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Zadeva: Socialno varstvena storitev pomoč družini na domu v pogojih 
naraščanja števila okužb s Koronavirusom 

Spoštovani, 

V Sloveniji se ponovno soočamo s povečevanjem števila novih okužb s Koronavirusom. Okužbe 
s Koronavirusom so bile vse od začetka prisotnosti tega virusa (SARS-CoV-2) v večji meri 
prisotne v različnih oblikah institucionalnega varstva. Glede na predvidevanja ter visoko kužnost 
različice Delta lahko v četrtem valu pričakujemo več okužb tudi pri storitvah izven institucij, zato 
želimo s tem dopisom pozornost nameniti socialno varstveni storitvi pomoč na domu. 

Pomoč družini na domu je pomembna socialno varstvena storitev spada v pristojnost občin, saj 
občine izberejo izvajalca, dajejo soglasje k ceni ter z višino svoje subvencije pomembno 
prispevajo k temu, da je storitev za uporabnike dostopnejša. Storitev je zelo pomembna, saj 
omogoča uporabnikom, da lahko ob ustrezni oskrbi dlje časa ostajajo na svojih domovih kar je 
tudi želja večine starejših občank in občanov.

Ministrstvo bo 13.9.2021 v sodelovanju s Socialno Zbornico za izvajalce organiziralo 
izobraževanje na naslednje teme:
- vloga pomoči na domu v četrtem valu okužb s Koronavirusom,
- preprečevanje in obvladovanje okužb, 
- uporaba osebne varovalne opreme ter
- ter promocija cepljenja. 

Dogodek bodo lahko izvajalci spremljali v živo in preko aplikacije ZOOM.

V nadaljevanju izpostavljamo nekatere izzive povezane z izvajanjem pomoči na domu v času 
prosotnosti Koronavirusa: 
- prosimo vas, da ste v tesnem stiku z izvajalcem, ki izvaja storitev na vašem območju in da 

sodelujete s Civilno zaščito, Redčim križem, Karitasom in drugimi nevladnimi organizacijami, 

Vsem občinam



ki bi lahko v primeru zaostrenih razmer nadomestili izvajalca pomoči na domu vsaj pri 
razvozu kosil in dostavi živil za uporabnike te storitve.

- Po naših informacijah je ponekod še vedno pereče vprašanje prostorov za preoblačenje 
oskrbovalk v primeru suma ali okužbe na Koronavirus, zato vas prosimo, da v sodelovanju z 
izvajalcem, ki izvaja storitev v vaši občini, preverite pogoje za izvajanje storitve ter po potrebi 
pomagate pri izboljšanju razmer. 

- Izvajalci pomoči na domu bodo imeli zaradi uporabe osebne zaščitne opreme višje stroške 
že pri običajnem izvajanju dejavnosti brez suma ali potrjene okužbe, ob okužbah pa so ti 
stroški še višji. Posledično bodo izvajalci ob cenah, ki ne vključujejo teh stroškov, beležili 
primanjkljaje.  Prav tako bo predvidoma prihajalo do izpada efektivih ur zaradi testiranj na 
Koronavirus med delovnim časom, kar bodo posebej občutili tisti izvajalci, katerim občine 
priznavajo stroške glede na opravljene efektivne ure. V takšnih primerih prosimo, da višje 
stroške storitve v največji možni meri kompenzirate z višjo občinsko subvencijo, da bi lahko 
ostala cena za uporabnika nespremenjena ali bi se le minimalno zvišala.

- Glede na vaše pristojnosti v zvezi s to storitvijo vas prosimo, da ste čimbolj aktivni pri 
zagotavljanju podpore vašim izvajalcem, saj s tem pomembno prispevate h kvaliteti življenja 
vaših občanov, ki koristijo to socialno varstveno storitev.

- Glede na vaše pristojnosti v zvezi s pomočjo na domu vas pozivamo, da svojim izvajalcem 
omogočate kontinuirana izpopolnjevanja znanj na področju preprečevanja in obvladovanja 
okužb, uporabe osebne varovalne opreme ter promocije cepljenja. S tem v zvezi 
priporočamo, da se več občin iz posamezne regije poveže in tako skupno organizirajo 
izobraževanja za svoje izvajalce.    

S spoštovanjem, 

Pripravil:
Aleš Kenda  
Sekretar

Klemen Jerinc      Andrej Grdiša
Vodja sektorja       v.d. GENERALNEGA DIREKTORJA 
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