIUPOPDVE) ter zagotavljanje varovalne opreme 

za zaposlene na socialni oskrbi in zdravstveni negi (82. člen ZZUOOP in 23. člen ZDUOP).  
Vsi omenjeni ukrepi so podaljšani do 30. junija 2022. 
 

Želim, da so vam sprejeti ukrepi Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 

COVID-19  tudi tokrat v pomoč pri obvladovanju okužb.  

 

Prosim vas, da nas še naprej tekoče seznanjate s številom okuženih v vašem zavodu ter z 

ostalimi informacijami, ki bi lahko bile pomembne za načrtovanje ukrepov in aktivnosti v zvezi z 

obvladovanjem okužb s COVID-19. 

 

Vam in vašim sodelavcem se zahvaljujem za opravljeno delo in si želim dobro sodelovanje tudi v 

prihodnje. Sreče, zdravja, osebnih in poslovnih uspehov v letu 2022 vam želim! Ponosen sem, 

da smo ekipa, ki ščiti najranljivejše hvala vam! 

 

Ostanite zdravi!  

 

 

 

 

 

                                        Janez CIGLER KRALJ 

                                                                                                         MINISTER 


