
Spoštovana gospa Kovač. 
  
Glede na vaše zaprosilo z dne 18. 4. 2020 vam posredujem moje osebno mnenje: 
  
Združenje Srebrna nit spremljam v medijih v njihovih prizadevanjih za izboljšanje 
razmer v domovih za starejše. Na pobudo ene od članic, žene našega stanovalce, smo 
predstavnike združenja tudi povabili na obisk v naš dom, vendar zaradi pojava virusa 
Covid-19 do realizacije obiska po pojasnilu z naše strani ni prišlo. 
  
Sama se z določenimi prizadevanji združenja lahko strinjam, s posameznimi težje, saj 
nam v domovih dejansko primanjkuje kadra, da bi stanovalcem lahko nudili oskrbo, 
pričakovano za nadomestni dom. Lahko pa rečem, da se zaposleni v našem domu trudijo 
stanovalcem zagotavljati oskrbo po najboljših močeh in, da radi prisluhnemu osebnim 
potrebam stanovalcev in predlogom svojcev ter se odzovemo nanje. Prepričana sem, da 
samo z dialogom med stanovalci, ki so tega sposobni, osebjem in svojci, ki so pravzaprav 
edini zagovorniki stanovalcev (še posebej neodzivnih), zmoremo slišati kaj naši 
stanovalci potrebujejo in izboljšati naše storitve. 
  
Seveda bi dejavnost našega institucionalnega varstva lahko še bolj razvijali ob ugodnejši 
finančni situaciji in na ta način poskrbeli za več kadra za spodbujanje aktivnosti naših 
stanovalcev, prijetnejše bivalne pogoje, pestrejšo prehrano, boljšo tehnično 
opremljenost, prijaznejšo zunanjo ureditev ipd., na kar opozarjajo tudi v združenju in 
državni ravni. 
  
Pojav virusa Covid-19 nas je v teh prizadevanjih precej zaustavil, hkrati pa vliva novo 
energijo, da stanovalcem nudimo še več pozornosti, kajti zelo močno pogrešajo svoje 
bližnje. Zaposleni so utrujeni in si prizadevajo animirati stanovalce, spodbujajo jih k 
ohranjanju stika preko raznih video možnosti, ki pa žal ne morejo nadomestiti osebnega 
stika. Idej za popestritev vsakdana stanovalcem, ki se jih občasno loteva apatija, 
zmanjkuje, zato smo veseli vsake ideje, spodbude predloga svojcev, na kakšen način 
popestriti stanovalcem vsakdan. 
  
Eden od takšnih trenutkov je bil tudi predlog enega od svojcev za obisk predsednika 
republike, gospoda Pahorja v našem domu. Veseli predloga in hkrati v veliki skrbi glede 
izvedbe smo možnost proučili z našim domskim zdravnikom, pretehtali morebitna 
tveganja in izdelali načrt izvedbe z upoštevanjem vseh preventivnih ukrepov, v največji 
skrbi za naše stanovalce. Ocenjujem, da smo obisk v celoti izpeljali v skladu z načrtom 
izvedbe. Stanovalcem je obisk predsednika in ostalih povabljenih zelo veliko pomenil. 
Predsednikov obisk našim stanovalcem predstavlja obisk na najvišji možni ravni in z 
vsem spoštovanjem in zavedanjem predsednikove vloge so ga tudi sprejeli. Obiska so bili 
veseli tudi zaposleni. Zelo dobro pa zaposlene razumem, da jih v teh razmerah zanima 
tudi ali pa predvsem datum, ko jim bo izplačan pripadajoči dodatek za delo v nevarnih 
razmerah, kar jim tudi sama, kot direktorica, želim čimprej zagotoviti in pričakujem 
zagotovitev denarnih sredstev iz proračuna, kot določa Zakon o interventnih ukrepih za 
zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo 
(Uradni list RS, št. 49/20). 
  
Pogosto v življenju storimo stvari ob katerih nas posamezniki podpro, posamezniki pa 
nam jih očitajo. Vedno pa storimo prave stvari, če jih storimo z iskrenostjo in dobrim 



namenom – mnenja ostalih pri tem niso pomembna. Žal mi je, da obiski predsednika v 
domovih starejših v javnosti naletijo na negativen odmev. Verjamem, da je odločitev o 
obisku predsednika v vsakem domu temeljito pretehtana z vaše strani, usklajena z 
vodstvom domov, domskimi zdravniki in načrtovana skladno z vsemi preventivnimi 
ukrepi.  
  
Seveda se vprašanje o primernosti obiskov pojavlja vsem, še posebej ko vemo, da se v 
posameznih domovih iz dneva v dan z vsem požrtvovanjem borijo z okužbo. Tudi v DSO 
Kamnik ne proslavljamo zmage nad virusom, ampak se vsak dan znova zahvalimo, ker 
smo Covid-19 negativni in del tega trenutka je predsednik s sodelavci v četrtek, 16. 4. 
2020, podelil z nami. 
  
Žalostijo pa me navedbe v pismu gospe Biserke Marolt Meden z dne 16. 4. 2020, da je bil 
v času predsednikovega obiska umrli odpeljan v mrtvašnico. Gre za netočne navedbe. V 
DSO Kamnik nimamo mrtvašnice. - V »prostor za slovo« od pokojnika ni bil tisti dan 
odpeljan noben naš pokojni stanovalec. Terja pa zapis gospe razmislek o tem, da 
stanovalci, ki v domu »domujejo«, pri nas živijo, torej se veselijo, jokajo, čustvujejo na 
različne načine in, ja tudi umirajo, in to je del vsakdana, ki ga moramo sprejeti vsi ne 
glede na virus ali pa obisk predsednika republike. 
  
Lepo vas pozdravljam in se zahvaljujem za možnost iskrenega mnenja. 
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