
 

Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije, gospod Janez Janša, 

včeraj nas je v večernih urah iz medijev presenetila vest o tem, da želi Vlada RS, namestiti v Hotel 
Paka osebe, ki so začasno bivale v Španiji in so slovenski državljani. Naj najprej poudarimo, da je 
Velenje vedno bilo mesto, ki je pomagalo ranljivim skupinam ljudi in da želimo takšni ostati tudi v 
prihodnje. Prioritetna naloga in odgovornost lokalne skupnosti je, da skrbimo za varno in zdravo 
življenje svojih občank in občanov. Vemo, da se Slovenija nahaja v okoliščinah, kot jih še ni bilo. 
Zato tudi v lokalni skupnosti sprejemamo vse potrebne ukrepe, ki v danih okoliščinah zmanjšujejo 
nevarnost prenosa virusne okužbe med ljudmi. V dobro vseh nas, Velenjčank in Velenjčanov, kot 
tudi ostalih državljanov.  

Vendar je novo dejstvo, da želite (ali ste jih že?) v mestno središče namestiti okoli 50 ljudi iz 
kriznih območij, v nas vzbudilo strah, negotovost, pa tudi nepotrebno jezo. Prvič, zaradi tega, ker 
kot lokalna skupnost s takšno namero nismo bili seznanjeni, niti ne razpolagamo z informacijami, 
kakšen je zdravstveni status teh ljudi, kako bi/bo bilo poskrbljeno za varnost vseh nas, kako je z 
gibanjem, prehrano, varovanjem objekta, servisnim osebjem ipd. O tej nameri ni bil obveščen niti 
Štab Civilne zaščite Mestne občine Velenje, niti Zdravstveni dom Velenje, skratka nihče od 
institucij, ki v teh kriznih časih skrbimo za varnost naših občank in občanov. Še bolj žalostno, o 
vsem skupaj smo bili informirani iz medijev. In drugič, da so to osebe, ki prihajajo iz kriznih 
območij, kjer je potencialna nevarnost okužbe toliko večja, s tem pa tudi možnost prenosa 
okužbe v mesto Velenje, kjer smo do danes imeli zgolj en primer okužene osebe.  

Glede na dejstvo, da gre za veliko število oseb in, da bi/so te osebe, bile nameščene v Hotelu 
Paka, ki leži v samem središču našega mesta, moramo odločno nasprotovati takšnemu načinu 
sprejemanja in izvajanja tovrstnih odločitev. Kot odgovorna vlada, bi morali najprej obvestiti 
lokalno skupnost, zdravstveno osebje, civilno zaščito in vse pristojne organe. Ker smo dolžni 
preprečevati nevarnosti, ki predstavljajo tveganje za zdravje naših občanov, vas pozivamo, da 
poiščete nadomestno rešitev oz. lokacijo, ki bo te ljudi dejansko dislocirala od strnjenih naselij. 
Prepričan sem, da bi takšen primer lahko bil katerikoli drugi hotel, ki se ne nahaja v središču 
mesta. Takšna odločitev bi zmanjšala tveganja prenosa virusnih bolezni na druge osebe.  

Ob tem ne želimo diskreditirati ljudi, ki se vračajo v Slovenijo in ki, predvidevamo, v tem trenutku 
ne kažejo znakov okuženosti z virusom SARS-CoV-2. Upamo, da so in bodo vsi zdravi, ter da ta 
človeška nevarnost v obliki virusa čim hitreje preneha ogrožati naša življenja. Naša skupna naloga 
danes pa je, da minimaliziramo morebitna tveganja prenosa okužb na druge osebe.  

Verjamemo in vemo, da je Hisense-Gorenje z odločitvijo, da ponudi svoje prostorske kapacitete 
za osebe, za katere je predpisana karantena, želelo pomagati Sloveniji. Tudi odločitev o pomoči 
pri dobavi zaščitne opreme je takšna. Zato se jim gre iskreno zahvaliti. Strokovne službe na 
državni ravni pa so tiste, ki morajo oceniti katera lokacija je najprimernejša za karanteno. In pri 
tem mora prevladati razum, ki bo odpravljal nepotreben strah in negotovost ter zmanjševal 
tveganja prenosa okužb med ljudmi. In ne obratno.  

Z lepimi pozdravi, 

                                                       po pooblastilu župana Bojana Kontiča 

                                Peter Dermol, podžupan 

              

V vednost: Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za obrambo RS, Ministrstvo za notranje zadeve RS, NIJZ in mediji 

     Velenje,  27. marec 2020 


