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RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE, KI SO SESTAVNI DEL 

KROVNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA STATISTIK DOLGOTRAJNE OSKRBE (KISSDO): 

 

a) PRILOGE: 

1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge 
osebe javnega prava (Ur. l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10, 
104/10, 104/11, 86/16, 80/19, 153/21): 

a) Bilanca stanja (priloga 1) 
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 

1/A) 
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B) 
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3) 
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (priloga 

3/A) 
f) Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1) 
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2) 
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga 3/B) 

2. Dodatne tabele: 
a) TABELA 1: Obračun amortizacije  
b) TABELA 2: Izkaz prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih nosilcih 

v tekočem letu 
c) TABELA 3 - nad 65 let: Prihodki dodatnih storitev za starejše nad 65 let   
d) TABELA 3 - s posebnimi potrebami: Prihodki dodatnih storitev za odrasle s posebnimi 

potrebami 
e) TABELA 4: Viri sredstev za investicijska vlaganja v tekočem letu 
f) TABELA 5: Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih v tekočem letu 
g) TABELA 6: Gibanje podskupine kontov 980 v tekočem letu 
h) TABELA 7: Gibanje podskupine kontov 985 (986) v tekočem letu 
i) TABELA 8: Poraba poslovnega izida po izdanem soglasju MDDSZ  
j) TABELA 9: Predlog za porabo sredstev poslovnega izida 
k) TABELA 10: Standard kapacitete 
l) TABELA 11: Dejansko število zaposlenih na dan 31.12. tekočega leta 
m) TABELA 12: Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami) 
n) SOC1 - starost: Število oskrbovancev po spolu in dopolnjenih letih starosti 
o) SOC2 - oskrba: Število oskrbovancev po kategorijah oskrbe 
p) SOC3 - zdravstveno stanje: Število oskrbovancev po zdravstvenem stanju oz. stopnjah 

prizadetosti 
q) SOC4 - razlogi sprejema: Število oskrbovancev po razlogih, zaradi katerih so bili 

sprejeti v dom za starejše 
r) SOC5 - način plačevanja: Število oskrbovancev po načinu plačevanja oskrbnine 
s) SOC6/a - storitve dso: Opravljene storitve v tekočem letu 
t) SOC7 - občine: Število oskrbovancev po občini prebivališča, preden so bili sprejeti v 

dom za starejše 
u) SOC8/a - prostorske zmogljivosti dso: Prostorske zmogljivosti doma za starejše 
v) SOC9/a - prostorske zmogljivosti objekti dso: Prostorske zmogljivosti doma za starejše 
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b) POJASNILA: 

 

1. Pojasnila k postavkam BILANCE STANJA (priloga 1) ter postavkam njegovih obveznih prilog: 
1.1. pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (priloga 

1/A) 
1.2. pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B). 
 

2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
(priloga 3) ter postavkam njegovih obveznih prilog: 
 

2.1. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV 
PO NAČELU DENARNEGA TOKA -  priloga 3/A  

 

2.2. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH 
UPORABNIKOV (priloga 3/A-1)   

 

2.3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV (priloga 3/A-2) 
 

2.4. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH 
DEJAVNOSTI (priloga 3B) 

 

3. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN 
STROŠKOVNIH NOSILCIH 
 

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA - PRESEŽKA 
PRIHODKOV NAD ODHODKI za leto 2021 IN IZ PRETEKLIH LET (VLOGA ZA SOGLASJE) 

 

5. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2021 
 

6. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2021 
 

7. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM 
MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI 
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1. POJASNILA K  BILANCI STANJA 

 

Bilančna vsota bilance stanja na dan 31.12.2020znaša 4.703.33 €. V letu 2021 

nismo opravili nobenih popravkov bilance stanja za leto 2020. Bilančna vsota na 

dan 31.12.2021 znaša 4.481.777 €.  

 

konto Naziv skupine kontov Leto 2021 Leto 2020 

 SREDSTVA € € 

 DOLG. SREDSTVA IN SREDSTVA V  

UPRAVLJANJU 

3.398.691 3.529.729 

00 Neopredmetena dolgoročna sredstva 35.465 35.465 

01 Popravek vrednosti neopredmetenih 

dolgoročnih sredstev 
32.064 30.334 

02 Nepremičnine 5.698.454 5.686.145 

03 Popravek vrednosti nepremičnih 2.521.891 2.419.890 

04 Oprema in druga opred. osnovna sredstva 1.499.133 1.509.425 

05 Popravek vrednosti opreme in drugih 

opredmetenih osnovnih sredstev 
1.280.406 1.251.082 

 KRATKOROČNA SREDSTVA 1.064.104 1.153.274 

10 Denarna sredstva v blagajni 806 459 

11 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih 

ustanovah 
677.279 422.952 

12 Kratkoročne terjatve do kupcev 163.162 137.744 

13 Dani predujmi in varščine 66 465 

14 Kratkoročne terjatve do uporabe enotnega 

kontnega načrta 
212.979 578.862 

17 Druge kratkoročne terjatve 9.653 12.792 

19 Aktivne časovne razmejitve 159  
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 ZALOGE 18.982 20.390 

18 Zaloge materiala (živila, čistila) 18.982 20.390 

 AKTIVA SKUPAJ 4.481.777 4.703.393 

 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV   

 KRATK.OBV. IN PASIVNE 

ČAS.RAZMEJITVE 

367.170 438.276 

20 Kratk.obvezn.za prejete predujme 7.411 6.685 

21 Kratkoročne obveznosti do zaposlenih 172.968 249.841 

22 Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev 143.811 115.516 

23 Druge kratkoročne obvez. iz poslovanja 38.502 56.835 

24 Kratkoročne obveznosti do uporabe enotnega 

kontnega načrta 
4.478 9.399 

29 Pasivne časovne razmejitve   

 LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE 

OBVEZNOSTI 

4.114.607 4.265.117 

92 Prejeta sredstva za nadomestila (neplačani 

prispevki za invalide, dotacije) 
891 1.114 

980 Obveznosti za neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva 
4.204.049 4.225.321 

985 Presežek prihodkov nad odhodki 0 38.682 

986 Presežek odhodkov nad prihodki 90.333  

 PASIVA SKUPAJ 4.481.777 4.703.393 

 

Stanje dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanje na dan 31.12.2021 znaša 

3.398.691 €. V primerjavi s stanjem na dan 31.12.2020 je nižja za 131.038 €, 

oziroma za 3,71 %. 
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I. SREDSTVA 
 

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU  
 

Konti skupine 00 in 01 - Neopredmetena sredstva in aktivne časovne 

razmejitve (AOP 002 in 003) 

 

Na dan 31.12.2021 izkazujemo naslednja stanja: 

 

 Nabavna vrednost 35.465 € 

 Odpisana vrednost 32.064 € 

 Sedanja vrednost 3.401 € 

 

Obračunana amortizacija v skladu s pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa 

znaša 1.730 €. Stopnja amortiziranosti znaša 90,41 %. 

 

 

Konti skupine 02 in 03 - Nepremičnine (AOP 004 in 005) 

 

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo gradbene objekte in 

zemljišča. Na dan 31.12.2021 izkazujemo naslednja stanja: 

 

 Nabavna vrednost 5.698.454 € 

 Odpisana vrednost 2.521.891 € 

 Sedanja vrednost 3.176.563 € 
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Nabavna vrednost nepremičnin se v letu 2021 ni spremenila. Za znesek 65.782 € 

smo podaljšali vrednosti uporabnosti stavbe, ker smo dodatno uredili kletne 

prostore (kopalnice, WC-ji), popravili strope in stene. V kleti smo dodatno 

vgradili drsna vrata in dodali panelne radiatorje. Tla smo na novo premazali z 

epoksi premazom. V sobe stanovalcem smo namestili nove pliseje in krpan 

žaluzije.  

 

Obračunana amortizacija je  v skladu  s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa 

in znaša 167.783 €.  Del amortizaciji v višini 21.272€ smo pokrili iz sredstev,    ki 

smo jih prejeli iz evropskih sredstev za energetsko sanacijo objekta. 

Amortizacijska stopnja  je 3 % in je obračunana v skladu s Pravilnikom o načinu 

in stopnjah odpisa. 

 

V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine: 

 

 Objekt Doma upokojencev Domžale, nabavna vrednost 
znaša     

5.582.501 € 

 Nabavna vrednost počitniških kapacitet znaša                                      33.742 € 

 Zemljišče na katerem stoji objekt in zemljišče izven objekta ob 
zgradbi meri 5.782 m2, njegova vrednost znaša na dan   
31.12.2021. Zemljišče je na parcelnih številkah 3956/2 in 
3967/1, k.o. Domžale. Dokumentacija se vodi v dokumentaciji 
ustanovitve zavoda. 

69.902 € 

 Investicije v teku (Novi Dom), vrednost znaša 12.309 € 

 

Konti skupine 04 in 05 -Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva 

(AOP 006 in 007) 

 

Nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja se je v letu 2021 povečala za 

45.378 €, od tega oprema za 37.930 € in drobni inventar, ki se vodi pod osnovna 

sredstva, v višini 7.448 €.  
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Nabavljena so bila naslednja osnovna sredstva: 

 

Postelja SENTIDA  2 kom         3.158,94    

Čitalnik Canon P-215II , prenosni, optični 1 kom            299,29    

Omniblend V 2l (TM 800)            3 kom            762,86    

Posoda Termos izolirana Animo 10l   2 kom         1.179,65    

Tiskalnik črno beli RICOH P501 1 kom            409,01    

Bioptron medall s talnim stojalom 1 kom         1.260,61    

Mobitel WIKO Y81 blue                        2 kom            229,29    

Mobitel WIKO Y81 blue                        1 kom            114,65    

Stroj pralni ind.WH6-20 E lagoon, 20kg Clarusvibe 1 kom       12.449,66    

Oksimeter pulzni SM80 Sinohero 2 kom            943,72    

Vreča za dvigovanje    2 kom            972,20    

Dvigalo na vrečo z električ.s tehtnico Maxi twin 1 kom         6.710,09    

Strojček za pedikuro "FOOTDRILL" 40.000 obratov 1 kom            414,47    

Regali mini kit  1 kom         2.720,29    

Računalniki Pcplus E-Office Intel i3 1 kom         2.424,62    

Vitrina namizna, bela M700 1 kom            340,50    

Uničevalec dokumentov 306, P-3 1 kom            844,76    

Pisalni mizi za fizioterapijo 2 kom         3.273,56    

Tiskalnik laserski črno beli, RICOH 1 kom            230,09    

Projektor Panasonic PT-LW376 1 kom            718,05    

Samsung SIO Galaxy A52s G 128 GB 1 kom            362,51    

Mizica posteljna W0310 17 kom         1.598,99    

Mizica posteljna W0310 3 kom            282,17    

Voziček za umazano perilo dvojni 5 kom         1.679,26    
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Kultivator Ramda 4T/208 1 kom             678,56    

Monitor računalniški VP228DE 1 kom            122,13    

EverFlo aparat   2 kom         1.198,23    

 

Na dan 31.12.2021 izkazujemo naslednja stanja: 

 

 Nabavna vrednost 1.499.133 € 

 Popravek vrednosti 1.280.406 € 

 Sedanja vrednost 218.727 € 

 

 

Obračunana amortizacija v skladu  s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa 

znaša 84.994 €. Oprema je odpisana v višini 85,41 %. 

 

Stanje na navedenih skupinah kontov predstavljajo opremo za opravljanje 

osnovne dejavnosti. V skupini drugih opredmetenih osnovnih sredstev je 

evidentiran tudi drobni inventar, ki smo ga ob nabavi 100 % odpisali v znesku 

7.448 € in knjižili v breme stroškov, na konto amortizacije. 

 

Zaradi dotrajanosti osnovnih sredstev,  je dom v letu 2021 na podlagi popisa 

inventurne komisije in sklepa sveta doma z dne 14.02.2022, izločil iz uporabe 

osnovna sredstva v višini 55.670 €, s popravkom vrednosti 55.525 €, z 

neodpisano vrednostjo v višini 145 €, katero vrednost smo knjižili med 

prevrednotovalne odhodke. 

 

Dom je na podlagi popisa inventurne komisije in sklepa sveta doma z dne 

14.02.2022,izločil ovrednotena osnovna sredstva drobnega inventarja iz 

uporabe v znesku  3.244 €. 
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Konti skupine 06 -Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008) 

 

V tej skupini nimamo nobenih finančnih naložb. 

 

Konti skupine 07 -Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009) 

 

Tudi v tej skupini nimamo nobenih posojil ali depozitov. 

 

Konti skupine 08 -Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010) 

 

Terjatve iz poslovanja ne izkazujemo.  

 

B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE 
RAZMEJITVE 

 

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednotnice 

(AOP 013) 

 

Stanje sredstev v glavni  blagajni na dan 31.12.2021  je bilo 18,55 €, stanje 

sredstev v davčni blagajni v kavarni je znašalo 300 €, stanje denarja na poti pa 

486,95 €.  

 

Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah 

(AOP 014) 

 

Na podračunu pri EZR št. SI56 010006030264993 smo imeli 677.279,19 €. Stanje 

je usklajeno z izpiskom UJP. 
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Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015) 

 

Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 168.880 € so v mejah, ki ne ogrožajo 

poslovanja. Terjatve so kot neporavnane obveznosti oskrbnine, v večini primerov 

za mesec november in december 2021. V glavnini so terjatve poravnane v 

zakonitem roku. V letu 2021 smo imeli 5 neporavnanih dvomljivih terjatev za 

5.718 €. Dvomljive terjatve so bile poravnane v višini 2.245 €. 

 

Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016) 

 

V skupini danih predujmov izkazujemo stanje 66 €, zaradi že plačanih računov in 

kasneje prejetih dobropisov. 

 

Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega 

načrta (AOP 017) 

 

V tej skupini so zajete kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega 

načrta v višini 212.979 €. Terjatve so posledica odprtih zahtevkov za povračila 

stroškov covid-19 s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake 

možnosti v višini 87.716 €. Terjatve v višini 14.197 € so odprti računi za 

socialnovarstvene storitve, katere zaračunavamo občinam za stanovalce, ki 

nimajo zadostnih finančnih sredstev. Postavka zajema še terjatve za zdravstvene 

storitve za november in december 2021 in terjatev za refundacijo pripravnikov 

in terjatev za povračilo hitrih testov za covid-19, v višini 111.066 €. 

 

Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018) 

 

V tej skupini ne izkazujemo nobenih finančnih naložb.  
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Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019) 

 

V tej skupini ne izkazujemo nobenih terjatev.  

 

Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020) 

 

Druge kratkoročne terjatve v višini 9.653 € pripadajo refundaciji sredstev 

bolniške  v višini 6.347 € in terjatev za davek od dohodka pravnih oseb za leto 

2021 v višini 2.717 €. 

 

Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022) 

 

Aktivne časovne razmejitve izkazujejo stanje v višini 159 € in sicer gre za 

prefakturirana zdravila, katera kupujemo v imenu in na račun stanovalcev. 

 

C) ZALOGE 
 

Stanje zalog znaša 18.982 €. V stanju zalog je zajeta zaloga hrane v višini 10.424 

€, zalogo živil za kavarno v višini 2.508 € in čistil in čistilnega materiala v višini 

5.921 € ter čistil za kavarno v višini 129 €. Zaloge vrednotimo po povprečnih 

cenah. Količina nekaterih živil, ki so na zalogi zadoščajo približno za 30 dni, saj je 

na zalogi le prehrana, ki ima nekoliko daljši rok trajanja, čistila pa nekoliko več. V 

sklopu zalog vodimo tudi tekočo evidenco drobnega inventarja, katera 

posamična vrednost je manjša od 100 €, doba uporabnosti pa do enega leta ali 

nekoliko več. V letu 2021 smo nabavili drobni inventar v višini 59.434 €, katero 

vrednost smo takoj odpisali v breme stroškov. Skupno vrednost drobnega 

inventarja vodimo izven bilančno, količinsko in vrednostno. Na podlagi popisa 

inventurne komisije in na podlagi sklepa sveta doma z dne 14.02.2022 je bilo 

izločeno iz uporabe za 56.323 € drobnega inventarja. Vrednost drobnega 

inventarja na dan 31.12.2021 znaša 233.115 €. 
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II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 
 

D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI  IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 
 

Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine 

(AOP 035) 

 

Kratkoročne obveznosti za prejete predujme izkazujemo v višini 7.411 €. To je 

več plačana oskrbnina za stanovalce.  

 

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036) 

 

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih v višini 172.968 € so obveznosti za neto 

plače delavcem  prispevki iz plač in dohodnina iz bruto plač delavcev, ter 

povračila potnih stroškov in dnevnic. 

 

Obračunane plače do zaposlenih zajemajo plačo v višini 162.842 € za mesec 

december 2021, obračunane druge stroške dela v višini 10.125 € (prevoz, 

prehrana, odpravnina in solidarnostna pomoč). Plače za december smo izplačali 

10. januarja 2022. 

 

Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037) 

 

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev predstavljajo 143.811 €. To so 

obveznosti do dobaviteljev za plačilo za dobavljeni material in storitve, ki še niso 

zapadle v plačilo v letu 2021. Obveznosti so plačane v dogovorjenih plačilnih 

rokih.   
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Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038) 

 

Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja znašajo 38.502 € in so sestavljene 

iz naslednjih postavk:   

 

 Obveznosti iz naslova plač -prispevki 26.994 € 

 Obveznosti za DDV v izdanih računih 4.384 € 

 Obveznosti za plačila dela po pogodbi 2.336 € 

 Obveznosti za premije KDPZ 3.288 € 

 Obveznosti na podlagi odtegljajev od prejemkov zaposlenih 1.500 € 

             SKUPAJ  38.502 € 

 

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega 

kontnega načrta (AOP 039) 

 

Na kontih skupine 24 izkazujemo obveznost do uporabnikov enotnega kontnega 

načrta višini 4.478 € (Javni zavod mestne lekarne, Zdravstveni dom Domžale, UJP 

Ljubljana, Ministrstvo za javno upravo, Medicinska fakulteta). Obveznosti so bile 

poravnane v zakonitem roku.  

 

Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financiranja (AOP 041) 

 

Na tem kontu ne izkazujemo obveznosti do financiranja. 

 

Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 041) 

 

Na tem kontu ne izkazujemo obveznosti do financerjev. 
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Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043) 

Na kontih podskupine 290 – vnaprej vračunani odhodki (AOP 043 del) 

 

Na tem kontu ne izkazujemo vnaprej vračunanih odhodkov. 

 

Na kontih podskupine 291 – kratkoročno odloženi prihodki (AOP 043 del) 

 

Na tem kontu ne izkazujemo odloženih prihodkov. 

 

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 
 

Konti skupine 92 – Dolgoročno razmejeni prihodki (AOP 047) 

 

Na tem kontu izkazujemo vrednost za pridobljena brezplačno osnovno sredstvo 

iz Blagovnih rezerv v višini 891 €.  

 

 Začetno stanje         1.1.2021 1.114 € 

 Prejete donacije 0 

 Amortizacija evidentirana v breme 
konta 92 

- 223 € 

 Končno stanje       31.12.2021 891 € 

 

 

Konti skupine 93 – Dolgoročne rezervacije iz naslova dolgoročno vnaprej 

vračunanih odhodkov (AOP 048 del)  
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Dolgoročnih rezervacije ne obračunavamo. 

 

Konti skupine 96 - Dolgoročne finančne obveznosti (AOP 054) 

Dolgoročnih finančnih obveznosti ne izkazujemo. 

 

Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti (AOP 055) 

 

Drugih dolgoročnih obveznosti ne izkazujemo.  

 

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in 

opredmetena osnovna sredstva (AOP 056) 

 

Z namenom poročanja smo izpolnili: 

Priloga: Tabela 6 – GIBANJE PODSKUPINE KONTOV 980 

 

Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva in 

drugi viri so za 805.358 € višji od stanja sredstev v upravljanju. Razlika 

predstavlja: 

 Neporabljena sredstva amortizacije 805.358 € 
 

 

Začetno stanje         1.1.2021 4.225.324 € 

 Amortizacija zgradbe iz evropskih sredstev  
(709.079 €) 

-21.272 € 

 Amortizacija evidentirana v breme konta 98 0 € 

Končno stanje       31.12.2021 4.204.049 € 
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Stanje skupine 980 je usklajeno s stanjem terjatev za sredstva dana v upravljanje 

pri Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve v skladu s pravilnikom  (Ur. list 

96/15 in 46/16) 

 

Konti podskupine 986– Presežek odhodkov nad prihodki  

Z namenom poročanja smo izpolnili: 

 

Priloga: Tabela 7 – GIBANJE PODSKUPINE KONTOV 986 (985) 

 

Presežek odhodkov nad prihodki za leto 2021 znaša 129.015 €. 

 

    Stanje, oziroma spremembe na kontih 985 in 986  Znesek v € 

 Stanje na dan 31.12.2020  ( 985) 38.682 € 

 Povečanje za odhodke nad prihodki leta 2021 
(985) 

129.015 € 

 Stanje na dan 31.12.2021 (986) 90.333 € 

 

V letu 2021 smo poslovali negativno in ustvarili negativni rezultat v višini 129.015 

€.  

 

Stanje na kontih skupine 980 smo uskladili s stanjem terjatev za sredstva dana v 

upravljanje z ustanoviteljem, v skladu s pravilnikom o načinu in rokih 

usklajevanja terjatev po 37. členu zakona o računovodstvu. Stanje z 

ustanoviteljem je usklajeno. 
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Izvenbilančna evidenca – konto podskupine 990 in 999 

Na kontih 900 in 999 izkazujemo stanje nabavne vrednosti in popravka vrednosti 

drobnega inventarja z življenjsko dobo do enega leta, ki je 100% odpisan, vendar 

se uporablja in se ga tudi inventurno vodi. Nabavna vrednost je enaka popravku 

vrednosti in znaša 176.793 €.  

 

Priloga k bilanci stanja 1 A – Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in 

opredmetenih osnovnih sredstev se mora ujemati s podatki iz bilance stanja 

(AOP 002-007 = AOP 700+708+716 STOLPEC 10) 

 

Priloga 1 B – Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil se mora 

ujemati s podatki bilance stanja (AOP 008-009) 

 

Dolgoročnih finančnih naložb ne izkazujemo. 

 

2. POJASNILA K POSTAVKAM  IZKAZA PRIHODKOV IN 

ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV  

 

1. ANALIZA PRIHODKOV 
 

Celotni prihodki doseženi v letu 2021 so znašali 3.942.941€ in so bili za  3,21 % 

višji od doseženih v letu 2020 in za 7,31 % manjši  od načrtovanih. 

 

Neplačani prihodki znašajo 397.296 €. V celotnem prihodku predstavljajo 10,08 

%. To so terjatve do neporavnanih oskrbnih stroškov s strani stanovalcev in 

svojcev v višini 163.162 €, dvomljivih terjatev v višini 5.718 € ter terjatve za dane 

predujme v višini 66 €. Terjatve predstavljajo tudi izdani zahtevki Ministrstvu za 

delo, družino in socialne zadeve ter enake možnosti ob epidemiji covid-19, v 

znesku 87.716 €. Terjatev predstavljajo še doplačila oskrbnine s strani občine, 
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Zdravstvenega doma Domžale, v višini 14.197 €. Za zdravstveno nego je 

izstavljena terjatev ZZZS za mesec november in december 2021, za refundacije 

pripravnikov v višini 111.066 € in terjatev iz naslova boleznine v vrednosti 9.064 

€. Terjatev predstavlja še  vstopni davek v višini 588 €. V večini primerov imamo 

terjatve poravnane po pogodbi, oziroma v zakonitem roku. 

 

Prihodki iz poslovanja predstavljajo 99,85 % in drugi prihodki pa 0,15%.  
 

Prihodki od poslovanja so znašali 3.937.366 €, prejeli smo jih iz naslova 

zaračunanih storitev za osnovno in dodatno oskrbo, dodatnih storitev, 

zdravstvenih storitev, prihodkov MDDSZ v zvezi z epidemijo,  donacijami, v višini 

3.735.563 €  in storitev tržne dejavnosti v znesku 201.803 €.  

 

Drugi prihodki so znašali 5.575 € in sicer odškodnine zavarovalnice za škodne 

dogodke in prejete prihodke iz preteklih let. 

 

Prihodki iz sredstev javnih financ zaradi covid-19 znašajo 762.493,67 € in v 

celotnih prihodkih znašajo 19,36 %. 

 

Prejeli smo jih iz naslova: 

 

- dodatki zaposlenim covid-19 343.377,56 € 

- zaščitna oprema in dezinfekcija 174.330,10 € 

- dodatni kader covid-19 164.964,28 € 

- nezasedene kapacitete                         74.967,24 € 

- nadomestilo oskrbnine v domači oskrbi               961,79 € 

- prihodki nadomestil plačanih karanten             3.492,70 € 
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Prihodki Doma upokojencev Domžale so bili naslednji: 

 

PRIHODKI Delež v % Znesek v € 

Prihodki od oskrbnin 44,02            1.735.847,82    

Prihodki od zdravstva 29,76            1.173.407,58    

Ostali prihodki od prodaje in storitev javne službe 1,62                  63.814,24    

Prihodki iz javnih financ-covid-19 19,34                762.493,67    

Prihodki od prodaje blaga in materiala na trgu 5,12                201.802,94    

Drugi finančni in izredni prihodki 0,14                    5.574,36    

SKUPAJ 100,00            3.942.940,61    

 

 

 

 

 

 

44,024%

29,760%

1,618%

19,338%

5,118%

,141%

Prihodki Doma upokojencev Domžale
Prihodki od oskrbnin

Prihodki od zdravstva

Ostali prihodki od prodaje in storitev
javne službe

Prihodki iz javnih financ-covid-19

Prihodki od prodaje blaga in materiala
na trgu

Drugi finančni in izredni prihodki

Graf 1: Prihodki Doma upokojencev Domžale 
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Prihodki od oskrbnin  

Oskrbne stroške plačujejo stanovalci iz lastnih sredstev oziroma njihovi svojci, v 

primeru upravičenosti  oprostitve plačila pa pristojne občine.  V letu 2021 so se 

cene storitev povečale z 1. marcem 2021. Cena standardne storitve za oskrbo I 

znaša 20,45 €. Cena standardne storitve za oskrbo IV je znašala 38,85 €. Cene 

dodatnih storitev so ostale na isti ravni. 

 

Prihodki od dodatnih storitev so plačila za storitve, ki niso zajete  v standardu 

posamezne kategorije oskrbe (na primer britje, striženje, kopanje, menjava 

inkotinentnih pripomočkov itd.) 

 

Prihodki od zdravstvene nege so bili realizirani v skladu s planom ZZZS. Prihodek 

pridobivamo na podlagi opravljenih storitev in cene, ki jo izračuna ZZZS. Ta pa je 

tako nizka, da ne pokriva niti plač delavcev, ki so zaposleni v zdravstveni negi. 

 

Prihodki tržne dejavnosti vključujejo storitve prodaje kosil zunanjim 

uporabnikom, pripravljanja malic za zaposlene, prihodke od bifeja, pedikure, 

plačila počitniških kapacitet  in podobno. V strukturi celotnih prihodkov znašajo 

5,11 % prihodkov. 

 

Drugi prihodke smo pridobili na podlagi odškodnin za škodne dogodke in 

izterjane terjatve iz preteklih let.   

 

ANALIZA ODHODKOV 

 

Celotni odhodki doseženi v letu 2021 so znašali 4.071.955,36 € in so bili za 755 

% višji od doseženih v letu 2020 in za 11,69 % višji od načrtovanih. 

 

Odhodki iz poslovanja predstavljajo 99,94 %, drugi stroški so znašali 393 €, 

prevrednotovalni pa 2.106,76 €, kar skupaj predstavlja 0,05 % vseh stroškov. 
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Drugi stroški so izdatki za varstvo človekovega okolja in potni stroški za 

prostovoljce. 

 

Prikaz stroškov in prihodkov poslovanja za leto 2021 in primerjava z letom 2020 

ter planom za leto 2021. Postavke po posameznih kontih so naslednje: 

 

  

Konto 

  

Naziv konta 

REALIZACIJA 

1. - 12.2020 

PLAN 

2021 

REALIZACIJA 

1. - 12.2021 

Real. 2021/ 

Plan 2021 

Real.2021/ 

Real 2020 

    
     

460 Stroški materiala  20,06%    723.166,92 712.763,00 816.811,06 114,60 112,95 

461 Stroški storitev       13,35% 455.721,84 354.005,00 543.453,92 153,52 119,25 

462 Amortizacija 5,72 % 232.145,99 232.728,00 233.011,74 100,12 100,37 

464 Plače in drugi izdatki 60,81 % 2.366.285,70 2.344.647,00 2.476.179,00 105,61 104,64 

465 Drugi stroški 0,01% 543,39 580,00 393,00 67,76 72,32 

469 Prevrednotov. odhodki0,05% 8.171,63 1.000,00 2.106,64 210,66 25,78 

46 STROŠKI SKUPAJ 3.786.035,47 3.645.723,00 4.071.955,36 111,69 107,55 

 

 

 

20,059%

13,346%

5,722%

60,811%

,010%,052%

Odhodki Doma upokojencev Domžale
Stroški materiala

Stroški storitev

Amortizacija

Plače in drugi izdatki

Drugi stroški

Prevrednotov. Odhodki

Graf 2: Odhodki Doma upokojencev Domžale 
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Odhodki poslovanja so naslednji: 

 

STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV so v letu 2021 znašali 1.360.264 €  in 

so bili za 15,35 % višji  od doseženih v letu 2020  in za 27,51 % višji  od načrtovanih. 

Delež v celotnih odhodkih znaša 33,41 %.  

 

Stroški materiala (460) so v celotnem zavodu v letu 2021 znašali 816.811 € in so 

bili za 12,95 % višji od doseženih v letu 2020 in za 14,60 % višji od načrtovanih. 

Delež glede na celotne odhodke zavoda znaša 20,06 %. 

 

Stroški storitev (461) so v celotnem zavodu v letu 2021 znašali 543.454 €, kar 

predstavlja 13,35 % vseh stroškov. Stroški storitev so bili za 19,25 % višji  od 

doseženih v letu 2020 in za 53,80 % višji od načrtovanih. 

 

Po glavnih postavkah so bili stroški blaga, materiala in storitev naslednji: 

                                                                                                                 

 Znesek v € Delež v % 

 živila 323.360 23,77 

 plačilo za delo preko študentskega servisa 168.164 12,36 

 Zaščitna sredstva za delavce 88.607 6,51 

 električna energija 55.870 4,11 

 poraba kurjave za kuhanje in ogrevanja 91.229 6,71 

 Zdravstvene (fiziater, psihiater), sodniške, odvetniške storitve 11.137 0,82 

 material za zdravstveno nego, zdravila, razkužila 86.506 6,36 

 drobni inventar 59.434 4,37 

 tekoče in investicijsko vzdržev. stavbe, računalnikov in druge opreme 92.946 6,83 

 pogodbe o delu 63.617 4,67 

 računalniške storitve 37.599 2,76 

 voda, takse za odpadne vode 29.067 2,14  
     

Graf 2: Odhodki Doma upokojencev Domžale 
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 odvoz smeti, čiščenje čistilne naprave 23.538 1,73 

 drugi materialni stroški (droben material, cvetje, ključi, platno, 
ipd.) 

24.017 1,77 

 pralna sredstva 9.691 0,71 

 pomožni material za osebno higieno 11.046 0,81 

 zavarovalne premije (objekt, oprema, avto, delavci) 8.996 1,40 

 

 

 

 

 

Stroški materiala in storitev so bili v letu 2021 višji kot predhodno leto. Največji 

del stroškov predstavlja strošek živil, plačilo za delo preko Študentskega servisa, 

investicijsko in tekoče vzdrževanje, sanitetni material in material za zdravstveno 

nego in strošek ogrevanja. Storitve študentskega servisa smo koristili za čas 

epidemija covid-19, zaradi povečanega obsega dela in nadomeščanje delavk, ki 

so bile zaradi okužbe covid-19 v bolniškem staležu,  karanteni ali nadomeščanja 

zaposlenih za čas koriščenja letnega dopusta. Pri porabi ostalega materiala in 

storitev pa se trudimo čim bolj racionalno gospodariti in zniževati stroške. Velik 

[]% 

[]%

[]%

[]%

[]%

[]%

[]%
[]%

[]%
[]%

[]% []% []% []% []% []%
[]%

Stroški blaga, materiala in storitev

Graf 3: Stroški blaga, materiala in storitev 

Domžale 
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porast stroškov je tudi za zaščitna sredstva delavcev, zaradi zaščite pred virusom 

covid-19. 

 

STROŠKI DELA so v letu 2021 znašali 2.476.179 € in so bili za 4,64 % višji  od 

doseženih v letu 2020 in za 5,61 % višji od načrtovanih. Delež v celotnih odhodkih 

znaša 60,81 %. Masa za plače se je povečala zaradi zvišanja plačnih razredov, 

napredovanja delavcev in zaradi zvišanja minimalne plače, predvsem pa zaradi 

izplačila dodatkov delavcem, zaradi virusa covid-19 v sivih in rdečih conah. 

Povprečno število redno zaposlenih in za določen čas je na podlagi delovnih ur v 

letu 2021 znašalo 80,94, tako se je število zaposlenih na podlagi delovnih ur 

zmanjšalo za 0,69 delavca. 

 

Povprečna bruto plača je znašala 1.604,71 € in je bila za 9,23  % manjša kot v letu 

2020 na zaposlenega delavca. 

Premije za dodatno pokojninsko zavarovanje so bile plačane v skladu z 

zakonodajo. Jubilejne nagrade in solidarnostne pomoči so bile izplačane v skladu 

s kolektivno pogodbo.  

 

V preteklem letu je strošek za regres  znašal 97.817 €. Regres je bil izplačan vsem 

delavcem  v višini 1.050€. 

 

Nadomestila osebnih dohodkov za boleznine v breme zavoda so bila izplačana za 

4.779 delovnih ur, v breme ZZZS 9.224 delovnih ur. Zaradi covid-19 so bile 

odsotnosti še zaradi karantene in izolacije v višini 2.191 delovnih ur.  Boleznine 

in ostale odsotnosti skupaj predstavljajo 11,77 % obračunanih delovnih ur.  

 

Plače zaposlenih so v letu 2021 znašale 1.750.888 € in so se v primerjavi z letom 

2020 povečale za 2,20 %, v primerjavi s planiranimi pa so bile višje za 3,05 %. 

Razlogi za povečanje plač zaposlenih so predvsem dodatki  za delo z obolelimi 
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osebami, covid-19. V okviru plač zaposlenih za leto 2021 so znašali dodatki, 

nastali zaradi epidemije covid-19 skupaj 343.377,56 € in predstavljajo 19,61 % 

delež v plačah.  

 

Od tega so znašali: 

- dodatki za delo v rizičnih razmerah 267.486,08 €  
- dodatki za neposredno delo z obolelimi za covid-19,  19.724,96 €,  
- dodatki za delo v rizičnih razmerah direktorjev 7.701,48 €.  

Dodatki za J skupino niso bili posebej ovrednoteni, ker so se zaposleni v J skupini 

vključevali v neposredno delo z stanovalci, okuženimi oziroma potencialno 

okuženimi z virusom covid-19. 

  

STROŠKI AMORTIZACIJE  so v letu 2021 znašali 233.012 € in so bili za 0,37 % višji 

od doseženih v letu 2020 in za 0,12 % nižji od načrtovanih. Delež stroškov 

amortizacije v celotnih odhodkih znaša 5,72%. 

 

Amortizacija je obračunana po predpisanih stopnjah v 

znesku            

254.507 € 

- del amortizacije, ki je bil vračunan v ceno znaša                     233.012 € 

- del amortizacije v breme sredstev prejetih za invalide          223 € 

- del amortizacije v breme poslov. sklada, sredstva EU                21.272 € 

 

Amortizacija po predpisanih stopnjah znaša 247.059 €. Vrednost sredstev 

drobnega inventarja, ki je v celoti 100 % odpisan znaša 7.448 €. Del sredstev smo 

zmanjšali v breme obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje v višini 21.272 €, 

ki se pokrivajo iz sredstev EU, prejeta za sanacijo zgradbe, za del sredstev (223 €) 

pa smo zmanjšali obveznosti za donirana osnovna sredstva.  
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Priloga: Tabela 1 – OBRAČUN AMORTIZACIJE 

 

KONTO Vrsta osnovnega sredstva V breme 

stroškov 462 

V breme 

obveznosti za 

sred. prejeta v 

upravljanje 

V breme 

sredstev za 

invalide 922 

003 Dolgoročne premoženjske pravice 1.730 €   

021 Zgradbe 167.783 € 21.272 €  

040 Oprema 77.545 €  223 

041 Drobni inventar 7.448 €   

 SKUPAJ 233.012 € 21.272 €  

 

REZERVACIJE 

Rezervacij nismo obračunavali. 

 

DAVEK OD DOBIČKA 

 

Davek od dobička pravnih oseb v letu 2021 ni bil obračunan. 

 

OSTALI DRUGI ODHODKI znesku 393 € so nastali zaradi izdatkov za varovanje 

človekovega okolja ter povračila potnih stroškov za prostovoljce. 

 

FINANČNI ODHODKI 

 

Finančnih odhodkov v letu 2020 ni bilo. 

 

DRUGIH  ODHODKOV  v letu 2020 nismo izkazovali. 
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PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI v znesku 2.107€ so nastali zaradi:  

-  odpisa terjatev v višini 2.107 €. 

 

POSLOVNI IZID 

 

Razlika med prihodki in odhodki izkazuje negativni poslovni izid - presežek 

odhodkov nad odhodki v višini 129.015 €. 

 

2.1. POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV  
DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU DENARNEGA TOKA 
(PRILOGA 3A) 

 

Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 208.574 € in 

se od ugotovljenega presežka odhodkov nad prihodki določenih uporabnikov v 

znesku 129.015 € (priloga 3. obračunski tok). Izstavljeni zahtevki za november in 

december 2020 za povračilo stroškov covid-19, za dodatke covid-19, za dodatne 

kadre, za zaščitno opremo in dezinfekcijo covid-19 in za povračila drugih 

stroškov, kot so nezasedene kapacitete so bili plačani v začetku leta 2021. V letu 

2021 smo izstavili zahtevke za povračilo stroškov covid-19, za dodatke covid-19, 

za dodatne kadre, za zaščitno opremo in dezinfekcijo covid-19 in za povračila 

drugih stroškov, kot so nezasedene kapacitete in povračilo nadomestil zaradi 

karanten. Zahtevki so bili izstavljeni v mesecu novembru in decembru 2021 in ta 

sredstva še niso prispela na naš transakcijski račun. Priliv sredstev bo v letu 2022.  

 

2.2. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 
določenih uporabnikov (PRILOGA 3/A-1) 

 

V letu 2021 nismo imeli nobenih prejetih in danih posojil ali kapitalskih deležev 

in naložb. 
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2.3. Pojasnila K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov 
(PRILOGA 3A-2) 

 

Podatek izkazuje, da imamo povečanje sredstev na računu za 208.574 €. 

 

 

2.4. Pojasnila  K IZKAZU PRIHODKOV IN DOLOČENIH UPORABNIKOV PO 
VRSTAH DEJAVNOSTI (PRILOGA 3/B) 
 

V izkazu so prikazani prihodki in odhodki za izvajanje javne službe ter prihodki od 

prodaje blaga in storitev na trgu. Prihodki od prodaje proizvodov in storitev za 

izvajanje javne službe so znašali 3.741.138 €. Prihodki od prodaje blaga in storitev 

na trgu pa 201.803 €. Prihodki tržne dejavnosti so pridobljeni na podlagi kuhanja 

malic za delavce, kosil za zunanje uporabnike, prihodkov od počitniških 

kapacitet, prodaje napitkov, pedikure, kopanje zunanjih uporabnikov, najemnine 

prostorov ter od prihodkov kavarne. Stroški za izvajanje javne službe so znašali 

3.870.153 €, stroški tržne dejavnosti pa 201.803 €. 

 

 v € (brez centov) 

 LETO 2020 LETO 2021 

  Prihodki Odhodki 

Poslovni 

izid Prihodki Odhodki 

Poslovni 

izid 

javna služba 3.638.118 3.626.990 11.128 3.741.138 3.870.153 -129.015 

tržna dejavnost 181.981 161.762 20.222 201.803 201.803 0 

Skupaj zavod 3.820.102 3.788.752 31.350 3.942.941 4.071.956 -129.015 

 

Prihodki javne službe so se v primerjavi z letom 2021 povečali za 2,83 %, prihodki 

tržne dejavnosti so se zvišali za 10,98 %. Odhodki javne službe so se v primerjavi 

z letom 2020 povečali za 6,70 %, odhodki tržne dejavnosti so se povečali za 24,75 

%. 
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Struktura prihodkov iz poslovanja je bila naslednja: 

 

- javna služba       94,88 % 

- tržna dejavnost   5,12 % 

 

Prihodki tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih storitev: 

 

 Prihodki od kosil za zunanje uporabnike 88.888 

 Prihodki od pedikure 876 

 Prihodki od najemnine 0 

 Prihodki od prehrane delavcev 67.855 

 Prihodki od prodaje napitkov 385 

 Prihodki od počitniških kapacitet 2.255 

 Drugi prihodki (striženje, fotokopiranje, pranje) 3.982 

 Prihodki od prodaje v kavarni 36.333 

 Prihodki od testiranja HAGT 1.229 

SKUPAJ 201.803 

 

Stroški, ki se nanašajo na  stroškovni nosilec tržne dejavnosti, se že ob nastanku 

določijo na podlagi knjigovodske listine. Skupni stroški se vodijo na skupnem 

stroškovnem mestu in se jih ob koncu leta na podlagi sodil razdeli na posamezne 

stroškovne nosilce. Osnove za določanje sodil realizacije tržne dejavnosti so 

naslednje: 

 Število realiziranih storitev tržne dejavnosti 

 Prihodki 

 Kalkulacija storitve 
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Sodila se glede na preteklo leto niso spremenila. 

 

Glede na nastalo situacijo epidemije s covid-19 so se stroški v letu 2021 povečali  

za 11,69 %  glede na planirane,  primerjalno z letom 2020 pa za 7,55 %. Strošek 

razkužil se je povečal za 270,51 %, drobni inventar za 17,57 %, zaščitna sredstva 

za delavce  za 18,69 % glede na leto 2020.  

Zaradi epidemiološke slike in s tem izplačilo covid-19 dodatkov in nadur 

delavcem so se plače povečale  glede na planirano za 3,05 %, glede na leto 2020 

pa za 2,20 %. 

 

 

Povzetek prihodkov in odhodkov po stroškovnih nosilcih: 
 

SN 

Realizirani prihodki 2021 

(v €) 

Realizirani odhodki 2021         

(v €) 

1. Oskrba 1.805.459  1.884.240  

2. Zdravstvo 1.173.185  1.223.419  

3. Pomoč na domu 0 0  

4. Tržna dejavnost 201.803  201.803  

5. Varovana stanovanja 0  0  

6. Druga dejavnost javne službe 0  0  

      - državni proračun 0  0  

      - proračun občin 0  0  

      - projekti EU 0  0  

      - drugo 0  0  

7. Covid-19 skupaj 762.494  762.494  

Skupaj  3.942.941  4.071.956  
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3. POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO 
OBRAČUNSKIH KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH   

 

Priloga: Tabela 2 – IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH 

KONTIH IN STROŠKOVNIH NOSILCIH V LETU 2021 

 

 

  
Kategorija 

oskrbe 

Veljavna 

cena na 

dan 

31.12.2021 

(po enotah, 

če se cena 

razlikuje) 

Število 

oskrbovancev 

Število 

oskrbnih dni 

Doseženi 

poslovni izid 

na 

stroškovnem 

nosilcu v letu 

2021 (v €) 

Prihodki na 

oskrbovanca 

mesečno (v €) 

Odhodki na 

oskrbovanca 

mesečno (v €) 

Institucionalno 

varstvo 

starejših nad 

65 let 

D1 20,45 149,51  54.573  -164.593 705,21 796,96 

D4 34,85 7,82 2,256 -145.815 1.150,37  1.553,87 

 

 

Prihodki in odhodki za posamezne stroškovne nosilce na stroškovnem nosilcu 

COVID-19: 

 

SN - COVID-19 

Realizacija          

 PRIHODKI  2021 

Realizacija           

ODHODKI  2021 

Dodatni kader 164.964,28  164.964,28  

Dodatki zaposlenim 343.377,56  343.377,56  

Zaščitna oprema in dezinfekcija 174.730,10  174.730,10  

Drugo 79.421,73  79.421,73  

Skupaj Covid-19 762.493,67  762.493,67  
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Z Ministrstva za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti smo v letu 2020 

prejeli sklep o obsegu sredstev za financiranje dodatnega kadra v višini 

239.063,34 € in sicer za obdobje od 22.08.2020  do 21.08.2022. V letu 2021 smo 

ta sredstva koristili v višini 164.964,28 €. Iz teh sredstev smo plačali delavce ter 

študente in dijake. V letu 2022 ima dom možnost koristiti še 15.279,10 €. 

 

Dodatki covid-19 so bili izplačani v celoti. 

 

Dodatki zaposlenim – dodatki zaposlenim, vezanih na covid-19:  

- dodatki za delo v rizičnih razmerah (11.t.1.odst.39.čl. KPJS) 
- dodatki za neposredno delo s pacienti oz. uporabniki obolelimi za covid-19 

(56.čl. ZZUOOP) 
- dodatki za delo v rizičnih razmerah direktorjev (87.čl. ZIUPOPDVE) 
- dodatki za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije javnih 

uslužbencev na delovnih mestih plačne skupine J v dejavnosti zdravstva in 
socialnega varstva (125.čl. ZIUOPDVE) 

 

Dodatke covid-19 smo izplačali zaposlenim delavcem v višini 343.377,56 €, 

večino smo dobili v letu 2021 povrnjene s strani Ministrstva za delo družino, 

socialne zadeve in enake možnosti (za mesec december bo plačilo  v letu 2022). 

________________________________________________________________ 

Zaščitna oprema in dezinfekcija se je nabavila in porabila za zaščito delavcev v 

rdeči in sivi coni in tudi beli coni. Prav tako smo opremo porabili za zaščito 

stanovalcev in obiskovalcev. Sredstva se zagotavljajo iz proračuna na podlagi 81. 

in 82. čl. ZZUOOP. 

 

Prejeli smo še prihodke od MDDSZ za nezasedene kapacitete in povračilo 

stanovalcem, kateri so šli v domačo oskrbo. Prihodke smo porabili za kritje 

materialnih stroškov. V letu 2021 smo s strani MDDSZ prejeli še prihodke od 

plačanih nadomestil zaradi karantene zaposlenih (covid-19). 
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Pridobili smo tudi donacije v materialu in sicer darilne pakete za stanovalce in 

zaposlene ter zaščitne kreme. 

 

Za pojasnitev prihodkov dodatnih storitev smo izpolnili Tabelo 3. 

 

Priloga: Tabela 3 – PRIHODKI dodatnih storitev za starejše nad 65 let 

 

Razporeditev stroškov smo pripravili na podlagi sodil za razporejanje prihodkov 

in odhodkov po vrstah dejavnosti. Sodila so priloga pravilnika o računovodstvu.  

 

Stroške razporejamo na naslednji način: 

 

 Glede na nastanek stroškov, lahko strošek knjižimo 100 % na določen 
konto in stroškovni nosilec 

 Določene stroške lahko oblikujemo procentualno na podlagi prejetih 
prihodkov, ki jih imamo knjižene po stroškovnih nosilcih. 

 Stroške dela knjižimo na stroškovne nosilce, kjer je delavec zaposlen in na 
podlagi kadrovskih normativov in s tem tudi pripadajoče dodatke. 

 Določene stroške razporedimo na podlagi izračuna porabe materiala in 
dela po pripravljenih kalkulacijah. 

 Nekatere stroške pa po lastni presoji, kamor najbolj sodijo.  
 

Stroški, ki se nanašajo na določen stroškovni nosilec, se že ob nastanku določijo 

na podlagi knjigovodske listine. Skupni  stroški pa se vodijo na skupnem 

stroškovnem mestu in se jih ob koncu leta na podlagi sodil razdeli  na posamezne 

stroškovne nosilce.  
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Oskrba 

V letu 2021 je  na stroškovnem nosilcu oskrba skupaj pozitivno poslovanje. 

Stroškovni nosilec oskrba se deli na šest stroškovnih nosilcev in sicer osnovna 

oskrba I, dodatna oskrba II, dodatna oskrba III a, dodatna oskrba III b,  oskrba IV 

ter dnevno varstvo in dodatne storitve. 

 

Stroški dela so razporejeni glede na kadrovski normativ,  ostali stroški se 

razmejujejo na podlagi sodil, ki so priloga računovodskega poročila. 

Osnove za določanje sodil so sledeče: 

 

- število realiziranih storitev dejavnosti; 
- prihodki; 
- število zaposlenih. 

Osnovna oskrba I 

Pod stroškovni nosilec »Oskrba I« so zajeti vsi stroški, ki so nastali za oskrbo oseb, 

ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za 

samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči. 

Vključeni so stroški standardnih, nadstandardnih in podstandardnih  storitev za 

oskrbo I. Poslovanje  na tem stroškovnem nosilcu je negativno. 

Dodatna oskrba II 

Pod stroškovni nosilec »Dodatna oskrba II« so vpisani vsi tisti dodatni stroški, ki 

nastajajo pri oskrbi oseb z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki 

potrebujejo večji obseg neposredne pomoči. V letu 2021 je imel  zavod v 

povprečju 22 stanovalcev s potrebami teh storitev. Poslovanje  na tem 

stroškovnem nosilcu je pozitivno. 

Dodatna oskrba IIIa 

Pod stroškovni nosilec »Dodatna oskrba  IIIa« so vpisani vsi tisti dodatni stroški, 

ki nastanejo pri oskrbi oseb z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi 

težavami. V letu 2021 je imel zavod  88 stanovalcev s potrebami teh storitev. 

Poslovanje  na tem stroškovnem nosilcu je pozitivno. 
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Dodatna oskrba IIIb 

Pod stroškovni nosilec »Dodatna oskrba IIIb« so vpisani vsi tisti dodatni stroški, 

ki nastanejo pri oskrbi oseb z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi 

težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč in sicer za najtežje 

prizadete osebe. V letu 2021 je imel zavod dobrih 7 stanovalca s potrebami teh 

storitev. Poslovanje  na tem stroškovnem nosilcu je pozitivno. 

 

Oskrba IV 

Pod stroškovni nosilec »Oskrba IV« za osebe z najzahtevnejšimi dolgotrajnimi 

težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj 

potrebujejo delno ali popolno osebno pomoč in nadzor ter posebne oblike 

varstva, je bilo v povprečju  uvrščenih slabih 8 stanovalcev. Poslovanje na tem 

stroškovnem nosilcu je bilo negativno. 

Dnevno varstvo 

Prihodki so izkazani na podlagi zaračunanih storitev. Stroški so izkazani na 

podlagi kalkulativnih elementov cene dnevnega varstva. Dnevnega varstva v letu 

2021 zaradi covid-19 razmer nismo izvajali. 

Dodatne storitve 

Dodatne storitve oskrbe so dodatne storitve oskrbe, ki niso v standardu oskrbe 

in so stanovalcem zavoda posebej zaračunane. Stroški dela so evidentirani na 

podlagi kalkulativnih elementov cene. 

 

Zdravstvena oskrba 

Prihodki zdravstvene oskrbe so nižji  od stroškov zdravstvene oskrbe. Stroški dela 

so evidentirani na podlagi dejansko zaposlenih v zdravstveni oskrbi, strošek 

amortizacije je obračunan v višini, ki je priznan  v ceni zdravstvene oskrbe, stroški 

materiala in storitev so razdeljeni na podlagi sodil. 
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Tržna dejavnost 

Prihodke tržne dejavnosti pridobivamo na podlagi zaračunanih storitev 

dejavnosti, ki se opravljajo za trg. Direktne stroške knjižimo na določeno 

stroškovno mesto, ostale pa razporedimo na podlagi števila realiziranih storitev 

tržne dejavnosti in kalkulacij storitev. Na tem stroškovnem mestu izkazujemo 

uravnotežen poslovni rezultat.  

 
 
UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA PO STROŠKOVNIH NOSILCIH 
 

Dosežen poslovni izid je negativen in znaša 129.015 € in je nižji od doseženega v 

preteklem letu in tudi nižji od planiranega.  

 

Poslovni izid iz naslova delovanja javne službe znaša 129.015 €, iz naslova tržne 

dejavnosti pa 0 €.  

 

Na podlagi sodil za razporejanje prihodkov in odhodkov po stroškovnih nosilcih 

je bil rezultat naslednji:  

 

 Osnovna oskrba (oskrba I, II, IIIa, IIIb, IV, dnevno varstvo) -78.781 € 

 Zdravstvene storitve -50.234 € 

 Tržna dejavnost 0 € 

            POSLOVNI IZID -129.015 € 

 

Na stroškovnem nosilcu osnovne oskrbe skupaj z dodatkom za pomoč in 

postrežbo izkazujemo negativni rezultat. Rezultat na stroškovnem nosilcu 

zdravstvene nege je prav tako negativen, ker nam zdravstvena zavarovalnica 

nenehno zmanjšuje ceno za zdravstvene storitve. Za zdravstvene delavce je vlada 

že v letu 2018 s sindikati podpisala dogovor za povečanje plač nad 26. plačnim 

razredom od enega do dveh plačnih razredov,  v novembru 2021 pa je prav tako 
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za določene zdravstvene delavce v zdravstvu podpisala dogovor o povišanju plač 

od dve do štirih plačnih razredov. Sredstev za tako veliko povečanje s ceno 

zdravstvenih storitev nismo prejeli. Znesek, ki ga prejmemo od ZZZS ne pokriva 

niti plač delavcev zaposlenih na zdravstveni negi. Zaradi manjše zasedenosti 

postelj oziroma zasedenosti doma, so bile posledično poleg manjše osnovne 

oskrbe realizirane tudi manjše zdravstvene storitve. Del izpada prihodkov na 

osnovni oskrbi je povrnjen s strani Ministrstva za delo, družine in socialne zadeve 

in enake možnosti, na strani zdravstvene dejavnosti (nege) ta izpad prihodkov ni 

povrnjen. 

Tudi na osnovni oskrbi so v decembru v letu 2021 določeni delavci zaradi podpisa 

dogovora med sindikati in vlado prejeli povišanje plač od dveh do štirih plačnih 

razredov. Del sredstev zaradi povišanja krije Ministrstvo za delo, družine in 

socialne zadeve.  

Razliko plač in materialnih stroškov pokrivamo iz tržne dejavnosti.  

 

 

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA  IZIDA – 
PRESEŽEK  PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2021 IN IZ PRETEKLIH LET 
(VLOGA ZA SOGLASJE) 

 

Dom upokojencev Domžale je v letu 2021 ustvaril negativen poslovni rezultat v 

višini 129.015 €. 

 

 

Presežek prihodkov in odhodkov iz preteklih let v višini 38.681,73 € se, po sklepu 

5. redne seje sveta zavoda z dne 25.02.2022, nameni za pokrivanje presežka 

odhodkov nad prihodki za leto 2021. Tako znaša prenos presežka odhodkov nad 

prihodki v višini 90.333,02 €. 
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Priloga: TABELA 8 – PREDLOG ZA PORABO SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA 

 

5. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2021 

 

Z namenom poračanja smo izpolnili priloženo tabelo 4, kjer izkazujemo nabavo 

osnovnih sredstev v višini 111.160 €. 

 

Priloga: Tabela 4 –VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2021 

  

Iz amortizacijskih sredstev in sredstev donacije smo sredstva porabili za 

naslednja osnovna sredstva (v €): 

 

Investicijska vlaganje v stavbe in prostore 

(obnove, adaptacije, nakupi,…) 
65.782 

Računalniška oprema 

(računalniki, licence, monitorji, tiskalniki, strežniki…) 
4.330 

Nakupi pisarniškega pohištva in opreme 8.014 

Nakupi pohištva in opreme za stanovalce 12.722 

Druga vlaganja v osnovna sredstva 4.523 

Investicijska vlaganja v stroje in opremo v kuhinji 1.942 

Investicijsko vlaganje v stroje in opremo v pralnici 12.450 

Investicijska vlaganja v avdio video tehniko 718 

Investicijska vlaganja v stroje in naprave za vzdrževanje 679 

SKUPAJ 111.160 
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6. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH  
DELIH V LETU 2021 

 

Z namenom poročanja smo izpolnili priloženo tabelo 5. 

 

 

Priloga: Tabela 5 . POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH 

DELIH V LETU 2021 

 

Na tej postavki nismo izkazovali izkazujemo investicijsko vzdrževalnih del, ker 

smo koristili sredstva amortizacije. 

 

 

7. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM 

MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 

 

Z namenom poročanja smo izpolnili tabelo 8 

 

Priloga: Tabela 8 – PORABA POSLOVNEGA IZIDA PO IZDANEM SOGLASJU 

MDDSZ 

Sklepa Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti za 

porabo poslovnega izida iz leta 2021 nismo prejeli.  

 

Domžale, 25.02.2022 

 

Računovodja:                                                                   Odgovorna oseba: 

Mateja Dornik, univ.dipl.oec.                                        mag. Nataša Zalokar     
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PREDGOVOR 

Poslovno poročilo Doma upokojencev Domžale je skupaj z računovodskim poročilom pregled celotnega 

poslovanja v letu 2021. Poslovno poročilo je sestavljeno v skladu z zahtevami Pravilnika o sestavljanju 

letnih poročil proračunskega uporabnikov in se drži, s strani MDDSZEM, predpisane strukture. 

Dom upokojencev Domžale je javni zavod, ki je bil ustanovljen z namenom zagotavljanja 

socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev, ki so namenjene starejšim ljudem, ki potrebujejo pomoč 

pri opravljanju življenjskih funkcij. Poleg tega dejavnost zavoda vključuje tudi vzgojo ter izobraževanje 

zainteresiranih o »tegobah« starosti in vseh ostalih storitev, ki so namenjene potrebam in željam 

starejših ljudi ter medgeneracijskemu sožitju. Dom je pravna oseba, ki za svoje obveznosti odgovarja z 

vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga. Naše temeljno vodilo je, da vsi sodelavci in ostali deležniki 

dosledno izpolnjujemo sprejete naloge in s tem prispevamo k naši skupni uspešnosti, ob največjih 

koristih, ki jih bodo od tega imeli odjemalci.  

Dom upokojencev Domžale je v letu 2021 svoje naloge in aktivnosti izvajal v skladu s sprejetim 

programom dela in finančnim načrtom ter predvsem pa ukrepi za zajezitev širjenja okužb. Dejavnost 

doma se financira pretežno iz dveh virov, in sicer s plačili storitev uporabnikov in plačili Zavoda za 

zdravstveno zavarovanje Slovenije. Kljub zelo spremenjenim pogojem poslovanja in financiranja je 

dom v letu 2021 večino nalog opravil v načrtovanem obsegu. Izmed številnih aktivnosti v uvodu 

poudarjamo nekatere ključne dosežke: 

- Izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja okužb, vključno z okužbo SARS-CoV-2 

(vključenost vseh služb v SVZ). 

- Poudarek na kontinuiranem izobraževanju in usposabljanju vseh deležnikov (zaposleni, stanovalci, 

svojci, itd.). 

- Cepljenje stanovalcev.  

- Zagotavljanje kosila za javno kuhinjo. 

- Pridobili smo sredstva za pripravnike in s tem povečali število zaposlenih in omogočili 

kakovostnejše storitve za uporabnike. 

 

Na strokovnem področju smo dosegli pomembne premike k večji kvaliteti storitev. Vsakemu 

stanovalcu smo zagotovili celovito, kakovostno osnovno in socialno oskrbo, zdravstveno nego ter 

rehabilitacijo, ki je bila v skladu z njihovimi individualnimi potrebami in zmožnostmi. Pri tem nam je 

bila vsem v ospredju uresničevanje stanovalčevih temeljnih človekovih pravic – do zasebnosti, svojega 

življenjskega sloga, izražanja duhovnih potreb, soodločanja in informiranja. Z odprtostjo Doma smo 

preprečevali socialno izključenost. Še naprej se bomo trudili doseči čim večje vključevanje 
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prostovoljcev in drugih organizacij na osnovi prostovoljnega dela in humanitarnih dejavnosti z 

namenom širjenja medgeneracijskega sožitja. 

Tudi v letu 2021se je nadaljevala finančna nedisciplina. Imeli smo naslednje težave: 

1 Računi se plačujejo z zamikom meseca ali dveh, saj stanovalci in njihovi svojci ne zmorejo več 

bremena plačil. Ob tem se izkaže kot velik problem plačilo zadnjega računa ali celo dveh (po smrti 

stanovalca). Kljub aktivnemu reševanju naše računovodske in socialne službe smo pogosto 

nemočni (izvršbe niso uspešne oz. smo na vrsti čez cca tri leta). 

2 Trajniki niso vnovčljivi, saj ni dovolj kritja in naši računi so zato zavrnjeni. 

3 Odločbe CSD o oprostitvah so retrogradne, včasih spreminjajo dolžniška razmerja po smrti. 

 

Zgoraj opisane težave rešujemo individualno in sproti. Iz poročila je razvidno, da neplačnikov praktično 

nimamo. 

 

Prihodki od zdravstva ne zadoščajo za pokrivanje vseh stroškov, ki jih imamo z zdravstveno nego (tudi 

za plače zaposlenih na zdravstveni negi ne zadošča). Še vedno prihaja do prelivanja sredstev 

stanovalcev. Denar, ki je namenjen za oskrbo se namenja za pokrivanje stroškov zdravstvene nege, za 

katero so po veljavni zakonodaji in pogojih zavarovanja upravičeni doplačila ZZZS. Pred leti je računsko 

sodišče opozorilo, da je tako prelivanje sredstev nedopustno, a vendar se v tem času samo povečuje. 

Splošni dogovor in nadzori nas zavezujejo k upoštevanju kadrovskega normativa, ki pa je glede na 

trenutne potrebe zastarel in zato kadra primanjkuje, glede na plačila pa je preobsežen. 

Skrb povzroča resno pomanjkanje kadrov. V letu 2021 je bilo izvedeno kar 59 razpisov, ki pa so bili v 

večini neuspešni. Največji manko (strokovni) je pri bolničarjih, saj jih srednje šole ne vpišejo oz. ni 

zanimanja za vpis. Velika večina dijakov pa (bolničarjev) šolanje nadaljuje, za pridobitev naziva 

zdravstveni tehnik (3+2). Izkušnje iz drugih držav kažejo, da le z domačimi delavci zagotovo ne bomo 

mogli v celoti pokriti kadrovskega primanjkljaja. Tako smo v letu 2021 začeli z zaposlovanjem tujcev; 

sprva v kuhinji oz. v oskrbi. Izziv pri tem je, da ni ustreznega sodelovanja z Zavodom za zaposlovanje, 

postopki trajajo predolgo, raven zahtevnosti znanja slovenščine je zahtevana na višji ravni (B2). Tudi 

Skupnost socialnih zavodov Slovenije ob tem opozarja, da mora reševanje kadrovske krize temeljiti na 

dodatnih javnih sredstvih, saj mnogi starostniki in svojci v trenutnem sistemu, v katerem sami pokrijejo 

kar 70 odstotkov stroškov bivanja v domu, ne bi zmogli plačati višjih cen oskrbe. 

Tudi leto 2021 je bilo podrejeno predvsem obvladovanju koronavirusne bolezni. Dokazali smo, da 

lahko s skupnimi močmi prebrodimo vse prepreke. Bilo je turbulentno leto – tako epidemiološko kot 

kadrovsko.  
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Vsem stanovalcem se zahvaljujem za izjemno razumevanje, iskrenost, strpnost in potrpežljivost ob 

vseh ukrepih, ki smo jih in jih še izvajamo v domu z namenom preprečevanja širjenja okužb. Hvala 

tudi svojcem, prijateljem naših stanovalcev, vsem posameznikom in organizacijam, ki nas 

spodbujate, nas razumete in nam nesebično pomagate. Predvsem me veseli medsebojno zaupanje. 

Vsi skupaj, tako stanovalci kot zaposleni, smo postali povezan tim, v katerega vsi verjamemo. Skupaj 

smo v slabem in dobrem, po najboljših močeh.  

Zaposleni že praktično dve leti delajo pod posebnimi pogoji. Ves ta čas izkazujejo  energijo, ki jo 

nenehno vlagajo v svoje delo, ko s srčnostjo skrbijo za naše stanovalce. Brez tako dobre ekipe, 

najboljše ekipe, ki jo sestavljajo prav vsi moji sodelavci, enostavno ne bi šlo. Lahko rečem, da smo 

»ekipa, kot eno«. Zato vsem zaposlenim izrekam zahvalo. 

Zato stopimo pogumno in srčno naprej. 

       Nataša Zalokar, direktorica 
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8. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 

 SPLOŠNI PODATKI 

 

Naziv zavoda : DOM UPOKOJENCEV DOMŽALE 

Naslov : Karantanska cesta 5, 1230 Domžale 

Matična številka: 5049652000 

Davčna številka: 91257107 

Šifra dejavnosti po SKD: 87.300 

Kontakt: 

Hišna centrala: 01 724 12 30  

Direktorica: mag. Nataša Zalokar, univ. dipl. 

soc. 

T: 01 / 721 11 61 E: natasa.zalokar@dud.si 

  

Računovodkinja: Mateja Dornik, univ. dipl. oec. T: 01 / 724 67 55 E: mateja.dornik@dud.si 

Strokovna služba: Jelena Elez Škorc T: 01 / 724 67 45 E: dud@dud.si 

 

1.1.1 ORGANIZACIJA DELA 

 

Delovna mesta v Domu so oblikovana tako, da je mogoče uravnoteženo dosegati skupne cilje nalog 

oziroma dejavnosti Doma, ki so: 

3. kakovostna celodnevna nastanitev, oskrba, varstvo in socialna oskrba, zdravstvena nega, 

fizična pomoč in oskrba, zdravstvena rehabilitacija ter zdravljenje stanovalcev; 

4. dobro počutje stanovalcev, zadovoljstvo svojcev in drugih uporabnikov storitev Doma; 

5. ustrezna strokovna usposobljenost ter motiviranost javnih uslužbencev in organiziranost 

delovnih procesov za učinkovito izvajanje delovnih nalog; 

6. strokovno, organizirano in učinkovito vodenje dejavnosti ter upravljanje in gospodarno 

poslovanje Doma.   

 

V nadaljevanju je organigram Doma upokojencev Domžale. 
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o  VELIKOST ZAVODA 

(stanje na dan 31.12.2021) 

Dom upokojencev Domžale ima 170 postelj (10 rezerviranih na rdečo oz. sivo cono). 

Prostori/ nad. klet pritličje 1. nad. 2. nad. 

Sobe 1 posteljne- brez   13 26 11 

Sobe 1 post. Z wc, tuš   3 3 7 

Sobe 1 post. Z WC      0 2 1 

sobe 2 posteljne - brez   16 10 5 

sobe 2 post. z tuš, WC   4 2 4 

sobe 2 post. z WC   2 0 0 

sobe 3 posteljne- brez   5 0 0 

sobe 3 post. Z tuš, WC   1 0 0 

Wc 4 19 21 9 

Tuš 3 4 4 2 

Shramba 8 12 9 2 

Kopalnica 0 1 1 1 

Servisni prostori 11 3 1 0 

Tabela 1: Kapaciteta Dom upokojencev Domžale1 

Zavod dosledno upošteva smernice po izboljšanju bivanja stanovalcev in ukinitvami bivanja v 

troposteljnih sobah.  

 

o ZAKONSKE PODLAGE 

Dom upokojencev Domžale (v nadaljevanju zavod) je bil ustanovljen kot javni socialnovarstveni zavod 

s sklepom Vlade Republike Slovenije št. 022-03/93-9/44-8 z dne 6.5.1993, ki je bil spremenjen in 

dopolnjen s sklepom Vlade Republike Slovenije o spremembah in dopolnitvah sklepa o preoblikovanju 

Doma upokojencev Domžale v javni socialnovarstveni zavod  št. 571-17/2002-1 z dne 26.6.2002. 

Dom je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod št. vložka 1009700, dne 6.3.1997. 

                                                           
1 V tabelo so vključeni prostori za sivo in rdečo cono. 
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Dejavnost Doma upokojencev Domžale določata ustanovitveni akt in statut, ki temeljita na določilih 

Zakona o zavodih in Zakona o socialnem varstvu in sta usklajena z Uredbo o standardni klasifikaciji 

dejavnosti (Uradni List RS št. 69/07 in 17/08). 

Dom lahko spremeni ali razširi dejavnost le s soglasjem ustanovitelja. Ustanovitelj Doma je Republika 

Slovenija. Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.  

Dom upokojencev Domžale kot splošni javni socialno varstveni zavod izvaja svoje dejavnosti na podlagi 

svojih ustanovitvenih aktov, Statuta Doma upokojencev Domžale ter drugih predpisov, s katerimi je 

urejeno delovanje zavoda, na podlagi splošno veljavnih zakonov, predpisov in Kolektivne pogodbe za 

dejavnost zdravstva in socialnega varstva, Kolektivne pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi in 

drugimi akti, ki urejajo različna področja poslovanja in odnosov med subjekti v poslovnem procesu. 

Po do sedaj veljavnem Statutu Dom upokojencev Domžale (2016) izvaja naslednje dejavnosti: 

1. kot osnovno dejavnost  

Q  ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 

 

Q 86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 

Q 86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost 

Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti (FT, DT) 

Q 87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego 

Q 87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in 

zasvojenih oseb  

Q 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb 

Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe 

Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve 

 

2. kot dodatno  

GOSPODARSKO DEJAVNOST 

 

C 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 

G 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili 

G 47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah (DT) 

I   55.201 Počitniški domovi in letovišča 

I   56.101 Restavracije in gostilne 

I   56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati 
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I   56.103 Slaščičarne in kavarne 

I   56.104 Začasni gostinski obrati 

I   56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi 

I   56.290 Druga oskrba z jedmi 

I   56.300 Strežba pijač 

J   58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev 

J   58.190 Drugo založništvo 

J   63.120 Obratovanje spletnih portalov 

L  68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin 

M 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje 

M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora 

M 74.300 Prevajanje in tolmačenje 

N  77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup 

N  81.210 Splošno čiščenje stavb 

N  82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in posamične pisarniške dejavnosti 

N  82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

O  84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen obvezne 

socialne varnosti 

R  90.030 Umetniško ustvarjanje 

R  93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas 

S  95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov 

S  96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic 

S  96.021 Frizerska dejavnost 

S  96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost 

S  96.030 Pogrebna dejavnost 

S  96.040 Dejavnosti za nego telesa 

S  96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene 

 

Temeljne zakonske podlage za delovanje zavoda pa med drugim opredeljujejo: 

 Zakon o zavodih, 

 Zakon o socialnem varstvu, 

 Zakon o zdravstveni dejavnosti, 

 Zakon o delovnih razmerjih, 
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 Zakon o javnih naročilih, 

 Zakon o računovodstvu, 

 Zakon o javnih financah, 

 Zakon o varstvu osebnih podatkov, 

 Zakon o upravnem postopku, 

 Zakon o dostopu do informacij javnega značaja ( ZDIJZ-UPB2), 

 Zakon o varnosti in zdravju pri delu. 

 

Zavod je pridobival sredstva za izvajanje in razvoj dejavnosti po sedaj veljavnem statutu iz naslednjih 

virov:  

7. s plačili za storitve;  

8. od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljene storitve;  

9. s prodajo blaga in storitev na trgu;  

10. iz proračuna občine za javna dela;  

Poleg naštetega pa smo upoštevali vse relevantne veljavne predpise sprejete za preprečevanje 

širjenja bolezni covid-19, ki so objavljeni na http://www.pisrs.si/Pis.web/aktualno (dostopno 

7.2.2022). 

 

1.3.1 ORGANI DOMA 

• svet doma 

• direktorica 

• strokovni svet 

Delo organov doma je javno, razen v primerih, ki jih določa zakon.  

V letu 2021 je Svetu zavoda potekel mandat. V prejšnji sestavi se je Svet Doma sestal na eni redni seji 

(obravnava poročil in plana dela) in eni dopisni seji (inventurno poročilo). V novi sestavi se je Svet Doma 

prvič sestal 28.4.2021 na svoji ustanovitveni seji. Do konca leta se je svet zavoda sestal na treh rednih 

sejah in eni dopisni seji. 

Direktorica je opravljala svoje delo v okviru svojih pristojnosti, določenih z zakonom. Vodila je delo 

Strokovnega sveta in razširjenega kolegija. Strokovni svet je obravnaval tekočo problematiko in 

predvsem prenos informacij med službam. Dajal predloge in pobude, načrtoval spremembe in 

sprejemal določena stališča in mnenja. Razširjen kolegij, se je v času okužbe v domu sestajal dnevno in 
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o tem so se vodili zapisi. V letu 2021 je imela direktorica več sestankov z zaposlenimi po posameznih 

službah oziroma enotah in enkrat je vodila zbor delavcev. Udeleževala se je različnih izobraževanj in 

sestankov, ki sta jih sklicala MDDSZEM in SSZS in drugih, za delovanje zavoda pomembnih srečanj.  

Strokovni svet je obravnaval tekočo problematiko in predvsem prenos informacij med službam. Dajal 

je predloge in pobude, načrtoval spremembe in sprejemal določena stališča in mnenja.  

V skladu z določili Statuta zavoda deluje v Domu tudi Svet stanovalcev, ki šteje devet članov in se je v 

letu 2021 sestal enkrat. Prvotna naloga je bila izvolitev novega člana sveta. Svet stanovalcev je 

obravnaval tudi ostalo problematiko: domsko prehrano, medsebojne spore, neprimerno vedenje in 

drugo. Predlogi stanovalcev so se v največji meri uresničili. Tekoča problematika se je obravnavala tudi 

na sestankih po nadstropjih. 

 DOLGOROČNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, KOT IZHAJAJO IZ 

VEČLETNEGA PROGRAMA DELA IN RAZVOJA POSREDNEGA UPORABNIKA, 

OZIROMA PODROČNIH STRATEGIJ IN NACIONALNIH PROGRAMOV 

 

Vizija Doma upokojencev Domžale je biti prepoznaven, prijazen dom starostnikov, ki stanovalcem 

zagotavlja individualnost, samostojnost, zasebnost, domačnost, občutek varnosti in odgovornosti 

zase. Zaposleni so odgovorni, samostojni in kompetentni. 

Skladno z normativi in standardi s področja socialnega varstva in zdravstvenega varstva Dom 

upokojencev Domžale zagotavlja stanovalcem bivanje, prehrano in varstvo, zdravstveno varstvo in 

nego ter organizira in izvaja raznolike dejavnosti za ohranjanje in spodbujanje psihične, fizične in 

duhovne kondicije stanovalcev. Spodbuja izražanje njihovih osebnih želja, interesov in potreb ter 

načrtuje in izvaja posebne oblike in metode dela za uresničevanje le-teh, skupaj z njimi. Poslanstvo 

Doma upokojencev Domžale je torej institucionalno varstvo, ki je oblika življenja v zavodu, ki 

stanovalcem Doma nadomešča ali dopolnjuje funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno 

oskrbo, socialno oskrbo in zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstva.   

V Domu so bili na osnovi določil veljavne zakonodaje ter drugih usmeritev na državnem nivoju, na 

osnovi spoznanj različnih strok in delavcev, še posebej pa potreb, izdelani dolgoročni cilji. 
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Dolgoročni cilji: 

F) zagotoviti občanom Domžal in širše okolice institucionalno varstvo v njihovi življenjski sredini, 

kar omogoča optimalno povezanost stanovalcev doma z njihovimi svojci in domačim okoljem; 

G) zagotoviti bivanjsko ustrezen dom na novi lokaciji; 

H) razvijati sodobni koncept varstva starejših ljudi, ki temelji na spoznanjih socialne psihologije in 

geriatrije ter sociološko zaokroženih manjših bivalnih enot (stanovanjskih, hišnih), katerega 

osnovni cilj je višja kvaliteta življenja starejših ljudi v domu s posebnim poudarkom na 

programih za demenco; 

I) v povezavi z drugimi subjekti, zadolženimi za skrb za starejše, zagotavljati racionalno 

opravljanje dejavnosti in stalno povečevati kakovost storitev; 

J) izvajati programe in vsebine, ki bodo prilagojeni potrebam in interesom občanov Domžal in 

širše okolice, ki potrebujejo varstvo in nego zaradi starosti, invalidnosti in bolezenskih stanj; 

K) nuditi ostale oblike institucionalnega varstva (dnevno varstvo, kratkotrajno bivanje) in izven 

institucionalne oblike (pomoč na domu); 

L) biti središčni center za osebe z demenco in njihove podpornike in biti nosilec razvoja skrbi za 

starejše; 

M) imeti skladen odnos s stanovalci in sodelavci; 

N) povezovanje z okolico. 

 

Dolgoročne cilje dosegamo postopoma. Prvi cilj izpolnjujemo s tem, ko skrbimo za poslovno uspešno, 

stanovalcem prijazno ter z zakonom usklajeno delovanje zavoda.  

Poslanstvo Doma upokojencev Domžale: 

Stanovalcem in njihovim svojcem omogočamo varno bivalno okolje, visoko stopnjo zasebnosti z 

upoštevanjem integritete posameznika, individualno obravnavo in jih pomagamo pričarati domačnost 

in nadomestilo za dom v zadnjem življenjskem obdobju. Skrbimo za zadovoljstvo zaposlenih in 

odgovorno ravnamo s proračunskimi in ostalimi sredstvi.  
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 LETNI CILJI POSREDNEGA UPORABNIKA, ZASTAVLJENI V OBRAZLOŽITVI 

FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V NJEGOVEM 

LETNEM PROGRAMU DELA  

Cilje izpolnjujemo predvsem s tem, ko skrbimo za poslovno uspešno, stanovalcem prijazno ter z 

zakonom usklajeno delovanje zavoda. Osrednji letni cilji Doma so bili zastavljeni na:  

1. izvajanju in zagotavljanju obsega in vrste storitev ter dodatnih projektov storitev za doseganje čim 

bolj kakovostnega življenja stanovalcev v skladu z njihovimi potrebami, željami in pričakovanji ter 

pričakovanji njihovih svojcev in zaposlenih v skladu z namenom ustanovitve Doma,  

2. zagotavljanju materialnih, organizacijskih, strokovnih, izobraževalnih in kadrovskih resursov za 

nemoteno delovanje Doma ter zagotavljanju kakovosti v celotni organizaciji in poslovanju po 

ekonomskih načelih, ki veljajo za domove za stare, 

3. razvoju skrbi za starejše občane na širšem območju, povezanosti z lokalno skupnostjo ter 

upoštevanju njenih demografsko pogojenih smernicah razvoja. 

Zaradi stalno vzpostavljene rdeče cone (10 postelj) in praznih postelj za primer sive cone, zasedenost 

doma v letu 2021 ni bilo skladno s finančnim načrtom. 
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 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV, UPOŠTEVAJE 

FIZIČNE, FINANČNE IN OPISNE KAZALCE (INDIKATORJE), DOLOČENE V 

OBRAZLOŽITVI FINANČNEGA NAČRTA POSREDNEGA UPORABNIKA ALI V 

NJEGOVEM LETNEM PROGRAMU DELA PO POSAMEZNIH PODROČJIH 

DEJAVNOSTI 

V Domu si prizadevamo stanovalcem ponuditi tisto obliko oskrbe, ki jo v danem trenutku potrebuje in 

jo določimo skladno z Merili za določanje vrste oskrbe. Vrsta oskrbe se lahko spremeni na predlog 

stanovalca ali članov komisije za razvrščanje stanovalcev v kategorije oskrbe. 

Kategorija oskrbe se določi na podlagi individualnega načrta, katerega ob sprejemu pripravijo strokovni 

delavci Doma, s tem da sodeluje pri pripravi le-tega stanovalec ali njegov zakoniti zastopnik. Izdelava 

individualnega načrta pomeni za posameznika temelj za prve in tudi nadaljnje stike z novim okoljem, v 

njem pa kar najvišji nivo zadovoljevanja individualnih potreb.  

 

PLAN IN REALIZACIJA ŠTEVILA SOCIALNO-VARSTVENIH IN ZDRAVSTVENIH STORITEV ZA LETO 2021 

 

Iz tabele 2 je razvidno, da smo bili, kljub epidemiji, zelo dobri pri realizaciji oskrbnih dni, saj smo imeli 

povprečno 157 stanovalcev ob kapaciteti 170 in vzpostavljeni rdeči in sivi coni. Kljub zmanjšanju števila 

postelj zaradi rdeče in sive cone (stalna pripravljenost con), se je povečalo število stanovalcev v oskrbi 

III.a in III.b. V vseh ostalih kategorijah, pa se je zmanjšalo število storitev. 
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VRSTA 

STORITEV 

 

KAPACITETA 

ZAVODA 

PLAN STORITEV 2021  

REALIZACIJA 2021 

 

D
el

ež
 

v 
%

 

Indeks 

realizacija 

2021/ 

plan 

2021  170 Število 

storitev 

(dni) 

Število 

varovancev 

Število 

storitev 

(dni) 

Število 

varovancev 

Oskrbni dnevi 

skupaj 

 60.212 164,51 57.429 157,34   100 95,38 

A Starejši nad 65 

let skupaj 

 59.114 

 

161,51 56.334 154,34      98,09 95,30 

Oskrba I  14.108 38,55 11.629 31,86 20,25 82,43 

Dodatna oskrba  II  8.732 23,86 8.206 22,48 14,29 93,98 

Dodatna oskrba  

III a 

 31.324 85,58 32.159 88,11 56,00 102,67 

Oskrba III b  1.903 5,20 2.579 7,06 4,49 135,52 

Oskrba IV  4.145 11,33 2.856 7,82 4,97 68,90 

Tabela 2: Realizacija oskrbnih dni v Dom upokojencev Domžale 

 

VRSTA STORITEV 

 

KAPACITETA  

ZAVODA 

PLAN STORITEV 2021  

REALIZACIJA 2021 

 

D
el

ež
 

v 
%

 

Indeks 

realizacija 

2021/ 

plan 

2021 
 170 Število 

storitev 

(dni) 

Število 

varovancev 

Število 

storitev 

(dni) 

Število 

varovancev 

Zdravstvena nega 

skupaj 

 54.181 148,04 55.491 151,61 89,18 102,42 

Nega tip I  5.430 14,84 8.383 22,90 13,47 154,38 

Nega tip II  8.790 24,02 6.227 17,01 10,00 70,84 

Nega tip III  39.961 109,18 40.774 111,40 65,53 102,03 

Nega tip IV    107 0,29 0,17  

Tabela 3: Realizacija zdravstvene nege v Dom upokojencev Domžale 

Zdravstveno dejavnost v domovih opredeljuje Zakon o zdravstveni dejavnosti, ki določa, da domovi za 

starejše opravljajo v okviru osnovne zdravstvene dejavnosti zdravstveno nego, rehabilitacijo in 

specialistično dejavnost. Stanovalce razvrščamo v kategorije zdravstvene nege po kriterijih, ki jih v 
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pogodbi za tekoče leto določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je hkrati tudi plačnik 

opravljenih storitev. Podatke o zdravstveni negi je potrebno obračunati v taki obliki, kot jih predvideva 

ZZZS. 

Iz primerjave podatkov lahko razberemo, da je bil plan malenkostno celo presežen. Pri tem gre 

poudariti, da se v tem primeru plan ne navezuje le na prisotnost stanovalcev, ampak je odvisen 

predvsem od zdravstvenega stanja stanovalcev. Predvsem se je povečal delež stanovalcev v 

zdravstveni negi I. Nega tipa II pa se je občutno zmanjšala. Kar nekaj stanovalcev pa je klub izvajanju 

storitev, brez zdravstvene nege, saj ne dosežejo vstopnega praga. 

PLAN IN REALIZACIJA DRUGIH DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE 

Prvi cilj izpolnjujemo s tem, ko skrbimo za poslovno uspešno, strokovno in stanovalcem prijazno ter z 

zakonom usklajeno delovanje zavoda. 

Aktivno smo sodelovali pri javnih obravnavah vseh strateških dokumentov države, ki zadevajo področje 

našega dela ter dajali svoje pripombe in pobude preko Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Pri 

svojem delovanju pa tudi aktivno sodelujemo z društvi in drugimi inštitucijami, ki se ukvarjajo s 

problematiko staranja in varstva starih ljudi na področju lokalne skupnosti. 

PLAN IN REALIZACIJA TRŽNE DEJAVNOSTI 

PRIHODKI LETO 2020 LETO 2021 Indeks 

2020/2021 

Prihodki od kosil za zunanje uporabnike 79.502 88.888 111,81 

Prihodki od pedikure 876 876 100 

Prihodki od najemnine 221 / / 

Prihodki od prehrane delavcev 61.737 67.855 109,91 

Prihodki od prodaje napitkov 228 384 168,42 

Prihodki od počitniških kapacitet 1.806 2.255 124,86 

Drugi prihodki (fotokopiranje, pranje, striženje) 465 1.811 389,46 

Prihodki od testiranja HAGT / 3.401 / 

Prihodki od prodaje v kavarni 37.149 36.333  97,80 

SKUPAJ 181.984 201.803 110,89 

Tabela 4: Realizacija tržne dejavnosti v Domu upokojencev Domžale 
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Iz tabele 4 je razvidno, da so se prihodki tržne dejavnosti v letu 2021 povečali. Razberemo lahko, da so 

se povečali prihodki od kosil za zunanje uporabnike. Pri tem se izkazuje vložena energija zaposlenih pri 

pripravi hrane. Tudi ostali prihodki tržne dejavnosti so se povečali, razen prodaja v kavarni.  

Ugotavljam, da so bile zastavljene naloge realizirane.  
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o JAVNA NAROČILA 

V skladu z Zakonom o javnem naročanju – ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/2015, z dne 30. 11. 2015), Uredbe 

o zelenem javnem naročanju, z 13. 3. 2012 in novele Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uredba o 

ZeJN - Uradni list. RS št. 51/2017, z dne 19. 9. 2017), Uredbe o finančnih zavarovanih, z dne 12. 7. 2014 

ter Sklepa Vlade Republike Slovenije, št. 43000-77/2013/5, z 15. 11. 2013, o priporočilih finančnih 

zavarovanj pri javnem naročanju, smo v letu 2021 izvajali postopke naročanja blaga in storitev ločeno 

za javna naročila malih vrednosti (NMV) in javna naročila velikih vrednosti (NVV) ter javna naročila brez 

objave z zbiranjem ponudb oz. evidenčne postopke. Izbira postopka je bila odvisna od vrednosti 

naročila. Postopke, ki presegajo mejne vrednosti za objavo je bilo potrebno obvezno objaviti na Portalu 

javnih naročil pri Uradnem listu Republike Slovenije. Svoje ponudbe so lahko oddali ponudniki, ki 

delujejo na območju Slovenije, ob naročilih velikih vrednosti so se imeli možnost vključiti tudi 

ponudniki iz držav Evropske Unije. Na osnovi že sprejetega Zakona o javnem naročanju – ZJN-32, smo 

v svoje delo na področju javnih naročil že v preteklem letu vključili novosti, kot so: obvezno skupno 

javno naročanje za posamezne naročnike in spremembe mejnih vrednosti javnih naročil. Tako med 

naročila male vrednosti štejejo vsa naročila, ki so enaka ali višja od 20.000 EUR in nižja od 221.000 EUR 

za javno naročilo blaga in storitev, ki jih oddaja naročnik iz c) točke prvega odstavka 9. člena tega 

zakona. Za javna naročila gradenj je določena mejna vrednost od 40.0000 EUR in nižja od 500.000 EUR. 

To pomeni, da bo večina javnih naročil potekala po postopku naročil malih vrednosti. S tem pa je postal 

postopek javnega naročila male vrednosti glavni postopek, ki ga lahko naročniki izvajamo v na novo 

določenih vrednostnih razredih. Za naročila, ki ne presegajo mejne vrednosti za objavo, smo naročniki 

skladno z določili zakona dolžni voditi evidenco o njihovi oddaji, ki zajema predmet in vrednost javnega 

naročila. Za posamezno javno naročilo, smo med ponudniki izbrali tistega, ki je glede na objavljena 

merila najugodnejši. Najpogostejša merila izbire so bila: najnižja cena in ekonomsko najugodnejše 

ponudbe - kakovost, cena, tehnične prednosti, estetske in funkcionalne lastnosti, okoljske lastnosti, 

stroški poslovanja, stroškovna učinkovitost, poprodajne storitve in tehnične pomoči, datum dobave ter 

rok za dobavo ali dokončanje del. 

  

                                                           
2 Dne 02.04.2020 je bil sprejet Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih 
posledic za državljane in gospodarstvo, ki ureja dvig praga za oddajo evidenčnih javnih naročil iz 20.000 evrov na 
40.000 evrov za naročanje blaga in storitev ter iz 40.000 evrov na 80.000 evrov za naročanje gradenj. Namen 
ukrepa je, da je v času epidemije, ko je treba zagotoviti predvsem urgentna in nujna naročila za delovanje 
bolnišnic, domov za starostnike, občin in drugih naročnikov v javnem sektorju, javna naročila mogoče oddati 
hitreje. 



61 
 

o SOCIALNA SLUŽBA     

Pripravila: Darja Rems, univ. dipl. soc. del. 

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, ki 

upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega osnovno 

oskrbo in socialno oskrbo v skladu s predpisi s področja socialnega varstva ter zdravstveno varstvo po 

predpisih s področja zdravstvenega varstva. Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, 

tehnično oskrbo in prevoz. Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin 

socialne preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih oblik 

varstva, vzgoje in priprave na življenje in nalog vodenja. Varstvo pomeni nudenje pomoči pri 

vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, 

komunikaciji in pri orientaciji). Posebne oblike varstva so namenjene ohranjanju in razvoju 

samostojnosti, razvoju socialnih odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu 

preživljanju prostega časa ter reševanju osebnih in socialnih stisk. Življenje v instituciji zahteva 

kompromise. Kljub temu, da se institucija oziroma zaposleni v njej skušamo prilagoditi željam in 

potrebam posameznika, je povsem individualni pristop nemogoč. Posameznik se mora prilagoditi ritmu 

institucije in to zagotovo povzroča stresne situacije. Socialno delo ima v tem segmentu zagotovo 

pomembno vlogo, saj z znanjem in usmerjenostjo v holistično obravnavo človeka, socialni delavec 

pomembno prispeva k uveljavljanju socialnih vidikov delovanja doma. Trudimo se, da bi v našem domu 

medicinski in socialni model obravnave naših uporabnikov hodila z roko v roki. Le na ta način je namreč 

mogoče zagotoviti celostno obravnavo posameznikov, spoštovanje njihovega dostojanstva, 

vzpodbujanje k čim večji samostojnosti, ohranjanje stikov z njihovo ožjo in širšo socialno mrežo, skrb 

za dobre medsebojne odnose.  

Socialno delo v domu se ne začne s prihodom stanovalca v dom ampak že dosti prej. Socialni delavec 

se z bodočim stanovalcem in skoraj vedno tudi z njegovimi najožjimi sorodniki sreča že, ko nastane 

problem nadaljnje oskrbe v domačem okolju. Pravzaprav v tej fazi socialni delavec v domu izvaja prvo 

socialno pomoč, saj ljudje ob prvem stiku z domom po navadi iščejo prve informacije oziroma skupaj s 

socialnim delavcem iščejo rešitve za nastali problem. Pogosto je socialni delavec v domu tisti, ki ljudem 

pomaga pri osvetlitvi problema in skupaj z njimi išče možne rešitve, ki pa niso vedno le institucionalno 

varstvo. Glede na to mora biti socialni delavec informiran o vseh možnih oblikah pomoči, ki v okolju 

obstajajo, uporabnik pa je tisti, ki se odloči za njemu najbolj sprejemljivo. Pomembno je, da bodočega 

uporabnika čim bolje spoznamo, saj mu le tako lahko pripravimo zanj najbolj primerno mesto. Posebno 

pozornost in skrb v domu posvečamo najbolj občutljivi skupini stanovalcev osebam z demenco.  
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Stanovalci z demenco so integrirani z ostalimi stanovalci Doma, največ pa jih je nastanjenih v dveh 

skupinah – Bistrica in Rača. Zanje skupaj z njimi organiziramo skupinske aktivnosti in zagotavljamo 

individualno obravnavo oziroma osebno spremljanje. Poleg zdravstveno negovalnega osebja so za delo 

z osebami z demenco usposobljeni še gospodinja, delovna inštruktorica za osebe z demenco, delovna 

terapevtka, fizioterapevtka, socialna delavka. V aktivnosti se vključujejo tudi prostovoljci in svojci. 

Aktivnosti potekajo po zastavljenem programu (oziroma glede na pripravljenost stanovalcev za 

sodelovanje) in so prilagojene stanovalcem glede na stopnjo demence. Sprejem, premestitev in odpust 

uporabnika pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva se izvaja na podlagi Pravilnika o 

postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva. Postopek za sprejem v zavod se začne 

z vložitvijo popolne prošnje za sprejem v institucionalno varstvo. V domu je imenovana komisija za 

sprejem, premestitve in odpust stanovalcev, ki vsako prošnjo obravnava in prosilca uvrsti na čakalno 

listo za sprejem ali pa ga, v primeru neizpolnjevanja pogojev za sprejem, zavrne. Vsa administrativna 

opravila v zvezi s postopkom sprejema, odpusta ali premestitve, opravi socialni delavec (vnos podatkov 

prosilca v program Probit, obvestila o uvrstitvi na čakalno listo, obvestila o dopolnitvi prošnje, vabilo k 

sklenitvi dogovora, sklenitev dogovora o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve 

institucionalnega varstva, odločba o zavrnitvi prošnje, sklepanje dodatkov k dogovoru o trajanju, vrsti 

in načinu zagotavljanja storitve institucionalnega varstva, izdelava individualnih načrtov, evalvacij in 

drugo). 

Iz izkušenj, ki jih imamo lahko rečemo, da je pomemben dejavnik zadovoljstva, da ima starostnik 

možnost bivati v tistem Domu, ki je najbližji njegovemu domačemu domu. Pozorni smo na to, da so 

prosilci, ki bivajo v neposredni bližini našega doma, dejansko tudi sprejeti k nam. To ponazarja tudi 

naslednja tabela: 
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Graf 1: Število stanovalcev po občinah 

 

Velik odstotek naših stanovalcev predstavljajo občani Domžal in ostalih bližnjih občin. Prednost pri 

sprejemu imajo poleg stanovalcev iz občine Domžale tudi tisti, katerih svojci bivajo tukaj. 

Dom upokojencev Domžale lahko v svoje prostore sprejme 170 stanovalcev in 2 stanovalca v dnevno 

varstvo. Veliko večji odstotek stanovalcev v našem domu predstavljajo ženske, kar ponazarja naslednji 

graf. Ker se je v letu 2021 nadaljevala  pandemija COVID – 19 je bilo število stanovalcev zaradi omejitev 

in prepovedi bistveno manjše. Vseh skupaj sprejetih stanovalcev smo imeli 158. Tako število ostaja do 

nadaljnjega zaradi zahtev resornih ministrstev in NIJZ zaradi potreb po zagotovitvi rdeče cone in sive 

cone. Za sivo cono pa se po navodilih ministrstva in NIJZ šteje lahko soba stanovalca. Uporabljali smo 

jo le, če je le ta enoposteljna soba.  

Dnevnega varstva nismo izvajali. 
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Graf 2: Prikaz stanovalcev po spolu 

 

Na dan 31.12.2021 je bila starostna struktura stanovalcev v našem domu naslednja: 

Starostni razred Moški Ženske Skupaj 

40 do 49 let 0 0 0 

50 do 59 let 1 0 1 

60 do 64 let 1 1 2 

65 do 69 let 7 4 11 

70 do 74 let 2 9 11 

75 do 79 let 3 12 15 

80 do 84 let 11 29 40 

85 do 90 let 11 36 47 

91 let in več 5 26 31 

SKUPAJ 41 117 158 

 

Tabela 1: Stanovalci po spolu in letih starosti 
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Graf 3: Stanovalci po spolu in letih starosti 

Na dan 31.12.2021 je bil najmlajši moški star 52 let, najmlajša ženska pa 61 let. Najstarejši moški je bil 

star 97 let, najstarejša ženska pa 99  let. Pomemben podatek je tudi ta, da imamo 3 stanovalce, ki še 

niso dopolnili 65 let, kar pomeni, da po Zakonu o socialnem varstvu potrebujejo drugačno vrsto oskrbe 

in nege kot ostali starostniki. 

Stanovalci bivajo v eno, dvo in tri-posteljnih sobah. Odstotek vrste sob, ki jih zasedajo naši stanovalci, 

je prikazan v spodnjem grafu: 
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Graf 4: Stanovalci in vrsta sobe, v kateri bivajo 

 

4.2.1 POSTOPEK SPREJEMA IN SPREJEMI V LETU 2021 

 

V letu  2021 se je nadaljevala  pandemija COVID-19, ki je terjala drugačno organizacijo in delo v domu 

v vseh službah. Obiski so bili omejeni na največ dve zdravi osebi, vse aktivnosti so bile ločene po 

nadstropjih, saj stanovalcev nismo smeli združevati v večje skupine. Prilagojene so bile prireditve, 

nastopi, svete maše in vse aktivnosti, ki so se dogajale v domu. Omejene so bile prireditve zunanjih 

izvajalcev. Sprejemi novih stanovalcev so potekali preko sive cone, po algoritmu, ki jih je dalo 

Ministrstvo za zdravje in NIJZ. Opustili smo dnevno varstvo, saj nismo mogli zagotoviti ločenost oseb, 

ki prihajajo v dnevno varstvo in ostalih stanovalcev, prav tako nimamo na voljo posebej zaposlenih za 

to dejavnost.  

V letu 2021 smo v oskrbo zavoda sprejeli 61 stanovalcev, med tem ko pri štirih stanovalcih ni prišlo do 

sprejema, saj so kmalu po dogovoru za sprejem v naš Dom umrli v bolnici. Največji delež novo vseljenih 

stanovalcev je prišlo iz domačega okolja, nato iz bolnice, oziroma zdravilišča. Imeli smo tudi 5 

premestitev iz drugih DSO na željo stanovalcev in njihovih svojcev.  
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Graf 5: Način prihoda v Dom 

Ta graf nam pove, da je bil opravljen velik odstotek sprejemov od doma, kar pomeni, da prednostno 

sprejemamo ljudi, ki v domačem okolju ne morejo več poskrbeti zase. Prav tako je neka konstanta 

oseb, ki so v Dom nameščene iz bolnišnice ali zdravilišča po rehabilitaciji. To nam nakazuje, da stari 

ostajajo doma do zadnjega in se šele po raznih padcih oziroma hudih obolenjih odločijo za namestitev 

v domu.  

Od nas je v letu 2021 odšlo 60 stanovalcev, dva stanovalca sta odšla v drug dom, ena stanovalka je 

odšla domov, ostali so zaključili življenje. 

V letu smo prejeli 512 vlog za sprejem v Dom. Seveda vseh 512 prošenj ni bilo aktualnih. Ljudje zaradi 

občutka varnosti vlagajo prošnje že dosti prej, kot sploh postane potreba po sprejemu. Ravno zato je 

tako velik razkorak  med dejansko in navidezno čakalno dobo. Veliko je prošenj iz drugih občin in drugih 

krajev po Sloveniji. To se dogaja zaradi stiske svojcev, ko njihov onemogel starš nenadno zboli, pade in 

oskrba v domačem okolju ne zadostuje, sami pa je ne morejo izvajati zaradi službenih obveznosti ali 

osebnih težav. Tako je npr. ena vloga za isto osebo oddana v 30 domovih po Sloveniji.  

Glede sprejemov zelo dobro sodelujemo s Kliničnim centrom Ljubljana, Negovalno bolnico Vrazov trg, 

Negovalno bolnico Sežana, Onkološkim inštitutom, Psihiatrično kliniko Ljubljana Polje, Centrom za 

socialno delo Domžale, Patronažo službo Domžale ter ostalimi bolnicami, CSD-ji in domovi za ostarele. 
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4.2.2 PLAČILO DOMSKE OSKRBE TER DOLOČANJE OSKBE PO STANDARDIH IN NORMATIVIH 

 

Komisija za vselitve, premestitve in odpuste redno mesečno spremlja razvrščanje oskrbe vseh 

stanovalcev in jih glede na spremembo zdravstvenega stanja spremeni: zviša ali zniža in o tem takoj 

obvesti stanovalca in njihove svojce kot plačnike storitev. 

V ta namen imamo izoblikovana Merila za določanje vrste oskrbe, kjer je natančno opredeljeno, kaj se 

stanovalcem nudi in posledično, v katero oskrbo so razvrščeni. To je zelo pomembno, saj se na podlagi 

tega določi cena storitev. 

Na dan 31.12.2021 je bila razvrstitev v oskrbo naslednja: 

 

Graf 8: razvrstitev stanovalcev po oskrbi 

 

Opazimo, da se število stanovalcev, ki so razvrščeni v oskrbo III.A ves čas konstantna oziroma vedno 

več kot polovica vseh stanovalcev. Še vedno opažamo neko konstanto stanovalcev, ki potrebujejo 

oskrbo I. ali II. V letu 2021 je  enako število stanovalcev  z oskrbo III.B, kot tudi z  oskrbo IV.  V preteklem 

letu je bilo zaradi razmer z okužbo COVID-19 okrnjeno delovanje v integrirani enoti Bistrica in Rača, 

kjer  so  osebe obolele za demenco oziroma z motnjami spomina, orientacije. Predvsem je bilo delo 

bolj individualno, saj je veljala prepoved druženja tudi med stanovalci in prehajanje med oddelki.  Še 

vedno pa opažamo trend prihajajočih novih stanovalcev, ki potrebujejo več zdravstvene nege in 

oskrbe.  
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4.2.3 PLAČILO STORITEV 

 

Naziv Število Odstotek 

 

Stanovalec sam v celoti 103 65,18   

Svojci v celoti 19 12,02 

Stanovalec in svojci 16 10,12 

Svojci in občina 1 0,63 

Stanovalec in občina 0 0 

Stanovalec, svojci in občina 19 12,02 

Občina v celoti 0 0 

SKUPAJ 158 100 

 

Tabela 2: Stanovalci in plačilo storitev 

 

 

Graf 12: Stanovalci razvrščeni po načinu plačila 

 

Velik odstotek plačil krijejo stanovalec sam ali svojci v celoti, kar je tudi pričakovati, vendar to vselej ne 

pomeni, da stanovalec ali svojci celoten znesek plačajo sami iz svojih sredstev. So samo pooblaščeni, 
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da urejajo plačilne obveznosti za stanovalca. Zgornjih podatkov ne moremo vzeti dobesedno, saj je to 

le način plačila, ne pa dejanski vir financiranja.  

4.2.4 ZUNANJA DEJAVNOST: RAZVOZ KOSIL 

 

Socialna delavka je kontaktna oseba za dajanje informacij, sklepanje pogodb in koordinacijo pri tej 

dejavnosti. V letu  2021 je bilo na novo sklenjenih 32 pogodb. Primerjava med leti (od leta 2016 – 2021) 

nam kaže, da se je v vmesnem času zelo zmanjšala potreba po odjemalcih tovrstne zunanje tržne 

dejavnosti. V zadnjih dveh letih pa je zaznati občutno porast, kar lahko pripisujemo večji potrebi 

starejših  po tovrstni storitvi.  

 

 

Graf 13: Prikaz glede na leta (od 2016– 2021) in številom novonastalih pogodb 

 

4.2.5 PROSTOVOLJSTVO 

 

V preteklem letu je bilo delo prostovoljcev zaradi razmer v državi izrazito okrnjeno. Prostovoljci še sedaj 

prihajajo najavljeni in se ob lepem vremenu s stanovalci zadržujejo zunaj doma (na vrtu, pred domom). 

Tudi delo prostovoljcev ne bo več tako kot je bilo pred časom, saj se bodo morali prilagoditi na 

drugačen način in sistem dela (nošenje mask, socialna distanca, razkuževanje rok, samozaščitna drža 
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tudi v domačem okolju,…).  Vsi prostovoljci opravljajo  vsebinsko delo, ki je usmerjeno v socialno 

dejavnost (skupinsko, individualno delo, usmerjeno v družabništvo). V primeru pojava okužbe pri 

stanovalcih, je vključenost prostovoljcev začasno prekinjena in se ponovno vzpostavi po zaključku 

izolacije.   

 

4.2.6 SOCIALNO DELO. 

 

Socialno delo se naslanja in upošteva celoten življenjski kontekst starostnika – od kod prihaja, kdo so 

njegove drage osebe, kako je živel, kaj si želi in kako želi živeti v domu. Tako ohranjamo spoštovanje in 

dostojanstvo starega človeka do konca. Zavedati se moramo, da je starost ranljivo obdobje, v katerem 

ljudje lahko postanejo odvisni od drugih – od okolja, v katerem živijo. Če živijo v domu upokojencev, 

so večkrat odvisni ravno od nas – zaposlenih. 

Pomembno področje socialnega dela je namenjeno zagotavljanju dobrih odnosov med vsemi sistemi, 

ki se v domovih prepletajo, medsebojno srečujejo in povezujejo. To so stanovalci, svojci in delavci v 

domu. 

Kot socialna delavka sodelujem tudi na naslednjih področjih: 

1. Postopek informiranja pred sprejemom v Dom: zelo poglobljeni pogovori s svojci in bodočimi 

stanovalci, pogovori s pristojnimi službami v bolnišnicah, negovalnih bolnišnicah in centrih za 

socialno delo. 

2. Delo z novimi in že bivajočimi stanovalci: razreševanje drobnih zadev, prilagoditvena 

vprašanja, stiki in pogovori s svojci, različne evidence, dopisi, potrdila. Spremljanje stanovalca 

v začetni fazi po prihodu v Dom (njegovih potreb, uvajanje v življenje in bivanje v Domu, več 

stikov, pojasnil, pogovor, življenjska zgodba). 

3. Individualni načrti stanovalcev: sodelovanje v timu, zaznavanja potreb in interesov 

stanovalcev, sodelovanje v organizaciji, načrtovanju vključevanja stanovalcev, vključevanje in 

neposredno razreševanje posameznih situacij. Ne moremo trditi, da so vsi individualni načrti 

do zadnje potankosti preneseni na papir. Delo socialne delavke je bilo usmerjeno v 

prepoznavanje potreb stanovalcev, v spoštovanje individualnosti, v povezave z vsemi službami 

v Domu, da se uresničijo želje, potrebe stanovalcev, da se iščejo rešitve. 

1. Redni kolegij strokovnih delavcev, kjer se konkretno obravnavajo vsebine dela, pripombe, 

predlogi, ideje. 
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2. Redno strokovno sodelovanje v komisijah  

3. Individualno načrtovanje: poglobljeno spremljanje in strokovno delo (stanovalci, svojci, 

zaposleni) 

4. Organizacija Informativnih sestankov za svojce novo sprejetih stanovalcev. Svojci so na teh 

sestankih spoznali vsebino dela vsakega strokovnega delavca ter imeli možnost izraziti 

pripombe, mnenja, pobude. Glavni namen je povezati svojce z domskim življenjem in z vizijo 

aktivnega sodelovanja z zaposlenimi. Tega sedaj v času pandemije COVID – 19 nismo imeli.        

 

Omenila bi tudi 6-mesečno delo pripravnice, praktično mentorstvo itd. 
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4.3 ZDRAVSTVENO NEGOVALNA SLUŽBA 

Pripravila: Irena Prestor, namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe 

Zdravstvena nega je strokovno področje, ki je skupaj z drugimi dejavnostmi v socialnovarstvenem 

zavodu vključeno v celovito obravnavo posameznega stanovalca in njegovih svojcev. Področje 

zdravstvene nege deluje kot stroka v okviru svojih kompetenc in v skladu z razmejitvijo del znotraj 

poklicnih skupin v zdravstveni negi in oskrbi (ZNO). Na dan 31.12.2021 je bilo na področju 

zdravstvene nege in oskrbe v našem zavodu zaposlenih 53 sodelavcev in sicer; 

1. 1 namestnica direktorice za področje ZNO, 

2. 4 diplomirane medicinske sestre, od tega ena odsotna zaradi porodniškega dopusta, 

3. 16 srednjih medicinskih sester, od katerih sta dve odsotni zaradi porodniškega dopusta, dve 

pa sta zaposleni za polovični delovni čas iz zdravstvenih razlogov, 

4. 14 bolničark/negovalk, 

5. 1 bolničarka/negovalka pripravnica, 

6. 6 strežnic, od tega je ena odsotna zaradi dolgotrajne bolniške, ki traja več kot leto dni, 

7. 6 čistilk, 

8. 3 delovne terapevtke 

9. 2 fizioterapevtki 

Poslanstvo zdravstvene nege temelji na etiki skrbi, ki se mora neprestano prilagajati posamezniku, 

njegovim svojcem, ter notranjemu in zunanjemu organizacijskemu okolju, kar za vse zaposlene v 

našem zavodu predstavlja velik izziv še posebno v teh težkih časih, ko smo neprestano v strahu pred 

vdorom okužbe s Covid-19 med stanovalce in zaposlene v zavodu.  

V preteklem letu je bilo 92,78% stanovalcev poleg storitev oskrbe deležnih tudi storitev zdravstvene 

nege (ZN), kjer je v porastu delež tistih, ki potrebujejo ZN III, zmanjšuje pa se delež stanovalcev, ki so v 

razvrščeni v nižji kategoriji ZN, oziroma po kriterijih ZZZS do le te niso upravičeni, kar ne pomeni, da ne 

potrebujejo storitev ZN, le kriteriji ZZZS za razvrščanje stanovalcev v posamezne kategorije ZN se vse 

bolj zaostrujejo.  Glede na omenjene kriterije za razvrščanje stanovalcev v kategorije ZN je bilo v 

preteklem letu 73,5% stanovalcev razvrščenih v ZN III, kar je za 5.73% točke več kot v letu 2020 na 

račun ZN I in II, ter deleža tistih stanovalcev, ki po kriterijih ZZZS niso razvrščeni v posamezne kategorije 

ZN. V preteklem letu se je povečalo tudi število dni odsotnosti stanovalcev zaradi hospitalizacij, vendar 

moram poudariti, da je bil zaradi okužbe s Covid-19 hospitaliziran v preteklem letu en sam stanovalec, 

za vse ostale smo poskrbeli v Domu in teh je bilo skupno 16. Med zaposlenimi se je v preteklem letu z 

okužbo Covid-19 soočilo 25 zaposlenih in 5 študentov, ki delo opravljajo preko študentskega servisa.  Z 
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namenom preprečevanja širjenja okužbe s Covid-19 smo po algoritmih stroke po pojavu okužbe v 

Domu štirinajst dni testirali s hitrimi testi vse zaposlene, med stanovalci pa tiste, ki so bili v stiku z 

obolelim stanovalcem ali zaposlenim. Na ta način smo uspešno zamejevali širjenje okužbe, kar je 

razvidno tudi iz zgornjih številk. Ob koncu leta, ko se je v lokalnem okolju epidemiološka slika drastično 

poslabšala, smo uvedli obvezno dnevno testiranje s hitrimi testi za vse zaposlene, ki delajo neposredno 

s stanovalci neodvisno od izpolnjevanja pogoja PC (preboleli, cepljeni). Ostale zaposlene smo testirali 

na 48 ur. Omenjen protokol se vrši še danes, čeprav v povprečju dnevno diplomirana medicinska sestra 

porabi tudi tri ure delovnega časa v ta namen. 

Po priporočilih in smernicah stroke, smo izvajali intenzivno promocijo cepljenja proti gripi in proti 

Covid-19 tako med stanovalci, kot tudi med zaposlenimi in priznati je treba, da cepivo ne ščiti 

stoodstotno pred okužbo s Covid-19, zagotovo pa varuje pred težjim potekom bolezni, saj pri cepljenih 

stanovalcih resnično okužbe potekajo v zelo blagi obliki, vsaj take imamo dosedanje izkušnje. Tako je 

bilo ob koncu preteklega leta cepljeni 151 stanovalcev, od tega 65 z dvema odmerkoma, 86 s 

poživitvenim tretjim odmerkom, 7 stanovalcev pa je cepljenje odklonilo. 

Na dan 31. 12. 2021 je bilo v našem zavodu zasedenih 158 postelj, od skupno 170, saj smo primorani 

zagotavljati možnost namestitve stanovalcev v sivo in rdečo cono, v primeru suma na okužbo ali 

potrjeno okužbo s Covid-19 pri posameznem stanovalcu.  Turbulentno leto 2020 se je nadaljevalo tudi 

v leto 2021, saj smo se soočali z na srečo manjšimi izbruhi pojava okužbe s Covid-19 tako pri 

stanovalcih, kot pri zaposlenih. Po etažah so razporejeni stalni timi zdravstvene nege in oskrbe  (ZNO), 

kar nam zagotavlja manjšo verjetnost širjenja okužbe med enotami, vendar smo bili v primeru 

kadrovskih izpadov primorani tudi v rotacije zaposlenih. Preko celega preteklega leta so se v naše time 

ZNO vključevali dijaki in študentje ZN, saj je bilo zaradi bolniških odsotnosti zaposlenih nemogoče 

zagotavljati nemoteno delo timov ZNO. Omejeno je bilo koriščenje letnih dopustov, sodelavci so bili 

nemalokrat obremenjeni tudi z odredbo nadurnega dela, čeprav se je v pripravi urnika za delo 

upošteval tudi standard Družini prijaznega podjetja. Urnik dela se je po potrebi spreminjal tudi dnevno, 

o čemer so bili zaposleni obveščeni preko telefonskega klica ali SMS sporočila. V večini gredo 

zaposlenim vse pohvale za njihovo požrtvovalno  in nesebično delo  v teh težkih razmerah, ki trajajo že 

skoraj dve leti. 

Poleg osnovnega zdravstvenega varstva, ki ga zagotavlja zdravnik specialist družinske medicine ZD 

Domžale, našim stanovalcem zagotavljamo tudi psihiatrično in fiziatrično specialistično obravnavo, saj 

ima DU Domžale podpisano pogodbo z zdravnico specialistko psihiatrije, ki prihaja v  Dom tedensko. 

Obravnava vsakega stanovalca ob sprejemu in kasneje po potrebi, ter z zdravnico specialistko fizikalne 
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in rehabilitacijske medicine, ki je stanovalcem na voljo cca dvakrat mesečno oziroma po potrebi, se pa 

ji ravno tako vsakega novega stanovalca predstavi ob njenem prvem obisku v Domu po sprejemu 

stanovalca, kasneje pa glede na potrebe posameznika. 

Med našimi stanovalci je tudi 53 obolelih za sladkorno boleznijo, 20 jih zdravimo z inzulini, 29 s 

pomočjo zdravil, ki jih uživajo peroralno, 4 imajo s strani diabetologa predpisano le sladkorno dieto. Za 

omenjene stanovalce skrbita dva diabetologa, ki nam predpisujeta protokole ukrepov in meritev 

krvnega sladkorja pri posameznem stanovalcu, naša naloga pa je, da poskrbimo za najbolj optimalne 

vrednosti krvnega sladkorja v krvi pri posamezniku, kar pa je včasih za nas kar izziv. 

Med kazalnike kakovosti uvrščamo padce stanovalcev. Teh je bilo evidentiranih v preteklem letu 87, 

leto prej kar 241, leta 2019 pa je bilo evidentiranih padcev 160. V preteklem letu sta bila dva padca 

obravnavana v urgentni ambulanti travmatološke klinike UKC Ljubljana, 24 padcev je imelo za 

posledico manjše odrgnine ali udarnine, ki so bile oskrbljene s strani osebja zdravstvene nege Doma, 

61 padcev pa je minilo brez posledic. Pri štirih stanovalcih so se padci ponavljali večkrat, zato se je 

sestal strokovni tim, proučil možne vzroke, ki smo jih pri teh stanovalcih uspešno odpravili in se padci 

niso več ponavljali. 

V zadnjih letih opažamo porast števila kandidatov za sprejem v institucionalno varstvo, ki so v zelo slabi 

psihofizični kondiciji, kar ima za posledico slabšo mobilnost, pojav kontraktur in poškodb kože zaradi 

pritiska. V preteklem letu smo oskrbovali 31 stanovalcev z ranami, ki so bile posledice poškodbe zaradi 

pritiska. Trije stanovalci so bili sprejeti z ranami od doma, štirje so se z ranami vrnili iz bolnice, pri 24 

stanovalcih pa je do poškodbe zaradi pritiska prišlo pri stanovalcih v času bivanja pri nas. Od skupno 

31, so bile poškodbe zaradi pritiska sanirane pri 12 stanovalcih, 14 stanovalcev pri katerih je bila 

prisotna poškodba zaradi pritiska je v preteklem letu sklenilo svojo življenjsko pot, pri petih stanovalcih 

pa se omenjene rane še sanirajo. V preteklem letu je bilo opravljenih 1949 malih prevez, leto prej 1344, 

1205 srednjih prevez leto prej 820 in 271 velikih prevez, leto prej 334. 

Inkontinenca pri stanovalcih predstavlja predvsem stisko za posameznika, ker ni zmožen kontrolirati 

uhajanje urina in blata. Za namen preskrbe stanovalcev z inkontinentnimi pripomočki sodelujemo z 

dvema lokalnima dobaviteljema. V preteklem letu je ZZZS  povečala število dnevnih pripomočkov iz 

treh na štiri, kar je glede na potrebe posameznika včasih še vedno premalo. V preteklem letu smo 

naročali omenjene pripomočke za 148 stanovalcev, 25 jih je potrebovalo pripomočke za srednjo 

inkontinenco, 31 za težko  in 92 za zelo težko inkontinenco. 
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Dehidracija oziroma nezadostna količina zaužite tekočine je pri starejših velik izziv, saj se z leti 

zmanjšuje občutek za žejo problem predstavlja tudi nezmožnost kontroliranja uhajanja urina in je tudi 

to nemalokrat razlog, da posameznik odklanja tekočino. V izogib zapletom zaradi premajhnega vnosa 

tekočine v organizem po navodilu zdravnika ustrezno hidracijo zagotavljamo s pomočjo aplikacije 

infuzije  v podkožje. Le teh smo v preteklem letu nastavili 1158. 

V zdravstveni negi se soočamo z vse več odpornimi bakterijami na antibiotike. V preteklem letu smo 

obravnavali 1 stanovalko kolonizirano z MRSA v nosu, pri njej je bila uspešna 2. dekolonizacija. Pri 14 

stanovalcih so se izvajali ukrepi za preprečevanje širjenja kolonizacije z ESBL, iz bolnišnice pa smo 

sprejeli tudi stanovalca, za katerega so nam naknadno sporočili, da so pri njem izolirali VRE v rektumu. 

Gospod je bil sprejet v enoposteljno sobo. Vsem ostalim stanovalcem sicer ne moremo zagotavljati 

enoposteljne namestitve, se pa izvaja kohortna izolacija. 

V preteklem letu je imelo 16 stanovalcev  težje motnje požiranja. Skrb za hranjenje teh stanovalcev 

prevzemajo medicinske sestre, ki so za to usposobljene in obvladajo tehnike pomoči pri nevarnosti 

zadušitve s hrano. Tako hranjenje zahteva bistveno daljši čas hranjenja, ki lahko traja tudi več kot 20 

minut. 

Pri stanovalcih, kjer hranjenje per os ni možno, se po navodilu zdravnika vstavi NGS ali PEG. 

Stanovalcev, ki so bili v preteklem letu hranjeni na tak način je bilo 6 pri petih je bil vstavljen PEG, enega 

stanovalca pa smo hranili preko NGS.  Glavne obroke za omenjene stanovalce pripravljajo dietni kuharji 

v naši kuhinji, za dopoldansko in popoldansko malico pa prejemajo industrijsko pripravljene obroke s 

primerno vsebnostjo vseh potrebnih hranil. 

 

4.3.1 REALIZACIJA PLANA DELA ZDRAVSTVENE NEGE ZA PRETEKLO LETO 

V preteklem letu smo se vsi zaposleni v zdravstveni negi trudili zagotoviti vsem stanovalcem najbolj 

kakovostno zdravstveno nego in glede na dane možnosti in ukrepe povezane s Covid-19 skušali 

zagotoviti kakovostno preživljanje njihove starosti in dobrega počutja. Žal pa so nas ukrepi in odloki 

nemalokrat spravljali v stisko, saj so tako stanovalci, kot tudi njihovi svojci nemalokrat težko sprejemali 

in razumeli, da se vsi ti ukrepi izvajajo za njihovo zdravje in varnost. 

V preteklem letu smo zaznali osip zainteresiranih dijakov za opravljanje praktičnega usposabljanja na 

delovnem mestu, saj smo imeli na omenjenem usposabljanju le eno dijakinjo. Tudi pridobivanje novih 

sodelavcev je bilo kot že zadnjih nekaj let kar zahteven projekt, saj strokovno izobraženega kadra 

(medicinske sestre, bolničarji) na trgu praktično ni, zato smo primorani zaposlovati sodelavce, ki nimajo 
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ustreznih znanj in izkušenj, za katere pa si v teh težkih časih zelo težko vzamemo toliko časa, kot bi si 

ga le ti zaslužili, da jih naučimo pravilnega izvajanja pomoči posamezniku. 

Aktivno smo pristopili k promociji cepljenja proti Covid-19 tako pri stanovalcih, kot pri zaposlenih. 

Lahko rečemo, da smo bili zelo uspešni pri stanovalcih, saj so precepljeni v dobrih 95%, med 

zaposlenimi je polno cepljenih cca 60% in tu bi si zagotovo želeli, da bi bil odstotek višji, enako bi lahko 

rekli tudi za cepljenje proti gripi. 

Pri preprečevanju širjenja bolnišničnih okužb lahko rečemo, da smo bili učinkoviti v okviru 

pričakovanega, vsekakor pa smo bili zelo učinkoviti pri vdoru in širjenju virusa Covid-19. 

Trudili smo se zmanjšati število padcev, kar nam je uspelo glede na statistične podatke, smo pa bili 

manj učinkoviti pri preprečevanju nastanka poškodb kože zaradi pritiska. Vendar temu zagotovo 

botruje slabša psihofizična kondicija stanovalcev, ter večje število tistih, ki so dalj časa v zadnji fazi 

paliativne obravnave, saj organizem v tej fazi sistemsko odpoveduje in to se žal včasih kaže tudi z 

obsežnimi spremembami na koži, kjer prihaja do večjih trenj in strižnih sil, kljub trudu zaposlenih in 

zagotavljanju prehranskih dopolnil z večjo vsebnostjo beljakovin in visoko kaloričnih  pripravkov. 

Za zaposlene smo v preteklem letu izvajali redna mesečna interna izobraževanja umivanja in 

razkuževanja rok, pravilne uporabe in namestitve zaščitne maske in ostale osebne varovalne opreme 

s poudarkom na pravilnem odstranjevanju le te. S strani zunanjih izvajalcev je bilo Izvedeno 

izobraževanje na temo uporabe sodobnih oblog za oskrbo rane, novostih na področju zdravljenja 

sladkornih bolnikov, pravilne uporabe kisika pri stanovalcih, kriznega komuniciranja, soočanja s 

stresom, ena od diplomiranih sester pa je pridobila tudi specialna znanja s področja preprečevanja 

bolnišničnih okužb. 
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4.4 FIZIOTERAPIJA     

PRIPRAVILI: Mojca Kerč, fizioterapevtka; Janja Breceljnik, absolventka fizioterapije 

Leto 2021 je bilo zaradi okužb s Covid-19 in posebnih pogojev dela za vse posebno. Tudi storitve  

fizioterapije in način dela je bil močno prilagojen. Delo je potekalo po nadstropjih v dnevnih  prostorih 

in sobah stanovalcev. V toplejših mesecih so aktivnosti potekale na terasi doma. Ob aktualnih okužbah, 

ko je bil posamezni oddelek siva oz. rdeča cona so bili stanovalci omejeni na svoje sobe. V sobe, kjer so 

bili stanovalci v izolaciji oz. karanteni, terapevti nismo vstopali, razen  po individualnih dogovorih, če 

bi se pri stanovalcu zaradi opustitve fizioterapije za čas izolacije stanje poslabšalo.  

V okviru možnosti smo sledili glavnemu cilju fizioterapije v DU Domžale: s pomočjo terapevtskih 

postopkov ponovno vzpostavljati, izboljševati psihofizične sposobnosti stanovalcev, izboljševati 

zdravstveno stanje in počutje, omogočiti bolj samostojno opravljanje osnovnih življenjskih aktivnosti 

in prostočasnih dejavnosti ter povečevati kakovost življenja stanovalcev. 

Delo v fizioterapiji je delno potekalo po planu za leto 2021. Fizioterapevtske storitve sva  vsaka v svojem 

nadstropju izvajali fizioterapevtka in absolventka fizioterapije. Na zgornjem nadstropju je aktivnosti 

kinezioterapije ob sodelovanju in po posvetu s fizioterapevtko izvajala delovna terapevtka oz. smo 

glede na našo prisotnost v službi terapevtke izvajale storitve fizioterapije in delovne terapije.  

Vsakodnevno  smo pri dopoldanskih obrokih sodelovale pri hranjenju stanovalcev. Občasno je na vseh 

nadstropjih sodelovala študentka fizioterapije iz Alma Mater. Pri nas je opravila vso klinično prakso. 

Fizioterapevtsko obravnavo smo izvajali na podlagi delovnega naloga domskega zdravnika dr. Starbek, 

predpisa fiziatrinje mag. Lučić, izvidov specialistov, glede na potrebe stanovalcev po oceni strokovnega 

tima in fizioterapevta ter na željo stanovalca. Fiziatrinja je opravila 13 obiskov in vsakič pregledala do 

26 stanovalcev. 

 

4.4.1 STROKOVNO DELO 

 

Pri stanovalcih ob sprejemu in ob spremembah zdravstvenega stanja smo izvedli orientacijski test 

sposobnosti posedanja, stoje in hoje. Na podlagi ocenjevanja in pregledov zdravstvene dokumentacije 

smo ugotavljali potrebe po fizioterapevtski obravnavi in pripravili predloge FT programov in optimalnih 

ciljev. Pred začetkom obravnave in med terapijo smo izvedli orientacijski pregled in test, ocene 

gibljivosti in moči, sposobnost posedanja in hoje, ocena samostojnosti v DA, oceno tveganja za padec, 

ter dokumentirali v karton fizioterapije. Za individualno obravnavo se je odprl karton fizioterapije. V 

enem mesecu po prihodu v dom smo izdelali individualni načrt za vsakega stanovalca, glede na njegove 
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potrebe in želje, ki se je ob spremembah evalviral. Fizioterapevtske storitve smo  izvajali individualno 

in skupinsko - glede na načrt obravnave. Po končani terapiji in ob pregledih pri specialistih smo napisali 

FT poročilo o uspehu in napredku pri rehabilitaciji. Opravljene storitve smo  dnevno beležili v FT PRO4 

program, opažanja pri stanovalcih pa v 3SZO. 

V program rehabilitacije so bili vključeni stanovalci z akutnimi nevrološkimi, pljučnimi ter srčnimi 

obolenji, po zlomih, amputacijah in z akutnimi bolečinami. Stanovalci iz te skupine so bili vsakodnevno 

prednostno obravnavani. Obravnavo smo začeli takoj po poškodbi , bolezni , ko so se vrnili v dom. 

V akutni program so bili vključeni stanovalci z bolečinami, respiratornimi zapleti in drugimi akutnimi 

težavami. Obravnavani so bili vsak dan. V obravnavo vključeni isti ali naslednji dan, ko se je pojavila 

težava. 

V vzdrževalne programe so bili vključeni stanovalci s kroničnimi težavami in boleznimi ter stanovalci po 

zaključeni rehabilitaciji, ki so to želeli oz. jim je zdravstveno stanje dopuščalo. Obravnavani so bili 2x 

tedensko, oz.  ko je bilo možno glede na obseg rehabilitacije in akutnih obravnav. 

Nepokretne stanovalce smo individualno obravnavali na oddelku oz. v bolniški postelji. Za njih smo 

izdelali tudi prilagojene pripomočke za nego, DA in izboljšanje terapevtskega položaja. Stanovalce, ki 

ne zmorejo posedanja na IV, smo posedali preko roba postelje, po sposobnosti stanovalca (pol ure do 

1h), ves čas ob asistenci. Stanovalce, ki so za hojo potrebovali pripomoček, smo svetovali ustrezen 

pripomoček, testirali in tudi utrdili hojo z njim. Možna je bila izposoja domskih rolatorjev. Pri 

stanovalcih, ki so potrebovali IV (in niso imeli svojega) smo testirali in izbrali ustreznega domskega. 

 

Mesec JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 

Št. vključenih 

stanovalcev 

142 142 147 122 138 141 139 132 125 131 115 115 

Št. izvedenih 

storitev 

982 714 707 536 503 731 782 629 594 678 509 662 

Točke 1994 1461 1417 1059 924 1471 1543 1252 1188 1296 969 1320 

Tabela 1: Število vključenih stanovalcev in opravljenih fizioterapevtskih storitev po mesecih 

Od 61 novo sprejetih stanovalcev v letu 2021 jih je bilo 56 vključenih v storitve fizioterapije. V obdobju 

od 1. 1. - 31.12. 2021 je bilo opravljenih 8027 število storitev, kar predstavlja 15891.77 točk. 
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 Število storitev Število točk 

Elektroterapija   

Elektrostimulacija 142 319.50 

Terapija z diadinamičnimi in interferenčnimi tokovi 151 339.75 

Fizikalna diagnostika   

Merjenje obsega gibov - Enoosni sklepi 498 747.00 

Merjenje obsega gibov - Večosni sklepi%DOUBLEQUOTE% 3 22.50 

Mišični status - celotni 2 27.00 

Mišični status - orientacijski 499 1646.70 

Fototerapija   

Terapija za celjenje ran 202 454.50 

Hidroterapija   

Vibracijska masaža (manualno, vibrator) 396 594.00 

Kinezioterapija   

Aktivne vaje - skupinske (812 oseb) 410 184.50 

Aktivne vaje-individualne 351 1053.00 

Asistirane vaje 61 183.00 

Kombinirana fizikalna terapija 43 193.50 

Kompresijsko povijanje ekstremitet ali krna 2 5.32 

Nameščanje ortopedske nogavice ali navleke 187 420.75 

Naravnavanje in prilagajanje bergle 16 36.00 

Pasivne vaje (za sklep) 346 519.00 

Razgibavanje sklepa in vaje 9 27.00 

Razgibavanje v suspenziji 28 84.00 

Reedukacija nevromuskularnega sistema - Celotna 5 45.00 

Reedukacija nevromuskularnega sistema - Delna 1 3.00 

Terapevtske vaje - individualne 13 48.75 

Terapevtske vaje - skupinske 252 113.40 

Test hoje 9 20.25 

Trening hoje - s protezo (navodila,trening) 5 11.25 

Trening hoje - z ortozo (navodila,trening) 395 888.75 
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Trening hoje po stopnicah. Učenje stoje ali hoje čez ovire 7 10.50 

Trening koordinacije 1 3.00 

Trening za ponovno stabilizacijo kardiovaskularnega 

sistema 

274 685.00 

Učenje hoje (bergle, oporne longete, drugi začasni 

pripomočki) 

330 742.50 

Učenje posedanja na postelji, šola obračanja in transferja 308 924.00 

Učenje stoje 554 1246.50 

Učenje usedanja in vstajanja 572 858.00 

Vaje za krepitev muskulature 10 7.50 

Vaje za sprostitev celega telesa 89 600.75 

Vaje za vzdržljivost 8 24.00 

Mehanoterapija   

Fizioterapija za zmanjšanje edema 1 3.00 

Razgibavanje sklepa z elektronskimi in mehanskimi 

napravami (servosistem) 

348 522.00 

Terapevtska ročna masaža 369 830.25 

Posredne aktivnosti   

Individualno delo s svojci 36 54.00 

Poučevanje in svetovanje uporabnika v zvezi s 

spremenjenim načinom življenja 

929 1114.80 

Respiratorna fizioterapija   

Dihalne vaje 34 76.50 

Termoterapija   

Lokalno gretje (IR) 121 181.50 

Lokalno ohlajevanje%TAB%(kriopak, ledene obloge) 8 18.00 

Vroči ovitki,obkladki. Jodovi, fango, parafin, termopak. 1 1.50 

Vroči ovitki,obkladki. Naravni faktorji 5 7.50 

Tabela 2: Število opravljenih fizioterapevtskih storitev po skupinah storitev 
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Graf 1: Odstotek posameznih storitev fizioterapije 

 

Stopnja zdravstvene nege Število storitev Število točk 

Nega 0 2643 3308.90 

Nega I 4585 6013.90 

Nega II 5690 8442.00 

Nega III 33273 57265.02 

Tabela 3: Število izvedenih storitev po stopnji zdravstvene nege 
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Graf 2: Odstotek izvedenih storitev po stopnji zdravstvene nege 

V fizioterapevtsko rehabilitacijo je bilo vključenih 43 stanovalcev. V času trajanja rehabilitacije smo 

izvedli 4879. Od vključenih stanovalcev v rehabilitacijo je 19 stanovalcev sprejetih v letu 2021. Pri 80% 

stanovalcev je po rehabilitaciji prišlo do izboljšanja.  

Demenca: 32% stanovalcev, ki so bili vključeni v fizioterapevtsko obravnavo (imajo diagnozo ali vsaj 

zapis zdravnika v kartoteki, da gre za to obolenje. Če bi upoštevali vse, pri katerih je oteženo 

razumevanje ali sodelovanje, bi bil procent precej večji). 

 

Vrsta obravnave Število storitev Število točk 

Akutna obravnava 1134 2483.60 

Kronična Obravnava 2407 4567.45 

Preventivni program 1179 2171.90 

Rehabilitacija 1642 3049.65 

Tabela 4: Število opravljenih storitev glede na vrsto obravnave 
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Tabela 5: Odstotek storitev glede na vrsto obravnave 

 

4.4.2 TIMSKO DELO 

V našem domu sodelujemo z zdravstvenimi in drugimi organizacijami glede zdravstvene obravnave 

stanovalca, aktivno sodelujemo v strokovnem timu, z ambulanto, zdravstveno-negovalno enoto, 

strokovnimi službami. Izmenjujemo si informacije o posameznem stanovalcu ob postelji stanovalca, 

informacije za svojce in družinski sestanki, dnevno se udeležujemo raporta ter sodelujemo pri izdelavi 

individualnega načrta. 

Pri delu s stanovalci se fizioterapevtski programi in programi delovne terapije močno prepletajo in 

podpirajo, tako v okviru rednega dela, kot tudi dela v interesnih skupinah in družabnih prireditvah, tako 

da brez dnevnega dogovarjanja in dobrega sodelovanja z ostalimi delovnimi timi ne gre. Še posebej v 

tem času, ko smo razdeljene po nadstropjih. 

 

4.4.3 EDUKACIJA 

Izobraževanje negovalnega kadra s poučevanjem ustreznih terapevtskih položajev, ravnanjem s 

terapevtskimi pripomočki, učenjem in nasveti o pravilnih tehnikah dviganja in transferja stanovalcev, 

povijanja nog, uporabe ortopedskih pripomočkov je potekalo dnevno na oddelkih pri posameznih 

stanovalcih.  
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Zdravstveno vzgojno delo in motiviranje stanovalcev za zdrav način življenja smo izvajali dnevno. Pri 

skupinskih in individualnih terapijah so stanovalci dobili so navodila za aktivacijo, varno gibanje, čim 

večjo samostojnost ter zdravo življenje. 

Pomembno vlogo pri delu s stanovalci so igrali tudi svojci, zato smo posvetili kar nekaj časa poučevanju 

in vključevanju svojcev v proces rehabilitacije ali vzdrževanje psihofizične kondicije stanovalca, 

predvsem pri posedanju in treningu hoje. Veliko je bilo individualnih pogovorov in družinskih sestankov 

s svojci.  

 

4.4.4 DRUGE DEJAVNOSTI 

V letu 2021 plan glede izobraževanja ni bil v celoti izpolnjen. Preko videokonference smo se terapevtke 

udeležile izobraževanj o Covid-19; Težave pri hranjenju; Pomen spanja; Krhkost pri starejših; 

Fizioterapija in delovna terapija v geriatriji in internih izobraževanj o uporabi osebne varovalne 

opreme. 

V domu sta klinično prakso opravljala dva študenta Alma Mater in del pripravništva kolegica iz 

Zdravstvenega doma. 

Redno in po potrebi se je izvajal nadzor brezhibnosti invalidskih vozičkov, rolatorjev. 

Sodelovanje v zdravstveno-negovalnem timu, strokovnem kolegiju, strokovni delovni skupini za 

pripravo individualnih načrtov in komisije za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev. 

Sodelovanje v aktivnem dopoldnevu  in drugih večjih prireditvah v domu.  

Objava člankov in sodelovanje pri pripravi domskega časopisa. 

Domska dramska skupina je za stanovalce pripravila dve igri. Pevska skupina Nova Zarja je redno 

sodelovala pri praznovanju rojstnih dni, pripravila  pevske prireditve za stanovalce ob različnih 

praznikih.  

Sodelovanje na Alzheimer caffe s predavanjem. 

V okviru Aktiva smo izdelali vprašalnik o zadovoljstvu s FT storitvami, ki je enoten za vse domove. Vsi 

domovi podatke o anketi, procentu stanovalcev z demenco, ki so vključeni v obravnavo, procentu 

stanovalcev, ki so vključeni v rehabilitacijo pošljemo na  Aktiv fizioterapevtov pri SSZS za primerjavo 

med seboj. 
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Vprašalnik so dobili stanovalci, ki so bili v letu 2021 vključeni v FT obravnavo ne glede na obliko) in so 

bili sposobni izpolniti vprašalnik. Zajeti niso stanovalci, ki se težko izražajo, razumejo navodila, berejo, 

so zavrnili izpolnjevanje vprašalnika … Vrnjenih in pravilno izpolnjenih  je bilo 30 vprašalnikov. 

 

Rezultati ankete: 

1. 65% stanovalcev je bilo starejših od 80 let, 29,3% pa med 65 in 80 letom  in 5,7% manj kot 65 

let. 

2. 79,8% je bilo žensk. 

3. 26% jih je bivalo v domu manj kot 6 mesecev, 50% od 6 mesecev do 5 let in 24% več kot 5 let. 

4. 85,4%  jih meni, da jim je bil ustrezno predstavljen postopek terapije, 14,6% ne ve in 0% 

pravijo da ne. 

5. 100% so bili zadovoljni s transportom v fizioterapijo. 

6. 98% je bilo zadovoljnih s fizioterapevtsko obravnavo, 2% ne ve,  0%  želijo drugačno 

obravnavo. 

7. 89% menijo, da je fizioterapevt prisluhnil njihovim željam, 2% pa niso prepričani. 

8. 100% jih pravi, da so bili vključeni  v obravnavo takrat, ko so obravnavo potrebovali. 

9. 90% jih meni, da se je upoštevala zasebnost pri opravljanju storitev, 10 jih ne ve. 

10. 98% jih meni, da jim je fizioterapevt med obravnavo posvetil dovolj časa, 10% pa da ne vedo. 

11. Predlog za spremembo je dalo 5 stanovalcev in so sledeče: ponovitev terapije, več terapije, 

več hoje in nove aparature . 
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o DELOVNA TERAPIJA 

Pripravili: Jerneja Bernot, dipl. del. ter. in Tjaša Kobol, dipl. del. ter. 

 

V letu 2021 je bilo delo delovne terapije prilagojeno zaradi preprečevanja širjenja okužb z novim 

koronavirusom. V času večjega števila okužb s COVID-19, je bila enota terapije prerazporejena na delo 

zdravstvene nege na oddelku in v vzpostavljeni rdeči coni (april, maj, oktober in november). Ko v Domu 

ni bilo okužb, je delo potekalo na prilagojen način, in sicer po nadstropjih. Delo je bilo usmerjeno k 

doseganju cilja delovne terapije, ki je vključevanje v aktivnosti, ki spodbujajo samostojnost v dnevnih 

aktivnostih, izboljšanje in ohranjanje kognitivnih sposobnostih ter izvajanje prostočasnih aktivnostih, 

ki stanovalcem veliko pomenijo ter se ponovno vključijo v družbo. 

 

4.5.1 STROKOVNO DELO 

Delovnoterapevtske storitve so izvajale tri delovne terapevtke in ena delovna inštruktorica (kreativna 

delavnica). Storitve so bile izvedene po naročilu zdravnika, po strokovni oceni delovne terapevtke in 

po dogovoru s strokovnim timom. Program se je prilagajal glede na problem, potrebe, želje in 

zmožnosti stanovalcev. Aktivnosti so bile izvedene po modelu, usmerjenem na uporabnika – v središču 

terapije je stanovalec in njegovi cilji. Delo s stanovalci je potekalo skladno z dogovorom s sodelavci na 

dnevnih sestankih. 

Ob sprejemu je bil opravljen uvodni intervju, kjer se je določila stopnja samostojnosti v dnevnih 

aktivnostih ter želje po vključevanju k prostočasnim aktivnostim. Pripravil se je individualni program in 

zastavljanje ciljev. Ob spremembah se je individualni načrt evalviral, sicer pa se za vse stanovalce 

individualni načrt evalvira na 6 mesecev. Ena delovna terapevtka vodi evidenco opravljanja 

individualnih načrtov za vse strokovne službe. 

Večina jih je imela težave pri osnovnih dnevnih aktivnostih (skrb zase, osnovna osebna higiena, 

oblačenje, transfer), na področju motorike in kognicije. V letu 2021 je bilo v program delovne terapije 

vključenih 210 stanovalcev v povprečju 134,17 na mesec ali 63,89% vseh stanovalcev, pri katerih smo 

izvajali trening dnevnih aktivnosti, kognitivni trening ter individualno in skupinsko delovno terapijo. 

Vse storitve so se dnevno beležile v delovnoterapevtski program PRO4, opažanja in posebnosti pri 

stanovalcih pa v program 3SZO. 

Ena delovna terapevtka je bila mentorica dvema študentkama na obvezni strokovni študijski praksi 

visokošolskega študijskega programa Socialna gerontologija, v okviru 40 ur. 
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Mesec JAN FEB MAR APR MAJ JUN JUL AVG SEP OKT NOV DEC 

Št. vključenih 
stanovalcev 

129 131 129 118 131 149 147 130 135 137 130 144 

Št. izvedenih 
storitev 

1369 1316 1715 1057 1263 1733 1637 1411 1416 1509 1796 1687 

Tabela 6: Število oskrbovancev na delovni terapiji v letu 2021 

 

Od 61 novo sprejetih stanovalcev v letu 2021 jih je bilo 56 vključenih v storitve delovne terapije. 

V obdobju od 1. 1 -31. 12. 2021 je bilo opravljenih 17909 storitev. 

 

Storitev  Število opravljenih 

storitev 

DT Obravnava za vzpostavljanje/izboljšanje/ohranjanje izvajanja na 
drugih področjih okupacije  

9744 storitev 

Aktivnosti funkcionalne mobilnosti s pripomočkom ali brez 132 storitev 

Aktivnosti za obvladanje okolja (O/Š) s pripomočkom ali brez 1016 storitev 

DT Obravnava za vzpostavljanje/izboljšanje/ohranjanje izvajanje 
osnovnih dnevnih aktivnosti 

78 storitev 

Osnovne dnevne aktivnosti 1176 storitev 

Posedanje, vstajanje in transfer 669 storitev 

Terapevtski položaji (postelja/invalidski voziček) 223 storitev 

DT Obravnava za vzpostavljanje/izboljšanje/ohranjanje spretnosti 
(motorične, procesne, komunikacijske) 

2022 storitev 

DT Obravnava za vzpostavljanje/izboljšanje/ohranjanje telesnih 
funkcij in struktur 

2435 storitev 

DT prilagoditev ožjega in širšega življenjskega okolja za izvajanje 
aktivnosti 

5 storitev 

Specialna delovno terapevtska obravnava 3 storitve 

Ocenjevanje in vrednotenje stanja 360 storitev 

Svetovanje,nabava izdelava/prilagoditev pripomočkov in trening 
uporabe pripomočkov 

36 storitev 

DT informiranje/svetovanje 10 storitev 

Tabela 7: Opravljene storitve po skupinah 
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Število izvedenih storitev po kategorijah zdravstvene nege prikazuje spodnji grafični prikaz. 

Kategorija zdravstvene nege Število opravljenih 

storitev 

Nega 0 1060 

Nega I v domovih za ostarele 2425 

Nega II v domovih za ostarele 2174 

Nega III v domovih za ostarele 12250 

Tabela 8: Opravljene storitve po kategorijah zdravstvene nege 

 

 

Graf 3: Število storitev glede na kategorijo zdravstvene nege 

 

V rehabilitacijo je bilo vključenih 17 stanovalcev. V sklopu rehabilitacije je bilo izvedenih 41 storitev. 

Od vključenih stanovalcev v rehabilitacijo je 7 stanovalcev sprejetih v letu 2021. 

 

Vrsta delovnoterapevtske obravnave Število opravljenih storitev 

Akutna obravnava 36 

Kronična Obravnava 5296 

Preventivni program 12536 

Rehabilitacija 41 

Tabela 9: Vrsta delovnoterapevtske obravnave 

 

Nega 0
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Graf 4: Vrsta delovnoterapevtske obravnave 

 

4.5.2 SKUPINI BISTRICA IN RAČA 

V Domu poteka integrirana in delno segregirana oblika obravnave stanovalcev z demenco, kar pomeni, 

da so nastanjeni po vseh bivalnih enotah v Domu. Stanovalci se v aktivnosti vključujejo v skladu s 

predhodno izdelanim individualnim načrtom ter glede na svoje trenutne zmožnosti in počutje ter 

zdravstveno stanje.   

V pritličju Doma je oblikovana skupina Bistrica, v prvem nadstropju pa Rača, v kateri se izvajajo 

namenske aktivnosti za stanovalce z demenco in kognitivnim upadom. Uporabniki so stanovalci z 

zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi demence potrebujejo delno ali 

popolno osebno pomoč in osebno spremljanje. Ko se je izvajala delovna terapija, so se aktivnosti 

izvajale vsak dan po programu v dnevnih prostorih, v poletnih dneh pa čim več na domski terasi 

oziroma vrtu. 

Delo poteka po konceptu osebnega spremljanja, ki temelji na zaupanju, spremljanju ob nemiru ter  

ustvarjanju pogojev za prijetno počutje in zadovoljevanje individualnih potreb stanovalcev.  

Gre za sledenje domačnosti, ritmu, ki so ga stanovalci poznali od doma ter za najmanj vsiljiv način 

vključuje stanovalce v aktivnosti z namenom ohranjanja osebnosti in integritete. 

V skupini je običajno med 15 – 25 stanovalcev. 

 

Akutna 
obravnava

Kronična 
Obravnava

Preventivni 
program

Rehabilitacija
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4.5.3 KREATIVNA DELAVNICA 

Cilj je spodbujati starostnike, da so čim dlje aktivni, da se počutijo koristno in zadovoljno. Preko 

ustvarjalne delavnice stanovalci razširijo svojo socialno mrežo in krepijo svoje ročne spretnosti. 

Zaradi slabe epidemiološke slike v državi je tudi ustvarjalna delavnica potekala po nadstropjih. 

Ustvarjalna delavnica v 1. nadstropju je potekala vsak delovni dan od 9.30 do 11.30. V delavnico je bilo 

vključenih od 8 do 12 stanovalcev. V pritličju in 2. nadstropju pa je delavnica potekala dvakrat tedensko 

od 13. do 14. ure. V pritličju je bilo vključenih od 10 do 15 stanovalcev, v 2. nadstropju pa od 5 do 8 

stanovalcev. Poleg aktivno udeleženih stanovalcev pa nekateri pridejo samo za družbo, so le 

opazovalci. 

Druženje je živahno, veselo, sproščeno in polno medsebojne spodbude, zato se pozabi na bolečino, 

skrb, utrujenost, slabo voljo in osamljenost.  

Tehnika in izbira izdelave izdelka, se individualno prilagaja stanovalcu. Največ se uporablja šivanje, 

kvačkanje, pletenje, rezanje, izrezovanje, risanje, barvanje, risanje s pirografom, izdelovanje mila, 

svečk, nakita iz različnih materialov, vaz, voščilnic. 

4.5.4 PROSTOČASNE AKTIVNOSTI 

Skozi leto je bilo v sklopu prostočasnih aktivnosti izvedenih 25 večjih skupinskih aktivnosti in prireditev: 

 26., 27. in 28. 1. Praznovanje rojstnih dni (slavljenci meseca novembra, decembra in januarja) 

 16. 2. Pustovanje 

 31. 3. Peka potice 

 11. 5. Palačinke 

 09., 10. in 11. 6. Praznovanje rojstnih dni (slavljenci meseca februarja, marca, aprila in maja) 

 16. 6. Jubilejni piknik 

 17. 6. nastop moškega PZ Janez Cerar 

 21. 6. nastop Klas Groblje 

 13. 7. Krompirjev piknik 

 28., 29. in 30. 7. izlet v Volčji potok 

 11. 8. Športne igre za stanovalce 

 18. 8. Tombola 

 19., 20., 26 8. In 2. 9. Sprehod na sladoled do slaščičarne Lenček 

 03. 9. Ribji piknik 

 10. 9. Bučkin piknik 

 15., 16., in 17. 9. Rojstni dnevi (slavljenci meseca junija, julija in avgusta) 
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 21. 9. Sprehod za spomin 

 29. 9. Moški pevski zbor Lek 

 14. 10. Godba Mengeš 

 11. 11. Martinovanje 

 06. 12. obisk Miklavža 

 15., 16. in 17. 12. Praznovanje rojstnih dni (slavljenci meseca septembra, oktobra, novembra in 

decembra) 

 17. 12. Intervjuvanje stanovalcev za Radio Slovenija 1 

 22. 12. Hoferjeva darila z Božičkom 

 22. 12. Prednovoletno druženje za stanovalce 

 30. 12. Srečelov 

 

4.5.5 RAZNO 

a) Ena delovna terapevtka vodi program družabništva (plan in organizacija dela, mesečni 

sestanki). V program so bili vključeni 4 delavci. 

b) Skrb za redno objavljanje informacij na družabnem omrežju Facebook 

c) Organizacija in izvedba sv. maše -  sv. maše so potekale tedensko, vsak teden v enem 

nadstropju. 

d) Organizacija izvedbe skupine Pišemo z roko, ki v sodelovanju z društvom Radi pišemo z roko 

poteka vsakih 14 dni v domski knjižnici. 

e) Organizacija in vodenje dela prostovoljcev, ki se vključujejo v delo s stanovalci (družabništvo, 

glasno branje, igranje družabnih iger) 

 

4.5.6 REALIZACIJA PLANA ZA LETO 2021 

Skladno s planom so bile realizirane vse načrtovane aktivnosti, z izjemo ureditve tabel s fotografijami 

po nadstropjih ter kostanjevega piknika, ki je bil odpovedan zaradi pojava okužb s Covid-19 med 

stanovalci in zaposlenimi. V omejenem obsegu so bili organizirani tudi nastopi zunanjih nastopajočih, 

kolikor so nam dopuščale epidemiološke razmere. 

 

4.5.7 TIMSKO DELO 

Sodelovanje poteka z vsemi službami. Pri organizaciji prireditev se sodeluje z vzdrževalno službo ter 

kuhinjo. Z zdravstveno negovalno enoto poteka izmenjava informacij o zdravstvenem in psihičnem 
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stanju stanovalcev. Vsakodnevno potekajo oddelčni sestanki,  sodelovanje poteka tudi pri sestankih s 

svojci ter članstvo komisije za odpuste, sprejeme in spremembe oskrb. 

 

4.5.8 IZOBRAŽEVANJA IN STROKOVNO UDEJSTVOVANJE V LETU 2021 

 Delovna skupina za terminologijo v delovni terapiji – skozi celo leto 2021 

 4. 3. 2021 – Strokovno srečanje DT in FT 

 11. 11. 2021 – Timski pristop v obravnavi nevrogene disfagije pri odraslih (Jerneja Bernot) 

 Individualni coaching (Jerneja Bernot) 
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o  KUHINJA 

Pripravil: Miha Sršen, vodja kuhinje 

 

V kuhinji Doma upokojencev Domžale je zaposlenih enajst delavcev, vodja kuhinje, trije kuharji in šest 

kuhinjskih pomočnic.  

 

Načrtovanje prehranske oskrbe temelji na upoštevanju predpisane vrste prehrane ob upoštevanju 

individualnih potreb posameznika. Prizadevamo si, da služba prehrane zagotavlja načrtovanje, 

organizacijo in izvajanje različnih prehranskih storitev. 

Stanovalci se lahko o svoji prehrani pogovorijo z vodjo zdravstveno negovalne službe in z vodjo 

prehrane. 

Zaradi epidemiološke situacije smo prekinili načrtovanje jedilnika skupaj s stanovalci. Imajo pa možnost 

izražanja želja preko predstavnikov, zdravstveno negovalnega osebja ali internih nabiralnikov. 

Načrtovanje obrokov temelji na priporočilih, ki veljajo za prehrano starejših ljudi. Na osnovi dietnega 

navodila, ki ga izda zdravnik in posreduje medicinska sestra, se skrbno načrtujejo tudi različne vrste 

dietnih jedilnikov. Prevladujoča vrsta prehrane v domu je starejšim ljudem prilagojena varovalna hrana 

in dietna prehrana. Kar nekaj stanovalcev se prehranjuje s hrano s spremenjeno konsistenco (kašasta, 

tekoča). Vse več pa se pojavljata brezglutenska in vegetarijanska dieta. Najpogostejše diete, ki jih 

dnevno pripravljamo so diabetična, želodčna in žolčna.  

Dnevno pripravljamo obroke za stanovalce, zaposlene in za zunanje uporabnike.  

Hrano stanovalcem postrežemo v jedilnici in na oddelkih. V primeru slabše epidemiološke slike oziroma 

v primeru okužbe vsem našim stanovalcem hrano v celoti postrežemo v sobah in oddelčnih jedilnicah, 

kjer jo razdelijo kuhinjski delavci. Tudi zaposleni jedo na oddelku. V jedilnici pa se držimo vseh 

epidemioloških in interno dogovorjenih ukrepov.  

Kosila zunanjim uporabnikom dostavljamo na dom, lahko pa jo osebno prevzamejo v kavarni Vej'ca. 

V kuhinji pripravimo tudi razne pogostitve ob praznikih (martinovanje, slivestrovanje, pustovanje, 

kostanjev piknik, praznovanje rojstnih dni ter piknik na terasi doma, na katerega so vabljeni tudi svojci 

stanovalcev). 

Tri do štirikrat letno Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano izvaja sanitarni pregled v 

kuhinjskih prostorih. Pri pregledu vzamejo vzorce na snažnost posode, pribora ter opreme in vzorec 

hrane za mikrobiološki pregled živil. 

 

Kuhinjski delavci pa izvajajo v kuhinji vsakodnevno kontrolo po metodi HACCP sistema. 
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Podjetje Biotera iz Domžal dnevno odvaža kuhinjske odpadke ter enkrat mesečno odpadno olje. 

V letu 2021 smo pripravili 17757 obrokov za zaposlene in 11914 obrokov za zunanje uporabnike in za 

javno kuhinjo 2.412 obrokov. 

Iz podatkov je razvidno, da se je število obrokov povišalo; pri dostavi kosil za skoraj 2000 obrokov, kar 

nas zelo veseli. K obrokom, ki jih pripravi kuhinja, je potrebno prišteti tudi vse, ki pridejo na kosilo v 

kavarno. 

 

Graf 1: Število obrokov- primerjava 2020 in 2021, Vir: Lastni 

 

Prijetno bivanje popestrimo tudi s kulinaričnimi dobrotami ob praznovanju martinovega, novega leta, 

ob piknikih, ki pa so v letošnjem letu zaradi razmer potekali na prilagojen način. 
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o TEHNIČNO VZDRŽEVALNA SLUŽBA 

Pripravil: Goran Maravič, vodja tehnične podpore  

Tehnična podpora je v primarni skrbi namenjena za nemoteno delovanje Doma in 

vseh njegovih delovnih enot. Pod tehnično podporo prištevamo vzdrževalno službo in službo oskrbe s 

perilom. V obeh službah skrbimo za nemoten potek dela ostalih služb in ustrezne delovne in bivalne 

pogoje, tako stanovalcev kot zaposlenih. Skrbimo za urejenost okolice in stavbe, za nemoteno 

delovanje strojev in naprav, preskrbo s perilom ter manjša šiviljska dela.  

Delo v preteklem letu je bilo v veliki meri prilagojeno pojavu virusa SARS-COV-19, zato je delo potekalo 

v skladu z prilagojenimi smernicami, vendar smo kljub temu sledili planiranim delom rednega 

vzdrževanja in načrtovanim investicijam. Napake in okvare so se reševale ažurno in sprotno, prav tako 

so bile opravljene vse meritve in pregledi. Skrbeli smo, da je bila oskrba s perilom nemotena in čisto 

perilo vedno na zalogi.  

Ob vsem tem pa so bili opravljeni vsi redni servisi central varovanja (protipožarne, plinske). 

Opravljeno je bilo vzdrževanje v kotlovnici , meritve izpustov peči.  

Opravljen je bil redni letni servis vseh klima naprav.  

Na dvigalih so mesečno opravljeni pregledi serviserja podjetja DSD Dvigala d.o.o.  

Opravljeni so bili vsi pregledi voda ( tedenski, mesečni, letni) tako pitne kot odpadne vode.  

Preventivno smo opravili dezinfekcijo celotne vodovodne napeljave in opravili meritve na prisotnost 

legionele, vsi vzorci so bili negativni. 

V pralnici se je redno izvajal nadzor in čiščenje naprav potrebnih za obdelavo perila. 

V skladu s pravili so bila izpolnjena in oddana vsa poročila ( poročilo o ravnanju z odpadki, odpadno 

vodo, poročilo o hladilnih napravah, po novem je bilo narejeno poročilo za energetsko knjigovodstvo). 

Po sobah so bila opravljena redna vzdrževalna dela (beljenje sob po potrebi, menjava žarnic, redna 

menjava perlatorjev in wc desk, menjava postelj ob selitvi oskrbovancev itd.) 

Sobe so bile redno razkuževane z zaplinjanjem, ter prezračevanjem. 

Redno se je skrbelo za vzdrževanje okolice ( posipanje soli, košnja trave, obrez cimpres in grmičevja). 

Obe počitniški enoti, v Barbarigi in Čateških toplicah sta bili dani v uporabo v poletni sezoni. 

V preteklem letu so bile realizirane naslednje investicije: 

1. Preureditev frizerskega salona v COVID kopalnico z  WC  

1. Ureditev WC za zaposlene - nova klet 

2. Ureditev tal v novi kleti z Epoksi premazom 

3. Ureditev in oprema skladišč 
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4. Ureditev pisarniških prostorov za terapijo 

5. Vzpostavitev delovanja cirkulacije vode na hidrantnem omrežju 

6. Menjava mrežic na pipah z Kinetic-reaktor perlatorji 

7. Izdelava idejne zasnove projekta »novi dom« 

8. Dobava in montaža novega pralnega stroja 20kg v pralnici 

9. Izdelava platnene zaščite za shranjevanje plenic 

10. Menjava neonskih svetilk z LED 

 

   

 

 

 

 

Slika 1: Pralni stroj; Vir: www.be-gre.si  

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Perlator; Vir: www.kinetic-reactor.com 

 

 

 

 

http://www.be-gre.si/
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Slika 3: Prenova kletnih prostorov; Vir: Lastni 

 

4.7.1 UČINKOVITOST DELOVANJA NA PODROČJU ENERGETIKE 

V nadaljevanju je prikazano nekaj kazalnikov učinkovitosti delovanja na področju energetike. V letu 

2021 so nam Covid-19 ukrepi močno poslabšali nekatere kazalnike, pri nekaterih predvsem pri porabi 

energije za delovanje stavbe, pa smo se izboljšali. 

4.7.2 ENERGIJA ZA DELOVANJE STAVBE 

Kljub protikoronskim ukrepom, smo letos uspeli zmanjšati porabe toplote za ogrevanje in pripravo 

tople vode, v primerjavi z lanskim letom, vendar pa nismo dosegli porabe iz leta 2019. Na spodnjem 

grafu se vidi, razlika v porabi energije za ogrevanje stavbe v primerjavi z preteklimi leti..  
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Graf 5: Poraba energije za ogrevanje objekta med leti 2018 in 2021, Vir: Lastni 

 

V prvem polletju je sicer še kazalo na manjše prihranke porabe energije za pripravo tople sanitarne 

vode, vendar nam jo je kasneje zagodla okvara na merilnih sistemih v treh mesecih med letom, tako, 

da nimamo relevantnih podatkov o celoletni porabi energije. 

 

Graf 6: Prikaz porabe energije za pripravo tople sanitarne vode; Vir: Lastni 

 

4.7.3 ELEKTRIKA 

Elektrika predstavlja v našem domu drug največji energent, takoj za plinom. Večino naprav, katere ne 

delujejo na plin, poganja električna energija, zato smo šli pred leti v sodelovanje z podjetjem IMP 

energija, v postavitev SPTE naprave za soproizvodnjo elektrike in toplote, kar je bilo v tistem času 

smiselno zaradi ugodnih cen plina. 

? 
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V letu 2021 nam, v nasprotju z letom 2020 ni uspelo zmanjšati porabo električne energije, saj se je le 

ta malenkost povišala in sicer za 7.039 kWh letne porabe električne energije napram letu 2020. Iz grafa 

se vidi razlika med letoma 2020 in 2021: 

 

Graf 7: Razlik a v porabljeni električni energiji med letoma 2020 in 2021; Vir: Lastni 

 

 

Graf 4: Trend porabe električne energije po mesecih; Vir: Lastni 

 

Na zgornjem grafu vidimo skupno porabo po mesecih med letoma 2020 in 2021. Če pogledamo 

podatke na mesečni ravni, vidimo da nastane razlika med dobavljeno in proizvedeno električno 
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energijo glede na letni čas. Največ dobavljene el. energije je v poletnih mesecih, najmanj pa v zimskih 

in obratno za električno energijo proizvedeno iz kogeneracije, kar je razvidno iz spodnjih grafov. 

 

  

Graf 5: Primerjava porabljene električne energije glede na vir, med letoma 2020 in 2021 Vir: lastni 

 

V lanskem letu smo uspeli, z nekaterimi tehničnimi ukrepi pri delovanju kogeneracije in pripravi tople 

vode, povečati lastno proizvodnjo električne energije.  

V prihodnje bo potrebno locirati vse večje porabnike električne energije na oddelku, jih opremiti z 

avtomatskimi merilci, ter poizkušati s pametnim upravljanjem zmanjšati njihovo porabo. 

4.7.4 VODA 

Poraba vode je v letu narasla zaradi več okvar na  zunanjem hidrantnem omrežju. Na žalost je bilo 

okvare težko zaznati zaradi peščenih tal in nedelujočih merilnikov, tako da so bila zaznavanja in 

lokalizacije okvare izjemno zahtevne in počasne. V nadaljevanju vidimo trend porasta porabe pitne 

vode v primerjavi z letom poprej. 
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Graf 6: Trend porabe vode; Vir: Lastni 

 

Na spodnjem grafu vidimo porabo vode v m3 v celem letu. Kot rečeno je bila v letošnjem letu 

poraba vode višja za 3.337 m³, kjer je zabeležen večji iztok vode zaradi počenih cevi.  

 

Graf 7: Razlika v količini porabljene vode med  letoma  2020 in 2021; Vir: Lastni 

 

4.7.5 PLIN 

Zemeljski plin predstavlja največji energent, po količini porabe. V zadnjih dveh mesecih leta 2021 je žal 

prišlo do močne podražitve tega energenta, od katerega smo na področju ogrevanja popolnoma 

16.135 m³

12.798 m³

Skupna poraba vode

Poraba 2021 Poraba 2020
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odvisni. V nadaljevanju bomo pogledali porabo zemeljskega plina v letu 2021, ter primerjavo z porabo 

v letu 2020. Skupno smo za pripravo toplotne energije v letu 2021 porabili 27.088 kWh manj plina kot 

leto poprej. 

 

Graf 8: Razmerje porabe plina za ogrevanje med letoma 2020 in 2021; Vir: Lastni 

 

Največji delež porabe zemeljskega plina v kurilnici gre na račun ogrevanja objekta v zimskem času. Za  

pripravo toplotne energije je poleg dveh plinskih kotlov, zadolžena tudi SPTE naprava, ki poleg toplote 

proizvaja še električno energijo. Razmerje porabe plina za ogrevanje objekta je približno enako med 

SPTE in Kotli, med tem, ko v poletnih mesecih za pripravo tople sanitarne vode več porabe odpade na 

plinski kotel, kar je vidno na spodnjih grafih. 

      

Graf 9: Razmerje porabe plina med kotli in kogeneracijo; Vir: Lastni 

 

Nekaj porabe zemeljskega plina odpade tudi za pripravo hrane, tako za potrebe doma, kot za zunanje 

odjemalce. Na spodnjih grafih lahko vidimo, da se je poraba zemeljskega plina v letu 2021 povečala za 

2.633 kWh, malenkost sta izstopala predvsem meseca januar in julij. 
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Graf 10: Poraba plina v kuhinji med letoma 2020 in 2021; Vir: Lastni 

 

4.7.6 UČINKOVITOST DELOVANJA PRALNICE 

V pralnici je bilo v letu 2021 pet zaposlenih, od tega je ena delavka na mestu šivilje, ki pa se vključuje 

tudi v ostale procese dela. Zaradi povečanega obsega dela, predvsem na račun Covid-19 ukrepov smo 

imeli tudi pomoč ene študentke. Vsega skupaj je bilo v letu 2021 opravljenih nekaj manj delovnih ur 

kot v letu 2021. Kljub vsemu je povečano število ur, napram prejšnjih let, posledica večjega obsega 

dela, predvsem je bilo treba poskrbeti za osebna zaščitna sredstva (zaščitni plašči, pajaci, kape). 

4.7.6.1 Količina perila 

V letu 2021 je bilo število pranj enako kot v letu 2020, saj so bili še vedno prisotni Covid-19 ukrepi. Kot 

lahko vidimo na spodnjem grafu je bila v letih 2020 in 2021 količina opranega perila na oskrbni dan 

enaka. Največ pranj je bilo v mesecih ko smo se spopadali z okužbami. 

 

Slika 4: Količina opranega perila na oskrbni dan; Vir: Enekom 

V celoletnem obdobju je bilo tako opravljenih 3.136 pranj, medtem ko je bilo v letu 2020 opravljenih 

3.318 pranj, kar je za 182 pranj manj kot v letu 2020.  
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o KAVARNICA VEJ'CA 

Pripravil: Žiga Lozej, vodja nabave 

Z delom v kavarni smo začeli z majem 2021, saj se je vmes zgodil »lock down« pa tudi epidemiološka 

slika je bila negotova. Iz Slike 1 je razvidno, da smo delali s skrajšanim delovnim časom; do 17. ure. V 

poletnih dneh smo prišli na običajni delavnik in sicer od 7.00 do 20.00. 

 

Slika 1: Tabla pred vhodom; Vir: Lastni 

Ponudba temelji na kavi in pecivu lastne priprave. Vso pecivo namreč pripravljajo v naši, domski kuhinji. 

 

Slika 2: Jabolčni štrudelj; Vir: Lastni 

V kavarni so običajno zaposlene tri delavke. V primeru, krajšega obratovalnega časa, ali pa zaprtja, se 

delavke razporedijo na oddelek ali pa koristijo proste dni oz. dopust. 
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o  ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI IN MERJENJE ZADOVOLJSTVA 

Na podlagi anketnih vprašalnikov so pripravljena poročila zadovoljstva. V poročilih so prikazani 

rezultati doma, ki predstavljajo zadovoljstvo stanovalcev, svojcev ter zaposlenih. Za vsako področje so 

predstavljeni glavni rezultati - pridobljene povprečne ocene zadovoljstva, trendi, v kolikor si le ti na 

voljo, frekvenčne porazdelitve odgovorov, pri tem pa so za ključna področja predstavljene tudi razlike 

v odgovorih med različnimi skupinami stanovalcev, svojcev ter zaposlenih. Ob koncu poročila se 

nahajajo tudi pohvale, predlogi in pripombe.  

4.9.1 ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 
 

 

4 

 

3 

 

2 

 

ZADOVOLJSTVO POMEMBNOST RAZKORAK 

Graf 1: Pregled trendov sumarnih ocen skozi leta 

Iz grafa 1 je razvidno, da je sumarna ocena zadovoljstva v preteklih treh letih le malo nihala in sicer 

se je v letošnjem letu malenkost znižala. Ocena zadovoljstva v letu 2021 tako znaša 3,84 in se glede 

na pretekla leta, kljub epidemiološkim razmeram, ni pretirano spremenila. 

4.9.2 ZADOVOLJSTVO STANOVALCEV 

 

 

4 

 

3 

 POMEMBNO 

 

 

ZADOVOLJSTVO POMEMBNOST RAZKORAK 

Graf 2: Pregled trendov sumarnih ocen skozi leta 

 

2019 2020 2021 

2019 2020 2021 
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Glede na visoko stopnjo ocene zadovoljstva stanovalcev, lahko trdimo, da je večina stanovalcev 

v domovih za starejše precej zadovoljnih. Glede na preteklo leto se ocena ni bistveno spremenila. 

 

4.9.3 ZADOVOLJSTVO SVOJCEV 

 

Ocena zadovoljstva na področju nege in oskrbe v letošnjem letu znaša 4,42. Pri primerjavi ocene leta 

2021 zadovoljstva z oceno v prejšnjem merjenem obdobju ugotovimo, da ocena zadovoljstva ostaja 

na približno enaki ravni. Pri tem je upoštevan interval zaupanja z odstopanjem za ‐/+ 0,1 stopnje 

ocene zadovoljstva, kar pomeni, da je razlika med letošnjo in stopnjo zadovoljstva v prejšnjem 

merjenem obdobju manjša od 0,1, zato trdimo, da trenda ni možno določiti, oziroma da je 

nespremenjen. Upoštevajoč referenčno oceno zadovoljstva tega kazalnika, ki predstavlja povprečno 

oceno zadovoljstva svojcev vseh domov, ki so bili v lanskem letu vključeni v standardizirano raziskavo 

zadovoljstva, ugotavljamo, da: 

1. Referenčna ocena zadovoljstva tega področja znaša 4,31. 

2. Primerjava ocene zadovoljstva vaših svojcev na tem področju z referenčno oceno 

pokaže, da je zadovoljstvo vaših svojcev v letošnjem letu nekoliko višje od lanskega 

povprečja. 

 

4 

 

3 

 

ZADOVOLJSTVO POMEMBNOST RAZKORAK 

Graf 2: Pregled trendov sumarnih ocen skozi leta 

 

Letos smo v okviru raziskav zadovoljstva, prvič izvedli anketo med naročniki kosil. 

Vsa tri poročila so v celoti priloge tega poročila. Prav tako so v prilogi primerjalna poročila med vsemi 

domovi, ki so se v letu 2021 vključili v merjenje zadovoljstva. V letu 2021 je v raziskavi sodelovalo 61 

domov. Skupno so zbrali kar 3429 mnenj stanovalcev, 2619 svojcev ter 3005 zaposlenih. V poročilu so 

tako prikazani skupni rezultati vseh anketirancev, kot tudi naši rezultati s primerjavo z vsemi ostalimi. 

Pri tem se ohranja anonimnost vsakega od domov, kar pomeni, da v poročilu lahko vidite le 

primerjavo DU Domžale z ostalimi, brez navedbe posameznih imen. 

4,31 

2019 2020 2021 
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1. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z 

DOSEŽENIMI CILJI IZ PRETEKLEGA LETA 

Pogoji strokovnega dela so zahtevni: 

1. zaradi visokih pričakovanj uporabnikov, njihovih svojcev ter zakonskih predpisov (standardi in 

normativi), 

2. zaradi občasnega povečanega obsega dela; predvsem, zaradi preprečevanja okužb, 

3. zaradi velike količine predpisov in navodil, ki so se tedensko spreminjali. 

Pri izvajanju programa dela nismo zaznali večjih nepričakovanih posledic pri izvajanju dela. Posebne 

prilagoditve izvedbe delovnega procesa smo uveljavljali ob vsakem sumu na okužbo s COVID-19 oz. ob 

vsakem rizičnem stiku z virusom. Poleg zagotavljanja kakovostnih storitev za uporabnike uvajamo 

vedno več dodatnih programov zanje ter skrbimo, da je delovanje zavoda vidno in prepoznano v okolju 

ter v medijih. Izpolnjujemo vse zakonske obveznosti na vseh področjih našega delovanja, kar potrjuje 

podatek, da pri vseh inšpekcijskih pregledih ni bilo ugotovljenih napak. V letu 2021 smo imeli pet 

nenapovedanih inšpekcijskih pregledov. Vsi so se nanašali na preverjanje pogojev PCT.  

Dom je pri doseganju zastavljenih ciljev uspešen, predvsem v omejevanju širjenja SARS-CoV-2.  

2. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z 

DOSEŽENIMI  CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET 
 

Dom je poslovno leto zaključil s presežkom odhodkov nad prihodki in sicer 129.014,75. Kljub temu, 

smo naše storitve izvajali v skladu s predpisanimi standardi pristojnih ministrstev. Zaposlenim smo 

zagotavljali vse pravice po zakonu in kolektivni pogodbi.  

Vsakemu stanovalcu smo zagotovili celovito, kakovostno osnovno in socialno oskrbo, zdravstveno nego 

ter rehabilitacijo, ki je bila v skladu z njihovimi individualnimi potrebami in zmožnostmi. Pri tem nam 

je bilo vsem v ospredju uresničevanje stanovalčevih temeljnih človekovih pravic – do zasebnosti, 

svojega življenjskega sloga, izražanja duhovnih potreb, soodločanja in informiranja. 

Vse aktivnosti so se izvrševale v okviru sprejetega finančnega načrta in načrta dela za preteklo leto, 

zaposleni pa so smo se trudili dosegati kar največjo učinkovitost pri delu ob čim nižjih stroških.  
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Presežek odhodkov na prihodki je nastal zaradi slabše realizacije zasedenosti kapacitet. Manko 

sredstev je na ta račun znašal 114.388 €.  

 

3. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE NA 

OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA, KOT JIH JE PREDPISALO PRISTOJNO 

MINISTRSTVO OZIROMA ŽUPAN IN UKREPE ZA IZBOLJŠANJE UČINKOVITOSTI TER 

KVALITETE POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA 

V Domu upokojencev Domžale smo v obravnavanem obdobju skrbeli za racionalno porabo sredstev. 

Poslovanje zavoda je bilo v danih okoliščinah učinkovito in gospodarno, predvsem pa v dobro 

uporabnikov. Storitve smo izvajali v skladu s predpisanimi standardi, zaposlenim pa smo zagotavljali 

vse pravice po veljavnih predpisih. 

Kljub skrajnemu varčevanju je nastal presežek odhodkov nad prihodki, predvsem na račun kadrovskih 

normativov. Ob vsakem sumu na okužbo (vzpostavitev sive cone oz. izolacije) ali okužbi s SARS-COV-2, 

smo morali vzpostaviti vzporedne ekipe, ki ni smele prehajati iz ene cone v drugo (torej iz bele, sive in 

rdeče cone se zaposleni niso menjali). Ne glede ena predpise in možnost koriščenja rednega letnega 

dopusta iz 2020 v letu 2022, so ves dopust za omenjeno leto zaposleni izkoristili, prav tako pa je večina 

zaposlenih izkoristila 2/3 letnega dopusta za leto 2021. 

Gospodarno ravnanje z javnimi sredstvi in transparentnost poslovanja smo zagotavljali z javnimi 

naročili, ki jih izvajamo v skladu z Zakonom o javnih naročilih ter rednim spremljanju prihodkov in 

odhodkov. 

 

4. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 

Notranji nadzor javnih financ se izvaja z namenom obvladovanja tveganj in zagotavljanja doseganja 

ciljev poslovanja upoštevajoč načela zakonitosti, smotrnosti, preprečevanja goljufij in korupcije. 

Notranji nadzor ni omejen na finančno poslovanje zavoda, ampak vključuje njegovo poslovanje v celoti. 

Ocena nadzora javnih financ je bila pripravljena po veljavni metodologiji. Z izjavo o oceni notranjega 

nadzora javnih financ potrjujemo, da imajo vzpostavljen primeren sistem notranjega nadzora, ki deluje  
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5. POJASNILA NA PODROČJIH, KJER ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI, ZAKAJ 

CILJI NISO BILI DOSEŽENI. POJASNILA MORAJO VSEBOVATI SEZNAM UKREPOV 

IN TERMINSKI NAČIN ZA DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV IN UKREPOV, ČE 

ZASTAVLJENI CILJI NISO IZVEDLJIVI  

Zaradi razglašene epidemije (omejitev sprejemov) in predvsem zaradi ohranjanje prostora za izolacije 

(siva oz. rdeča cona) kapacitete niso bile polno zasedene. Tako smo dvoposteljne sobe uporabljali za 

enoposteljne sobe v primeru sive cone. Smo pa kakor hitro so se epidemiološke razmere umirile začeli 

z novimi sprejemi. Za nezasedene postelje smo dobili refundacijo, vendar le za osnovno oskrbo (razlika 

v minimalno cca 5 € na nezasedeno posteljo; za zdravstveno nego nismo dobili refundacije). Ob 

nezasedenih posteljah bi lahko govorili o višku kadrovskega normativa, vendar zaradi že omenjenega 

dela po conah, individualnega dela in ločevanja po nadstropjih, o tem ne moremo govoriti. 

6. OCENA UČINKOV POSLOVANJA POSREDNEGA UPORABNIKA NA DRUGA 

PODROČJA 

Dom upokojencev Domžale ima velik pomen za reševanje institucionalnega varstva starejših nad 65 let 

za občane občine Domžale.  

Zasedenost Doma je bila maksimalna na dano situacijo. Lokalno smo delovali predvsem v promoviranju 

in detabuiziranju institucionalnega varstva, saj smo mesečno objavljali prispevke v lokalnem časopisu 

Slamnik. 

Zavod ima v lokalnem okolju velik pomen, saj nudi oskrbo in nego do 170 občanov, nadalje nudi 

zaposlitev 90 javnim uslužbencem; predvsem iz domžalske občine. Delež zaposlenih javnih uslužbencev 

je tudi iz občin Moravče, Mengeš, Kamnik in Ljubljana. Pomembni so tudi ostali programi spodbujanja 

zaposlitve; na primer program »zaposli.me«.  

V Domu upokojencev Domžale zaposlujemo deset javnih uslužbencev, ki imajo določeno stopnjo 

invalidnosti, ena oseba je še v postopku ugotavljanja invalidnosti. 
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7. DRUGA POJASNILA 

 

11.1 ANALIZA KADROVANJA 

Zaposlovanje je potekalo v skladu z veljavno delovno pravno zakonodajo, ob upoštevanju tekočih 

potreb posameznih strokovnih služb, do zapolnitve števila po normativih in standardih socialnega 

varstva in v zdravstveni negi ter po potrjeni sistemizaciji. V vseh službah smo komaj dosegali kadrovski 

normativ. Odsotne delavce zaradi daljših bolniških odsotnosti ali porodniških dopustov in delavce, ki 

so opravljali pripravništvo za drug poklic, smo nadomeščali z delom za določen čas in študentskim 

delom. Primanjkljaj delavcev zaradi preobremenjenosti, ki so posledica prenizkih kadrovskih 

normativov ter precejšnje bolniške odsotnosti, smo tekom leta nadomeščali s pripravniki in študenti v 

okviru obvezne prakse. Ob koncu leta 2021 smo zaposlovali 9 invalidov (eno javno uslužbenko so 

invalidsko upokojili, ena je dala odpoved, ena uslužbenka je na novo dobila status invalida, ena javna 

uslužbenka je v postopku). Tri zaposlene smo zaposlili preko programa Zaposli.me 2020. 

 

11.1.1 ZAPOSLOVANJE 

S skupnim številom redno zaposlenih v letu 2021 smo dosegali kadrovske normative za vse profile. Z 

namenom poročanja smo izpolnili tabeli: dejansko število zaposlenih na dan 31.12. tekočega leta je 90 

javnih delavcev, dodatno pripravnik na delovnem mestu SMS. V letu 2021 smo imeli 14 odpovedi, dve 

sodelavki sta se upokojili, ena javna uslužbenka je žal umrla. 
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Tabela 9: Zaposleni po delovnih mestih 

 

PO DM 2021 število odsotnosti 

Računovodja 1   

Bolničar-negovalec 12 od tega1 dolgotrajno v B 

Delovni inštruktor 2   

SMS 16 od tega 2 za polovični čas, 2 porodniški 

DMS 5 od tega 1 porodniška 

Kuharski pomočnik 5 od tega 1 za polovični čas 

Strežnica 8 2 na dolgotrajni bolniški 

Socialna oskrbovalka 2   

Dietni kuhar 3 1 dolgotrajno v B 

Gospodinja oskrbovalka 6   

Finančno računovodski delavec 2   

Kadrovski referent 1   

Čistilka 3   

Telefonist-receptor 3   

Fizioterapevt 1   

Delovni terapevt 3 1 porodniška 

Perica 1   

Vzdrževalec perila 1   

Natakar-servirka 1   

Voznik oseb s posebnimi 

potrebami 

1   

Inženir tehničnih strok VI 1   

Vodja V 1   

Vzdrževalec- tehnik 1   

Oskrbovalka 2   

Pomočnik diet. kuharja 3   

Namestnik direktorja ZNO 1   

Socialni delavec 1   

Vodja kuhinje 1   

Varuh 2   

Šivilja 2   

Direktorica 1   

 SKUPAJ 93   
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V letu 2021 smo izvedli 59 razpisov, od tega je bilo 17 zaposlitev. Dva od 17 zaposlenih sta že dala 

odpoved.  

leto število razpisov od tega uspešnih 

2021 59 17 

2020 43 18    

Tabela 10: Število razpisov/uspešnih v letih 2020 in 2021 

 

 

Iz zgornje tabele je razbrati, da smo v letu 2021 imeli 59 razpisov in le 18 je bilo uspešnih. Med uspešne 

razpise štejemo tudi te delavce, ki so v času največjih obremenitev po tednu ali dveh dali odpoved (dve 

osebi). V primerjavi z letom 2020, je 16 razpisov več. Zaposlili smo eno osebo manj. 

Z namenom poročanja smo izpolnili tabeli: 
  
Priloga: Tabela 11- Dejansko število zaposlenih na dan 31.12. TEKOČEGA LETA 
 

11.1.2 BOLNIŠKA ODSOTNOST 

Bolniška odsotnost delavcev z dela je, ko zaradi bolezni, poškodbe, nege, spremstva ali drugih 

zdravstvenih vzrokov (medicinske preiskave, nosečnost…) niso zmožni za delo. Bolniška odsotnost za 

zavod pomeni izgubljen čas (ure, dnevi), ko delavec zaradi bolezni ali drugih vzrokov začasno ne more 
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opravljati svojih delovnih nalog. V letu 2021 smo imeli še dve kategoriji: izolacijo3 in karanteno4. Poleg 

vsega pa smo imeli še nekaj čakanja na delo (predvsem pri zaposlenih, ki so spadali v rizično skupino). 

Če pogledamo skupno odsotnost lahko ugotovimo, da je bilo v letu 2021 manj izpada delovnih dni kot 

leto poprej (2.813 dni), kar je na situacijo z epidemijo nenavadno. To situacijo si razlagamo s tem, da 

zaposleni dosledno upoštevali ukrepe za preprečevanje okužbe s SARS-CoV-2. Iz tabele je razvidno, da 

se je močno znižalo število odsotnih dni do 30 dni. Kar nekaj zaposlenih, je starejših delavcev, zato je 

to presenetljivo. Vsaj delno je visok odstotek bolniških povezan z veliko obremenjenostjo (fizično in 

psihično) zaposlenih, še posebej na določenih delovnih mestih (nega, kuhinja, pralnica). Zadnji tri leta 

se odsotnost zaradi nege družinskih članov povečuje, kar gre na račun pomlajevanja kolektiva. Še 

posebej pa se je to zgodilo v letu 2021. Še vedno pa imamo veliko boleznin nad 30 dni, vendar manj 

kot v letu 2020, saj je ena zaposlena dala odpoved, ena zaposlena pa se je invalidsko upokojila. 

  2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Boleznine do 30 
dni 

5.485 4.492 7.636 7.608 5.918 4.915 

Boleznine nad 30 
dni 

8.120 7.775 8.196 11.442 11.861 8.733 

Nega družinskih 
članov 

281 194 117 296 408 767 

Izolacija         1.080 1.552 

Karantena         32 719 

              

Čakanje na delo         200 / 

Tabela 11: Boleznine 

 

                                                           
3 Zavarovanec se je okužil s COVID-19 izven delovnega procesa. 
4 Karantena na domu zaradi visoko tveganega stika z osebo, okuženo z virusom SARS-CoV-2. 
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Graf 6: Boleznine med leti 2016 - 2021 

 

Za zmanjšanje odsotnosti zaradi bolniške smo tudi lani nadaljevali z dodatnimi preventivnimi ukrepi:  

III. izvedeno je bilo izobraževanje o uporabi varovalne opreme, 

IV. izvedena so bila izobraževanja o pravilni tehniki umivanja rok in razkuževanja, 

V. uporabe dvigal za nepomične stanovalce in skrbi za lastno zdravje, 

VI. zaposleni imajo možnost obiskovanja terapevtskega programa (samo dva meseca), 

VII. izvajamo tudi strategijo Promocija zdravja, ki je posredovanje med ljudmi in njihovim okoljem za 

zdravje. 

11.1.3 JAVNA DELA 

V letu 2021 nismo imeli javnih del. Smo se pa namesto tega odzvali na javno povabilo »Zaposli.me«. 

To nam je omogočalo subvencijo za zaposlitev brezposelnih iz vzhodne regije, ki so starejši od 50 let 

oziroma so dopolnili 30 let ali več in ustrezajo ciljnim skupinam programa. Mesečna subvencija je 

znašala znaša od 416 do 666 EUR.  
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11.1.4 DELO V SPLOŠNO KORIST 

V letu 2021 nismo izvajali dela v splošno korist, saj edini kandidat ni opravil zdravniškega pregleda. 

11.2 UPORABNIKI ODRASLI S POSEBNIMI POTREBAMI 

Z namenom poročanju smo izpolnili tabelo: 
 
Priloga: Tabela 12- POSEBNE SKUPINE (ODRASLI s posebnimi potrebami) 

 
 

11.3 LETNI VPRAŠALNIK O DOMOVIH ZA STAREJŠE IN POSEBNIH SOCIALNO  

VARSTVENIH ZAVODIH ZA LETO 2021 

 

Z namenom poročanja smo izpolnili tabele SOC OBRAZCA in sicer: 

4. SOC1 - starost 

5. SOC2 - oskrba 

6. SOC3 - zdravstveno stanje 

7. SOC4 - razlogi sprejema  

8. SOC5 - način plačevanja 

9. SOC6/A - storitve dso 

10. SOC6/B - storitve pos 

11. SOC7 - občine 

12. SOC8/A - prostorske zmogljivosti dso 

13. SOC8/B - prostorske zmogljivosti pos 

14. SOC9/A - prostorske zmogljivosti objekti dso 

15. SOC9/B - prostorske zmogljivosti objekti pos 


