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Zadeva: Poziv k takojšnjemu sistemskemu ukrepanju v socialnih zavodih pred morebitnim 

drugim valom epidemije 

 

Spoštovana ministra, gospod Tomaž Gantar in gospod Janez Cigler Kralj, 

 

epidemija koronavirusa je še dodatno razkrila vse vrzeli neustrezne kadrovske pokritosti oziroma 

kadrovsko podhranjenost v socialnih zavodih, zato je pred morebitnim drugim valom nujno potrebno 

takojšnje ukrepanje. Sekcija izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu pri Zbornici – 

Zvezi in Aktiv vodij služb zdravstvene nege in oskrbe  pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije sta dne 

18. 6. 2020 organizirala strokovni posvet vodij zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvu, na 

katerem so bili sprejeti spodaj navedeni sklepi.  

 

Od odločevalcev pričakujemo hitro sistemsko ukrepanje: 

1. Sprejetje kadrovskih standardov in normativov ter zagotovitev finančnih sredstev za umestitev 

normativov v proces, s čimer bo omogočeno izvajanje ustrezne zdravstvene nege in oskrbe 

uporabnikov socialnih zavodov z vse zahtevnejšo zdravstveno obravnavo. 

2. Izdelati akcijski načrt za zagotavljanje dodatnega kadra v socialnih zavodih v primeru drugega 

vala okužbe – ne sme se namreč zgoditi, da bi katerikoli socialni zavod ostal nepokrit s kadrom, 

kot se je to zgodilo ob razglasitvi epidemije s COVID–19. 

3. Pravočasna zagotovitev zadostne količine ustrezne osebne varovalne opreme, saj bodo starejši 

v socialnih zavodih tudi v primeru drugega vala najranljivejša skupina državljank in državljanov. 

4. Sistemizacija delovnega mesta »Koordinator za področje obvladovanja okužb, povezanih z 

zdravstvom, v socialnih zavodih«. 

5. Obe resorni ministrstvi, NIJZ in Zbornica – Zveza morajo poenotiti navodila oziroma priporočila 

za ukrepanje ob morebitni ponovni epidemiji zaradi neizvedljivosti posameznih navodil/priporočil 

v praksi ter se opredeliti do veljavnosti obstoječih navodil ob upoštevanju aktualnih arhitekturnih 

razmer, opremljenosti ter kadrovske podhranjenosti. 
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Verjamemo, da je takojšnje ukrepanje nujno, saj se lahko le tako ob morebitnem drugem valu epidemije 

izognemo najhujšemu. Tako Zbornica – Zveza kot Skupnost socialnih zavodov Slovenije vam pri 

realizaciji navedenih sklepov ponujamo vso svojo pomoč.  

 
 
Za Zbornico – Zvezo: 
 

Slavko Bolčevič, l. r.       Monika Ažman,  
 

predsednik Sekcije izvajalcev zdravstvene     predsednica Zbornice – Zveze 

nege in oskrbe v socialnem varstvu  

     

       

 

 

 

Za Skupnost socialnih zavodov Slovenije: 
 

Valerija Lekić Poljšak l. r., predsednica skupščine Skupnosti socialnih zavodov Slovenije 

Alenka Vipavec Mahmutović l. r., predsednica Aktiva vodij služb zdravstvene nege in oskrbe  

 

 

 

 

 

 

Vročiti: 

- Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana elektronsko na e-naslov: gp.mz@gov.si  

- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana 

elektronsko na e-naslov: gp.mddsz@gov.si 
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