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1 ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE 

1.1 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 

 

Direktorica: mag. Nataša Zalokar, univ. dipl. soc.  

T: 01 / 721 11 61 E: natasa.zalokar@ssz-slo.si 

 

Računovodkinja: Ivanka Košenina 

T: 01 724 67 55 E: ivanka.kosenina@ssz-slo.si 

 

Tajništvo: Ida Srenjšček 

T: 01 / 724 67 45 E: dud@ssz-slo.si 

 

  

mailto:natasa.zalokar@ssz-slo.si
mailto:ivanka.kosenina@ssz-slo.si
mailto:dud@ssz-slo.si
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1.2 VELIKOST ZAVODA (stanje na dan 31.12.2013) 

 

Dom upokojencev Domžale ima 170 postelj. 

Vrsta sobe Število sob Število mest na 
dan 31.12.2013 

enoposteljne sobe 55 55 

enoposteljne sobe s tušem in WC- jem 8 8 

enoposteljne z WC-jem 4 4 

dvoposteljne sobe 33 66 

dvoposteljne sobe z lastnim tušem in WC-jem 7 14 

dvoposteljne sobe z lastnim WC-jem 1 2 

triposteljne sobe 7 21 

skupaj 115 170 

 

Tabela 1.1: Kapaciteta Dom upokojencev Domžale (DUD) 

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

triposteljnih sobah.  

1.3 ZAKONSKE PODLAGE 

Dom upokojencev Domžale 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.  

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. 

Dejavnosti: 
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1. kot osnovno dejavnost  

Q  ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO 

Q 86.210 Splošna zunaj bolnišnična zdravstvena dejavnost 

Q 86.220 Specialistična zunaj bolnišnična 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  

GOSPODARSKA DEJAVNOST 

C 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic 

G 47.110 Trgovina na drobno v ne specializiranih 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 

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 
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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 drugih posamičnih pisarniških dejavnosti 

N  82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj 

O  84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih 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 

 

Dejavnost Doma upokojencev Domžale se izvaja na podlagi:  

Zakona za uravnoteženje javnih financ (Ur. l. RS št. 40/2012, Ur. l. RS št. 50/2012) ter  

 

Osnovna in socialna oskrba  

 - Zakon o socialnem varstvu (Ur. l. RS št. 54/1992, 13/1993, 42/1994, 1/1999, 41/1999, 54/2000, 

26/2001, 6/2002, 110/2002, 5/2003, 2/2004, 7/2004, 6/2005, 69/2005, 9/2006, 21/2006, 114/2006, 

5/2007, 5/2008, 73/2008, 8/2009, 53/2009, 7/2010, 56/2010, 61/2010, 62/2010)  

- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS št. 45/2010)  

http://www.vlada.si/fileadmin/dokumenti/si/projekti/2012/varcevalni_ukrepi/ZUJF_precisceno.pdf
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- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS št. 87/2006, 

127/2006, 8/2007, 51/2008, 5/2009)  

- Pravilnik o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS št. 

67/2006)  

- Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravice do institucionalnega varstva (Ur. l. RS št. 38/2004, 

23/2006, 42/2007)  

Zdravstvena nega in rehabilitacija  

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Ur. l. RS št. 9/1992, 13/1993, 9/1996, 

29/1998, 77/1998, 6/1999, 56/1999, 99/2001, 60/2002, 126/2003, 62/2005, 76/2005, 100/2005, 

38/2006, 114/2006, 91/2007, 71/2008, 76/2008, 62/2010)  

- Splošni dogovor za pogodbeno leto  

- Področni dogovor za pogodbeno leto  

- Pogodba o izvajanju storitev zdravstvene nege sklenjena med Zavodom za zdravstveno zavarovanje 

ter izvajalcem storitev za pogodbeno leto  

Poslovanje, računovodstvo in finance  

- Zakon o zavodih (Ur. l. RS št. 12/1991, 17/19991, 55/1992, 13/1993, 66/1993, 45/19994, 8/1996, 

31/2000, 36/2000, 127/2006)  

- Zakon o računovodstvu (Ur. l. RS št. 23/1999, 30/2002, 114/2006)  

- Pravilnik o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Ur. l. RS št. 112/2009)  

- Pravilnik o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev 

(Ur. l. RS št. 45/2005)  

- Pravilnik o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l. RS 

št. 134/2003)  

- Pravilnik o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega 

prava (Ur. l. RS št. 115/2002)  

- Zakon o javnih financah (Ur. l. RS št. 38/2010)  
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- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ (Ur. l. RS št. 60/2006, 54/2010)  

- Pravilnik o pripravi konsolidirane premoženjske bilance države in občin (Ur. l. RS št. 26/2003, 

117/2005, 120/2007, 32/2008, 10/2009)  

- Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in 

občin (Ur. l. RS št. 3/2008, 79/2008)  

- Zakon o izvrševanju proračuna RS za leti 2010 in 2011 (Ur. l. RS št. 99/2009, 29/2010, 56/2010)  

- Pravilnik o načinu in rokih usklajevanja terjatev in obveznosti po 37. členu zakona o računovodstvu 

(Ur. l. RS št. 117/2002, 134/2003)  

- Slovenski računovodski standardi (Ur. l. RS št. 90/2010)  

- Pravilnik o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS št. 

72/2002)  

Delo in zaposlovanje  

- Zakon o delovnih razmerjih -ZDR-1 (Ur. l. RS št. 21/2013) 

- Zakon o javnih uslužbencih (Ur. l. RS št. 56/2002, 110/2002, 2/2004, 23/2005, 62/2005, 75/2005, 

113/2005, 21/2006, 23/2006, 62/2006, 68/2006, 131/2006, 11/2007, 33/2007, 69/2008)  

- Uredba o pogojih in višini dodatka za plačilo povečanega obsega dela (Ur. l. RS št. 48/2006, 

23/2007, 53/2008)  

- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence (Ur. l. RS št. 

85/2010)  

- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu (Ur. l. RS št. 97/2009)  

- Pravilnik o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS št. 110/2008)  

- Kolektivna pogodba za javni sektor (Ur. l. RS št. 57/2008, 86/2008, 112/2008, 3/2009, 16/2009, 

23/2009, 33/2009, 48/2009, 91/2009, 31/2010, 83/2010, 89/2010)  

- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Ur. l. RS št. 52/2010)  

- Pravilnik o pripravništvu na področju socialnega varstva (Ur. l. RS št. 12//2004)  
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- Pravilnik o strokovnem izpitu na področju socialnega varstva (Ur. l. RS št. 120/2004)  

- Pravilnik o napredovanju strokovnih delavcev in sodelavcev na področju socialnega varstva v nazive 

(Ur. l. RS št. 107/2000, 31/2001, 88/2001)  

Na izvajanje dejavnosti Doma upokojencev je vplival tudiZakon o izvrševanju proračunov Republike 

Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS1314) (Ur. l. RS št. 104/2012). 

Javna dela 

Programi javnih del se v zavodu izvajajo na podlagi zakonodaje, ki velja za to področje:  

- Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti  

- Pogodb za izvajanje javnega dela, sklenjenimi med domom, Zavodom RS za zaposlovanje in občino.  

Sredstva za izvajanje in razvoj dejavnosti  

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

virov:  

- s plačili za storitve;  

- od Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije za opravljene storitve;  

- s prodajo blaga in storitev na trgu;  

- iz proračuna Republike Slovenije in proračuna občine za storitve in namene določene z zakonom;  

- s prispevki organizacij, donatorjev in iz drugih virov. 

Glede na določila Zakona o javnih financah spada zavod med posredne proračunske porabnike.  

Struktura prihodkov zavoda v letu 2013 in morebitna odstopanja od planiranih prihodkov s pojasnili 

so razvidna iz računovodskega dela letnega poročila.  

 

1.3.1 ORGANI DOMA 

• svet doma 

• direktorica 

• strokovni svet 

Delo organov doma je javno, razen v primerih, ki jih določa zakon.  
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Svet Doma se je v letu 2013 sestal na dveh sejah in sicer na ustanovitveni seji ter na 1. redni seji, kjer 

je obravnaval poslovno poročilo za leto 2012 in poslovni načrt za leto 2013 in plan izobraževanj v letu 

2013, potrdil cenike storitev,  poročilo inventurne komisije ter spremembe cene oskrbe. Imeli smo še 

eno dopisno sejo. 

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

Strokovnega sveta (vodja FRS, vodja ZNS, vodja socialne oskrbe, fizioterapevt, delovni terapevt, vodja 

kuhinje), kolegija, Komisije za sprejem, premestitev in odpust stanovalcev ter sestanke s svojci novo 

sprejetih stanovalcev in sestanke s stanovalci, sodelovala je na sejah Sveta stanovalcev in občasno na 

sejah strokovnega tima. Z zaposlenimi je imela direktorica v letu 2013 več sestankov po posameznih 

službah oziroma oddelkih ter Zbor delavcev. Udeleževala se je različnih izobraževanj in sestankov, ki 

sta jih sklicala MDSZ in SSZS in drugih, za delovanje zavoda pomembnih srečanj.  

Strokovni svet se je sestajal enkrat na mesec. Na svojih sejah je obravnaval tekoče zadeve, morebitne 

težave pri organizaciji in v delovanju služb, dajal predloge in pobude, načrtoval  spremembe in 

sprejemal določena stališča in mnenja. Določal je strokovne podlage za programe dela in razvoj 

stroke ter predlagal nove metode dela.  

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

2013 sestal dvakrat. Obravnaval je tekočo problematiko: medsebojne spore, neprimerno vedenje, 

prehrano in drugo. 

 

2 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 starejših v svoji upravni enoti. 

To pomeni stanovalcem nuditi individualnost, samostojnost, zasebnost, domačnost, občutek varnosti 

in odgovornost zase. 

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 
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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. 

Dolgoročni cilji: 

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

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

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

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

cilj je višja kvaliteta življenja starejših ljudi v domu s posebnim poudarkom na programih za demenco; 

• 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; 

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

institucionalne oblike (pomoč na domu); 

• biti središčni center za osebe z demenco in njihove podpornike, 

• 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.  

 

3 LETNI CILJI 

Skupaj s strokovnimi delavci in sodelavci smo v zavodu oblikovali naslednje kratkoročne cilje, ki so bili 

sprejeti v okviru letnega načrta zavoda: 

 Vsi zaposleni bomo ves čas skrbeli za kakovostno osnovno oskrbo in zdravstveno nego 

stanovalcev in drugih uporabnikov. To bomo zagotavljali z dosledno uporabo že uveljavljenih 

spoznanj, navodil, priporočil posameznih strok s stalnim spremljanjem razvojnih dosežkov in 

dognanjem ter uvajanjem novitet in novih spoznanj pri delu z ljudmi. 
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 Spodbujali bomo stanovalce k večji samostojnosti ter skrbi in odločanju zase. Delo bo potekalo 

z manjšimi skupinami temelječe na spodbujanju in ohranjanju socialnih stikov. Sami 

uporabniki storitve ali njihovi zakoniti zastopniki bodo sodelovali pri izdelavi in evalvaciji 

individualnih načrtov. Načrti bodo izdelani in evalvirani timsko s strani strokovnih delavcev 

doma, kar bo tudi iz individualnih načrtov razvidno.  

 Cilj fizioterapije je še naprej individualni pristop do stanovalcev z željo, da je čim večje število 

stanovalcev vključenih v eno od aktivnosti fizioterapije. 

 V okviru delovne terapije načrtujemo še dodatno ureditev in zasaditev zelenjavnega vrta ter 

cvetličnih gredic in korit ter dokončanje športnega parka. 

 Spodbujali bomo profesionalni razvoj zaposlenih, njihovo strokovno izpopolnjevanje ter 

sodelovanje pri uresničevanju skupnih ciljev. 

 Nadaljevali bomo z že uveljavljenimi aktivnostmi in ukrepi za zagotovitev energetske 

učinkovitosti zavoda. Začeli bomo s pridobivanjem projektov za energetsko preureditev atrija 

in kuhinje. 

 Gradili bomo dobre medsebojne odnose med zaposlenimi, dvigovali raven medsebojnega 

komuniciranja in profesionalnega odnosa do dela. 

 Vzdrževali, razvijali in širili bomo stike z zunanjim svetom v lokalni skupnosti in širše. 

 Racionalno in ekonomično poslovanje. 

Preglednost, zakonitost in javnost dela in poslovanja zavoda, kar bomo zagotavljali z:  

 z rednim poročanjem direktorice o delu in poslovanju zavoda Svetu zavoda, Strokovnemu 

svetu, Svetu stanovalcev ter Kolegiju direktorice, 

 z rednim vzdrževanjem spletnih strani zavoda,  

 s predstavljanjem našega dela v javnih medijih. 

3.1 ENERGETSKA SANACIJA 

2. julija 2012 je bila podpisana pogodba o izvedbi del Energetske sanacije našega Doma z Razvojni 

zavod podjetje za poslovne storitve d.d. V ta namen smo pridobili sredstva Evropskega Kohezijskega 

sklada. Cena pogodbenih del, znaša po predračunu, številka 39/12-JK z dne 24. 5. 2012, 908.135,04 

EUR z DDV. Dela so se zavlekla tudi v leto 2013. Razlog je natančnejša opredelitev financiranja 

javnega naročila oz. plačevanja izvedenih del v letih 2012 in 2013. Sanacijo smo zaključili aprila 2013. 

Energetsko sanacijo smo skušali narediti čim manj motečo; vsaj za stanovalce. Večino stanovalcev 

med potekom sanacije nismo selil, saj so dela opravili preko balkona. Nekaj stanovalcev, ki težko 

prenaša hrup, smo preselili v začasno varstvo. Delo zaposlenih je med sanacijo bilo moteno in je 
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zahtevalo veliko fleksibilnost in angažiranost zaposlenih. Glede na trajanje sanacije, lahko pohvalim 

vse zaposlene, da so učinkovito sodelovali pri tako zahtevnem projektu. 

3.2 PREGLED OSTALIH POMEMBNIH AKTIVNOSTI 

3.2.1 PRAVILNIKI, AKTI ZAVODA 

Vsi planirani akti so bili realizirani v celoti, potrjeni in sprejeti s strani Strokovnega sveta zavoda. 

Direktorica je sprejela tudi dopolnjen »Kodeks priporočenega obnašanja in ravnanja delavcev v 

delovnem razmerju v Domu upokojencev Domžale« in Pravilnik o bolniški odsotnosti. 

3.2.2 TRŽNA DEJAVNOST 

Poudarek izvajanja tržne dejavnosti je bil na razvozu kosil in nudenju prehrane v domu. V ta namen 

smo izvedli oglaševalsko akciji z letaki in na spletni strani. Žal se je obseg tržne dejavnosti zmanjšal. V 

reklamne namene smo delili letake, za avto pa priskrbeli magnetne nalepke, tako da je ob razvozu 

avto prepoznaven. Malice oz. kosila smo ponudili tudi Vrtcu Dominik Savio ter nekaterim okoliškim 

delovnim organizacijam. 

3.2.3 STROKOVNO DELO 

Strokovno delo po posameznih službah je potekalo po sprejetih planih dela za posamezno strokovno 

službo. Strokovna dela smo timsko nadgrajevali in izboljševali v smislu potreb in zadovoljstva 

stanovalcev Doma upokojencev Domžale. Strokovni delavci so tako na področju socialnega dela kakor 

tudi zdravstveno negovalnega dela delovali konstruktivno. Tematike so bile obravnavane na 

strokovnih kolegijih, timskih sestankih in v različnih komisijah ter delovnih skupinah.   

3.2.4 NAZIV »UČNI ZAVOD« 

V letu 2013 je opravljalo redno obvezno šolsko prakso 21 dijakov in študentov. Vsi so uspešno 

opravili svoje obveznosti in zaključili program.   

Pripravništvo je opravljalo in zaključilo 6 pripravnikov (socialna delavka, zdravstveni tehnik, trije 

bolničarji in delovna terapevtka). 

3.2.5 PEVSKO TEKMOVANJE SOCAOLNO VARSTVENIH ZAVODOV 

24.5.2013 je bil v Domžalah na videz pust deževen dan, ker pa je dostikrat bistvo očem skrito, naj 

vam povem, da je v Hali komunalnega centra v organizaciji Doma upokojencev Domžale potekala 

vsakoletna, letos jubilejna, 20. revija pevskih zborov, na kateri je sodelovalo preko 600 stanovalcev in 

zaposlenih v socialnovarstvenih zavodih Slovenije. Glede na to, da je bila to prva skupna prireditev, je 

bilo to sprejeto z odobravanjem tako stanovalcev zavodov kot zaposlenih. 
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3.2.6 PROJEKT LETOVANJE 

V juniju 2013 smo skupaj z Zvezo Sonček izvedli letovanje oz. tabor v Vrtičah pri Mariboru. Sprva se je 

letovanja udeležilo sedem stanovalcev in tri sodelavke ter ena prostovoljka. Zaradi oteženega 

dostopa, sta se dva stanovalca vrnila. Vsi so letovanje ocenili kot uspešno. Tako stanovalci kot 

sodelavci si tudi v bodoče si še želijo takih taborov. 

3.2.7 SLIKARSKE DELAVNICE 

V novembru in decembru je potekala slikarska delavnica, ki pa ni bila najbolje obiskana. Zato smo se 

odločili, da v letu 2014 z njo ne nadaljujemo in stanovalcem raje ponudimo druge dejavnosti. 

3.2.8 TEČAJ STANDARDNIH PLESOV 

Tečaja standardnih plesov nismo organizirali. Skupaj s stanovalci smo pripravili plesno točko Ples v 

dežju. Le to smo zaplesali na pevskem tekmovanju in na drugih prireditvah znotraj doma. Prav tako 

smo se ob koreografiji naučili bobnanja po žogah. 

3.2.9 GOSPODINJKE DELAVNICE 

Le te so potekale v nadstropij v okviru aktivnega dopoldneva in pa v kuhinji. Skupaj s stanovalci smo 

pripravljali torte, zmešančke (smoothie), flancate in drobno pecivo. Naj povem, da je bilo vse drobno 

pecivo pri organizaciji pevskega tekmovanja »domače«; pripravljeno v našem Domu. 

3.2.10 TOMBOLA 

To je naše najljubše razvedrilo. Izvedemo jo skoraj vsak mesec, zato smo zelo veseli različnih 

prispevkov donatorjev. 

3.2.11 SKRB ZA ŽIVALI 

Naš Jimmy nas vsakodnevno razveseljuje. Še posebej poleti, ko je okoli njega vsaj šest steriliziranih 

mačk in se družno igrajo. 

 

4 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 
Dom upokojencev Domžale je zaradi specifičnosti gradnje pridobil sredstva za »energetsko sanacijo 

stavb pravnih oseb javnega prava s področja socialnega varstva«, ki ga je razpisalo Ministrstvo za 

delo, družino in socialne zadeve in enake možnosti Republike Slovenije. Izvedli smo javni razpis. Z deli 

smo pričeli v juliju 2012. Dela smo nadaljevali v letu 2013 in energetsko sanacijo zaključili v aprilu 

2013. 
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S tem je dom dosegel naslednje cilje: 

 sanacija izolacije fasade in strehe objekta, 

 zamenjava stavbnega pohištva, 

 hidravlično uravnoteženje sistema in termostatski ventili, 

 vgradnja varčne razsvetljave, 

 prezračevanje jedilnice in pralnice. 

 

Izobraževanju in permanentnemu razvoju kadrov smo tudi v letu 2013 namenjali vso pozornost in 

tudi planirali finančna sredstva za te namene. Z uvedenimi rednimi neformalnimi sestanki z 

zaposlenimi, kjer imajo možnost sprotno reševati težave, s katerimi se srečujejo pri delu, dajati 

predloge, negujemo tudi dobre medsebojne odnose. Preko različnih izobraževalnih programov, ki so 

se jih v letu 2013 udeleževali zaposleni v zavodu, smo prispevali k temu, da se vsi vedno bolj 

zavedamo pomena našega dela in načina, kako ga izvajamo. Veliko izobraževanj smo izvedli interno 

ali pa smo strokovnjake povabili v naš zavod (izobraževanje za letne razgovore in o paliativi). 

 

 

4.1 PLAN IN REALIZACIJA ŠTEVILA SOCIALNO – VARSTVENIH IN 

ZDRAVSTVENIH STORITEV 2013 
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 sodelovanjem stanovalca ali njegovega zakonitega zastopnika. 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.  
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VRSTA STORITEV 
 

KAPACITETA  
ZAVODA 

PLAN STORITEV 2013  
REALIZACIJA 2013 
 

D
el

ež
 

v 
%

 

Indeks 
realizacija 
2013/ 
plan 
2013 

 170 Število 
storitev 

(dni) 

Število 
varovancev 

Število 
storitev 

(dni) 

Število 
varovancev 

Oskrbni dnevi 
skupaj 

 61542 168,15 61455 168,36 99,04 99,86 

A Starejši nad 65 
let skupaj 

 57096 156 59.495 163 104,27 95,88 

Oskrba I  16709 45,65 17020 46,63 27,42 101,86 

Dodatna oskrba  II  13292 36,32 11241 30,80 18,12 84,56 
Dodatna oskrba  
III a 

 30300 82,79 31607 86,59 50,93 104,31 

Oskrba III b    1241 3,39 1587 4,35 2,56 127,88 

Oskrba IV    329 0,90 0,53  

Tabela 4.1: Realizacija oskrbnih dni v letu 2013 v Domu upokojencev Domžale 

Iz tabele 4.1. je razvidno, da se je v letu 2013 realizirali manj oskrbe II. Oskrbe I, III a in III b pa smo 

realizirali več. 

 

 

VRSTA STORITEV 
 

KAPACITETA  
ZAVODA 

PLAN STORITEV 2013  
REALIZACIJA 2013 

 

D
el

ež
 

v 
%

 

Indeks 
realizacija 

2013/ 
plan 
2013 

 170 Število 
storitev 

(dni) 

Število 
varovancev 

Število 
storitev 

(dni) 

Število 
varovancev 

Zdravstvena nega 
skupaj 

 60451 165,17 57.989 158,87 93,45 95,93 

Nega tip I  9368 25,60 7161 19,62 12,35 76,44 
Nega tip II  11870 32,43 13847 37,94 23,88 116,65 
Nega tip III  39213 107,14 36981 101,31 63,77 94,31 
Nega tip IV        

Tabela 4.2: Realizacija negovalnih dni v letu 2013 v Domu upokojencev Domžale 

 

Pri zdravstveni negi pa je zaradi poostrenih kriterijev več nege II in manj nega I in III. 

 

Zdravstvena 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 

pogodbi za tekoče leto določi Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, ki je hkrati tudi plačnik 
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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 v celoti dosežen in celo malenkostno 

presežen. Še posebej so se povečale zdravstvene nege I in II. Ocenjujem, da se je zaradi novih meril 

znižal delež nege III. 

4.2 PLAN IN REALIZACIJA DRUGIH DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE 
Prvi cilj izpolnjujemo s tem, ko skrbimo strokovno in stanovalcem prijazno ter z zakonom usklajeno 

delovanje zavoda. Dosledno uporabljamo spoznanja, navodila in priporočila stroke in uvajanjem 

novih spoznanj pri delu. 

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. 

 

 

 

4.2 PLAN IN REALIZACIJA TRŽNE DEJAVNOSTI 

PRIHODKI LETO 2012 LETO 2013 
Indeks 2012/2013 

Prihodki od kosil za zunanje uporabnike 79.503 € 57.143 € 
71,87 

Prihodki od pedikure 534 € 407 € 
76,21 

Prihodki od najemnine 867 € 944 € 
108,88 

Prihodki od prehrane delavcev 58.993 € 55.588 € 
94,23 

Prihodki od prodaje napitkov 849 € 811 € 
95,92 

Prihodki od počitniških kapacitet 4.385 € 3.772 € 
86,02 

Drugi prihodki (izposoja pripomočkov, kopanje, alzheimer caffe) 17 € 2.035 € 
11.970,58 

SKUPAJ 145.148 € 120.700 € 
83,16 

Tabela 4.3: Tržna dejavnost v dom upokojencev Domžale  

Iz tabele je razvidno, da so se prihodki tržne dejavnosti v letu 2013 zmanjšali  za 16,84%.  

Struktura prihodkov iz poslovanja je bila naslednja: 

 javna služba 95,44 % 

 tržna dejavnost 4,56  %. 
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5 NASTANEK MOREBITNIH NEPRIČAKOVANIH POSLEDIC PRI 

IZVAJANJU PROGRAMA DELA 

Izvajanje programa dela v letu 2013 je potekalo tako, kot smo si ga zastavili. Tudi v letu 2013 se je 

nadaljeval trend zmanjševanja deleža sredstev za zdravstveno nego. Sredstva so se občutno 

zmanjševala, pokrila so le stroške dela, ostalih stroškov pa ne. Stroški so bili preko celega leta zelo 

visoki, nabavljali smo le najnujnejše stvari in sproti spremljali finančno stanje. Storitve smo izvajali v 

skladu s predpisanimi standardi pristojnih ministrstev in posameznih strok, zaposlenim pa zagotavljali 

vse pravice po zakonu in kolektivni pogodbi. Ob tem smo bili postavljeni v težek položaj. Pri tem ne 

gre zanemariti, da v dom prihajajo stanovalci s potrebo po zahtevnejši zdravstveni negi in oskrbi. 

Že od leta 2010 se srečujemo z zmanjšanjem števila vlog za sprejem. To se je ob nadaljnjem odpiranju 

novih domov nadaljevalo tudi v letu 2013, kar je vneslo precejšnjo negotovost glede zasedenosti 

doma. Za sedaj ima naš dom še manjše težave s tekočim zapolnjevanjem kapacitet kot kar nekaj 

domov v okolju. Proste postelje pa se pojavljajo v zadnjem času že kar marsikje po Sloveniji. Kljub 

temu, da je v prioritetni čakalni vrsti 6 čakajočih, se ob sprazniti mesta težko zasedejo. 

Srečujemo se tudi z večjo finančno nedisciplino. Prvi razlog, ki ga zaznamo, je da se računi plačujejo z 

zamikom meseca ali dveh, saj stanovalci in njihovi svojci ne zmorejo več plačil. 

Drugi razlog je pa ta, da trajniki, ki jih imajo stanovalci za plačilo storitve, niso unovčeni. Stanovalcem 

se v mesečno obveznost šteje regres, ki ga dobijo enkrat in pa vsi dohodki (katastrski dohodek, 

dohodek od najemnine, subvencije za kmetijsko in gozdarsko dejavnost…..). Problem, ki ga zaznamo 

je, da stanovalci tega dohodka ne dobijo, njihov delež oskrbe pa je kljub temu višji; včasih višji kot je 

njihova pokojnina. Nekaterim ne ostane niti žepnina, ki jim pripada. Stanovalci zato naprošajo občine 

za enkratno denarno pomoč, pa je le to odbito, ker da niso upravičeni. 

V novembru 2013 je DZ potrdil zakon, po katerem bo država v dveh obrokih prihodnje dve leti skupaj 

z zamudnimi obrestmi poravnala dolg do javnih uslužbencev. Poziv ministrstev je, da zavodi sami 

poiščemo sredstva in rezerve. 

6 OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V 

PRIMERJAVI Z DOSEŽENIMI CILJI IZ PRETEKLEGA LETA 
Dom je pri doseganju zastavljenih ciljev uspešen, saj smo ohranili dosedanji standard oz. z energetsko 

sanacijo tudi izboljšali. Vendar smo se pri tem srečevali s problemi, da smo lahko ohranili doseženi 

standard. Finančno poslovanje ostaja pozitivno, s čimer si zagotavljamo prepotrebna sredstva za 

investicije in investicijsko vzdrževanje ter nabavo osnovnih sredstev. 

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.  
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Izpolnjujemo vse zakonske obveznosti na vseh področjih našega delovanja, kar potrjuje podatek, da 

pri vseh inšpekcijskih pregledih ni bilo ugotovljenih napak ali nepravilnosti ali pa so bile takšne 

narave, da smo jih takoj odpravili. 

7 OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA GLEDE 

NA OPREDELJENE STANDARDE IN MERILA, KOT JIH JE PREDPISALO 

PRISTOJNO MINISTRSTVO 
Dom je uspešno zaključil poslovno leto z 20.858 € presežka prihodkov nad odhodki. Naše storitve 

smo izvajali v skladu s predpisanimi standardi pristojnih ministrstev. Zaposlenim smo zagotavljali vse 

pravice po zakonu in kolektivni pogodbi.  

Na strokovnem področju smo dosegli dobro1 kvaliteto 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 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.  

Zato naše poslovanje v letu 2013 ocenjujemo kot učinkovito in gospodarno. 

8 OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC 
Poudarek izvedene notranje revizije je bil na ustreznosti plačnega sistema in določitvi plač za vse 

zaposlene na dan 31.12.2012. Preverili so tudi pravilnosti prevedbe plač iz starega v nov plačni 

sistem, določanje pravilnosti plačnih razredov, povračila materialnih stroškov zaposlenim ter 

ustreznost obračuna plač. 

Ugotovljeno je bilo, da iz osebnih (t.i. personalnih) map zaposlenih ni vedno razvidna stopnja 

pridobljene izobrazbe, pri večjem številu javnih uslužbencev pa je javni zavod v avgustu 2008 tudi 

neustrezno opravil prevedbo plač po ZSPJS. Prevedbo, so v letu 2008, opravili na način, da so se 

nekaterim javnim uslužbencem na račun prevedbe plače občutno dvignile, za kar pa ni bilo nobene 

pravne podlage. Zavod namreč ob prehodu iz starega v nov plačni sistem ni ustrezno prenašal 

pridobljenih napredovanj. Po eni strani je napredovanja, ki so bila dosežena v nižji tarifni skupini 

avtomatično prenesel v višjo tarifno skupino, po drugi strani pa je v nasprotju z določbami 14. člena 

                                                             
1
 Iz raziskave merjenja zadovoljstva, ki jo je za naš zavod opravila Skupina Fabrika d.o.o. lahko razberemo, da je 

20 % stanovalcev zelo zadovoljnih, 72 % zadovoljnih in le 6% je tistih, ki niso niti zadovoljni niti nezadovoljni. V 
Domu je 2 % nezadovoljnih stanovalcev, med tem ko zelo nezadovoljnih stanovalcev ni. 
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ZSPJS javne uslužbence, ki za zasedbo delovnih mest niso imeli ustrezne stopnje izobrazbe, razvrstil v 

plačne razrede, ki so višji od izhodiščnega.  

Iz priporočila notranje revizije izhaja, da »javni zavod za vse javne uslužbence pripravi nove pogodbe, 

s katerimi bo nadomestil obstoječe. V novi pogodbi morajo biti plačni razredi pravilno določeni, 

specificirani pa naj bodo tudi vsi dodatki, ki pripadajo delovnemu mestu, na katerega je javni 

uslužbenec razporejen. Zavod to naredi najkasneje takrat, ko bo (če bo) sprejet nov akt o 

sistemizaciji. Pred sklenitvijo novih pogodb naj zavod preveri verodostojnost vseh spričeval in 

diplom.«  

Drugo priporočilo pa: »Dom upokojencev Domžale naj glede nekaterih odprtih vprašanj, ki so bila 

izpostavljena v okviru tega poročila, pred ukrepanjem pridobi še dodatna pisna mnenja oz. stališče 

ministrstva, pristojnega za plače javnih uslužbencev, to je MPJU. Vprašanja smo v letu 2013 

posredovali. 

Po prejemu teh stališč naj vodstvo ukrepa v okviru zakonskih določb in usmeritev, ki mu jih bo 

posredoval Svet zavoda.«  

Direktorica je zaposlenim, ki so imeli po ugotovitvah notranje revizije preveč izplačane plače, 

ponudila dogovor, ki pa s strani javnih uslužbencev ni bil sprejet. 

9 POJASNILA ZA PODROČJA KJER CILJI NISO BILI DOSEŽENI 
V letu 2013 so bili doseženi vsi zastavljeni cilji. 

10 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 99,04 %. 

Zavod ima v lokalnem okolju velik pomen, saj nudi oskrbo in nego za 170 občanov, nadalje nudi 

zaposlitev 81 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; tako javna dela kot usposabljanje na delovnem mestu.  

Velik pomen je tudi vključitev zavoda v lokalno skupnost, saj je Dom upokojencev Domžale pobudnik 

rednih kulturnih dejavnosti, medgeneracijskih srečanj, izobraževanja in skrbi za okolje.   
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10.1 DOBRODELNA DEJAVNOST 

10.1.1  MANJ SVEČK ZA MANJ GROBOV 

Tudi letos je dobrodelno akcijo je organizirala Osnovna šola Domžale, kot primer dobre prakse in po 

zgledu Nove generacije SLS - podmladka Slovenske ljudske stranke občine Zagorje ob Savi in 

glasbenega kluba Chaosstar, ki so prvi izvedli tovrstno akcijo leta 2009 v občini Zagorje ob Savi. 

V akciji so sodelovali učitelji, učenci in njihovi starši. Tako so 31. oktobra in 1. novembra 2013 na 

stojnicah pred pokopališči zbirali prostovoljne prispevke, ki so jih 

namenili Domu upokojencev Domžale za nakup »motomed« naprave. 

Zbrali so 3200 €. Nekaj sredstev do pridobili še z donacijami, saj so se 

nekateri starši in tisti, ki poslovno sodelujejo s šolo, že lansko leto zelo 

pozitivno odzvali in pomagali pri pokrivanju stroškov promocijskega 

materiala. Del sredstev so namenili za nakup ultrazvočne naprave za 

helikoptersko reševalno enoto, kar je skupno vsem občinam, ki so se 

letos te akcije lotile. 2000 € pa je bilo nakazano našemu zavodu za nakup 

»motomed« naprave. Naprava bo kupljena v letu 2014. 

 

10.1.2  VOZIČEK NA ELEKTRIČNI POGON 

Lions klub Domžale je Domu upokojencev Domžale doniral elektromotorni invalidski voziček, ki ga je 

v uporabo dobila stanovalka Doma upokojencev Domžale.Stanovalki bo omogočil večjo 

samostojnost.  

10.1.3  FITNES 

Združenje žensk veleposlanikov SILA je v decembru 2013 pripravilo dobrodelen bazar. Med drugim so 

zbirali sredstva za postavitev zunanjega fitnesa na vrtu doma. Postavitev bo predvidoma v marcu 

2014. 

 

 

 

 

 

10.1.4 VRT 

Krajevna skupnost Slavko Šlander nam je darovala sredstva za nakup cipres, ki smo jih posadili v 

ograjo vrsta.  
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10.2 MEDGENERACIJSKO POVEZOVANJE 

Medgeneracijsko sodelovanje z vrtci in osnovnimi šolami je potekalo skozi celo letu na različnih 

področjih. 

10.3 0,5% DOHODNINE 

V letu 2013 smo se odločili in pridružili projektu kjer lahko zavezanci namenijo 0,5 % dohodnine in s 

tem pomagajo pri nakupu za obročev za dodatno dejavnost. Iz tega namena želimo kupiti obroče 

smovey, ki se zaradi njegovih specifičnih lastnosti predvsem uporablja pri individualnih vajah, pri 

stanovalcih, ki imajo eno od nevroloških bolezni (Multipla Skleroza, Parkinsonova bolezen, po ICV–u). 

V letu 2013 smo za leto 2012 iz tega naslova pridobili 130 €. To je omogočilo nakup dveh kompletov 

teh obročev. 

10.4 GLASILO UTRINKI 

Glasilo utrinki so izšli decembra 2013.  

11 SPLOŠNA SLUŽBA 
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 dosegli 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. V letu 2013 smo imeli v povprečju zaposlenih 7 invalidov.  

 

 

Število ur Indeks 

2012 2013  

Dejansko opravljene ure 125.987 126.850 100,68 

Nadure 1391 316 22,72 

Nadomestila(dopust,praznik,izobraževanje) 25.124 25.504 101,51 

Boleznine do 30 dni 5.392 5.310 98,47 

Boleznine nad 30 dni 4.739 5.616 118,50 

Nega družinskih članov 960 696 72,50 

Invalidnina 1.044 1.044 100 

Nesreče pri delu 493 0  

Porodniški dopust 4.175 4.240 101,56 

Skupaj 169.304 169.576 100,17 

Tabela 11.1: Opravljene ure     
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V letu 20132 smo imeli več dejansko opravljenih ur. Ta razlika je znašala 272 ur. 

11.1 ZAPOSLOVANJE 

S skupnim številom redno zaposlenih v letu 2013 smo dosegali kadrovske normative za vse profile. 

Kljub doseganju kadrovskih normativov nam realno primanjkuje polovico delavca na recepciji, saj je z 

dvema delavcema nemogoče pokriti tudi nedelje, praznike in nepredvidene bolniške. Zaradi tega smo 

prisiljeni, da to vrzel nadomestimo z zaposlovanjem preko študentskega servisa. 

Tako smo na dan 31.12.2013 zaposlovali 81 delavcev; od tega tri pripravnike, ki so plačani iz strani 

ZZZS. Pripravniki so bili: socialna delavka in dva bolničarja. 

Upokojila sta se dva delavca. Na novo sprejeta sta bila dva delavca. Ena delavka je sporazumno 

prekinila pogodbo o zaposlitvi. Te delavke nismo nadomestili. 

 

11.2 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 

opravljati svojih delovnih nalog. 

  2011 2012 2013 

Boleznine do 30 dni 6.966 5.392 5.310 

Boleznine nad 30 dni 4.932 4.739 5.600 

Nega družinskih članov 1.065 960 696 

Invalidnina 1.040 1.044 1.044 

Tabela 11.2: Boleznine 

Iz tabele, še lepše pa iz grafa, je razvidno, da so se znižale vse boleznine, razen boleznina nad 30 dni.. 

Vzrok za te bolniške so kronične bolezni, pogosto pa tudi rizična nosečnost. Pri tem pa ne gre 

spregledati, da dolgotrajne bolniške s prekinjanjem hkrati povečujejo tudi kratkotrajneDve delavki se 

sta bili v postopku invalidske upokojitve, pa je oba primera invalidska komisija zavrnila predlog. Obe 

delavki sta še vedno pogosto na bolniški. Razlogi za dolgotrajne boleznine so kostno mišične bolezni, 

karcinom. 

Prav tako je nižji indeks pri negi družinskih članov. 
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Graf 11.1: Bolniška odsotnost primerjava 2011, 2012, 2013 

Vsaj delno je visok odstotek bolniških povezan z veliko obremenjenostjo (fizično in psihično) 

zaposlenih, še posebej na določenih delovnih mestih (nega, kuhinja, pralnica).  

Za zmanjšanje odsotnosti zaradi bolniške smo tudi lani nadaljevali z dodatnimi preventivnimi ukrepi:  

 izvedenih je bilo več programov in delavnic dodatnega usposabljanja zaposlenih iz pravilnih 

tehnik dvigovanja stanovalcev, 

 uporabe dvigal za nepomične stanovalce in skrbi za lastno zdravje, 

 organizirano imamo telovadbo za zaposlene v popoldanskem času, 

 za vse delovne skupine smo pripravili vaje za izvedbo na delovnem mestu. 

Izvajamo tudi strategijo Promocija zdravja, ki je posredovanje med ljudmi in njihovim okoljem za 

zdravje. 

11.3 JAVNA DELA 

V letu 2013 smo v domu izvajali 2 programa javnih del: 

1. Pomoč in varstvo za invalide- v so bile vključene tri brezposelne osebe 

2. Družabništvo in spremljanje - v katerega so bile vključene sprva štiri brezposelne osebe. V 

juniju 2013 smo zaprosili za vključitev še ene dodatne osebe. 

Skupaj smo torej imeli 8 oseb vključenih oseb v javna dela. Za nas je pomembno, da štiri osebe še 

nadaljujejo z delom v letu 2014.  

11.3.1 POMOČ IN VARSTVO ZA INVALIDE 

Večina stanovalcev v Domu potrebuje podporo in pomoč pri vsakdanjih drobnih opravilih, za katera 

ostalim zaposlenim pogosto zmanjka časa. Če jim delavci preko javnih del zagotavljajo pomoč pri teh 

drobnih opravilih imajo stanovalci občutek, da še vedno lahko dosti postorijo sami in tudi ob pomoči 

poskrbijo zase. To jim izboljša počutje, ohranja identiteto osmisli življenje v Domu in spodbuja k 
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ohranjanju kondicije. Pomoč pri vseh teh opravilih so stanovalcem zagotavljalitrije delavci, ki so bili 

vključeni v program Pomoč in varstvo za invalide.    

Naloge, ki so jih opravljali: 

 prepoznavanje potreb in želja stanovalcev, 

 osebna asistenca (pomoč pri izvajanju življenjskih aktivnosti, na način prilagojen 

posameznikovim potrebam), 

 spremstvo na zdravniške preglede, spremstvo pri vsakdanjih aktivnostih, 

 pomoč pri pripravi malice, priboljškov ali kakšne posebne jedi, ki so jo imeli v domačem 

okolju,  

 pomoč pri hranjenju: priprava na hranjenje, serviranje, podajanje pribora, spodbujanje k 

hranjenju in pitju tekočine, 

 spodbujanje stanovalcev k čim večji samostojnosti pri zadovoljevanju osnovnih človekovih 

potreb in urejanju ožjega bivalnega okolja (pospravljanje omar, vzdrževanje sobnih rastlin, 

itd.), 

 spodbujanje stanovalcev pri ohranjanju gibljivosti in fizične kondicije (skupinska telovadba, 

spremstvo na sprehodih, itd.), 

 spremstvo oz. transfer invalidnih stanovalcev in stanovalcev na invalidskem vozičku v 

jedilnico, delovno terapijo, k frizerju, na družabne prireditve, sprehod, na pokopališče, po 

nakupih.   

11.3.2 DRUŽABNIŠTVO IN SPREMLJANJE 

Udeleženci programa – Družabništvo in spremljanje so bile pri svojem delu v neposrednem stiku s 

stanovalci na vseh oddelkih Doma, njihovo področje dela pa je obsegalo predvsem:  

 pomoč ljudem pri premagovanju stisk in težav ob vključevanju v novo okolje in drugačen 

način življenja,  

 spremstvo na sprehodih, pomoč pri gibanju, spremstvo na kulturne in družabne prireditve, 

 spodbujanje pri vključevanju v družabno in kulturno življenje v Domu,  

 pomoč pri spoznavanju novega okolja in sostanovalcev ter osebja, 

 vzpostavljanje pristnih medčloveških odnosov, pomoč pri premagovanju osamljenosti, 

občutkov ogroženosti in izolacije, 

 nudenje suporta pri ohranjanju vezi z ožjo in širšo socialno mrežo posameznikov,  

 pomoč stanovalcu, da ohranja kompetentnost in identiteto, da najde smisel življenja tudi v 

Domu in da čim dalj časa ostaja aktiven in prepoznan član družbe,  

 pomoč pri drobnih vsakodnevnih opravilih, ki jih sami ne zmorejo (nakupi, kuhanje kave, 

prebiranje literature, pogovori, itd.).   
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Brezposelne osebe, ki so opravljale delo v programih Pomoč in varstvo invalidov ter Družabništvo, so 

delo opravljale v skladu z zastavljenimi cilji in v veliko zadovoljstvo naših stanovalcev. Imele so 

primeren odnos do uporabnikov storitev, znale so prisluhniti njihovih željam in potrebam. Hkrati pa 

so bile brezposelne osebe vključene v delovno sredino, ohranjale so  delovne navade, pridobivale 

nove delovne in življenjske izkušnje ter si z delom zagotavljale socialno varnost zase in za svojo 

družino. Doseženi so tudi cilji z vidika širšega okolja, lokalne skupnosti in Doma kot izvajalca, saj smo 

v okolju  prepoznavni, odprti. Presegamo stereotipe o domovih za stare, o starosti in staranju. Lahko 

rečemo, da smo v vseh teh letih z razvijanjem programov javnih del naredili pomemben korak k dvigu 

kvalitete bivanja v našem Domu.   

11.4 DELO V SPLOŠNO KORIST 

V letu 2013 so v našem Domu osebe napotene iz CSD Domžale opravile 1126 ur dela v splošno korist. 

Skupaj s CSD Domžale zagotavljamo pogoje za možnost opravljanja dela v splošno korist kot 

alternativo uklonilnemu zaporu, zaporu ali kot možnost v postopku odloženega pregona ali 

poravnave. Vključitev take osebe je za nas dodatna delna moč. Za osebo, ki se vključi, pa priložnost, 

da svojo kazen odsluži. Pri tem je pomembno poudariti, da so tri osebe začele s postopkom vključitve 

pa se zaradi različnih razlogov niso vključile. 

11.5 USPOSABLJANJE NA DELOVNEM MESTU 

V letu 2013 smo imeli tudi program usposabljanje na delovnem mestu. Usposabljanje je potekalo 

preko Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije in preko Šentprima – Zavod za usposabljanje in 

rehabilitacijo invalidov. V našem domu se je usposabljalo osem oseb. Tri osebe so se usposabljale 

preko Zavoda za zaposlovanje, ostali pa preko Šentprima. Dve osebi smo nato zaposlili preko javnih 

del. Tudi v letu 2014 bomo usposabljali delavce preko teh programov. 

11.6 GIBANJE SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV 
Ceno storitev oskrbe smo v letu 2013obdržali na ravni iz leta 2012. Tudi v letu 2013 je znašala 17,31 

€.  

11.7 POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH 
Pri investicijah in investicijskem vzdrževanju se Dom srečuje predvsem s težavami finančnega značaja. 

Država (kot ustanoviteljica) ima zaradi finančne krize vse bolj mačehovski odnos. Bojimo se, da 

domovi ne bomo mogli več sami v celoti pokrivati teh stroškov kar lahko kot posledico prinese 

nižanje kvalitete kar je v nasprotju z evropskimi direktivami. V okviru investicijskega vzdrževanja smo 

izvedli sprotno beljenje v vseh tistih sobah, kjer so nastale spremembe. Popleskani so bili tudi vsi 

prostori avle, knjižnice in jedilnica. 

Sredstva za investicijska vlaganja smo porabili za investicije, ki so navedene v naslednjem grafu 11.1. 
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Graf 11.1: Investicijska vlaganja v letu 2013 
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12 ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI 
V letu 2013 smo izvedli merjenje zadovoljstva stanovalcev, njihovih svojcev in zaposlenih. Osnovna 

individualna analiza s trendi skupaj s Primerjalno letno analizo vseh vključenih domov SPLA© 

predstavlja osnovo za procesne usmeritve upravljanja kakovosti storitev v domu. Skupaj dajeta 

raziskavi podlago za sprejemanje ukrepov, postavljanje prioritet pri izboljšavah storitev, pri čemer 

omogoča primerjave med leti, torej spremljanje trendov, individualnih rezultatov in podrobnejši 

vpogled v nekatera področja zadovoljstva, SPLA© pa s primerjavo posameznega doma z drugimi 

vključenimi domovi, umešča individualne rezultate v širši kontekst ter tako predstavlja osnovo za 

učinkovito določanje ciljev, izpostavitev prednosti doma pred drugimi ter odkrivanje področij, ki se v 

primerjavi z drugimi domovi izkažejo za bolj problematična. 

Stanovalci:  

V raziskavi je sodelovalo 50 stanovalcev, kar je pet več kot lani. K sodelovanju so bili povabljeni vsi 

stanovalci. Nekateri ne morejo sodelovati, pa če tudi jim pomaga anketar. Ocenjujemo, da je 

sodelovalo polovica tistih, ki so lahko sodelovali. 

 

Graf 12.1: Odstotek zadovoljstva pri stanovalcih  

 

Graf 12.1 prikazuje odstotek zelo zadovoljnih, zadovoljnih, srednje zadovoljnih, nezadovoljnih in zelo 

nezadovoljnih stanovalcev v našem domu. 72 % stanovalcev je zadovoljnih, 2 % pa nezadovoljnih 

stanovalcev. Ne glede na visok odstotek zadovoljnih stanovalcev (92%) moramo pozornost posvetiti 

»kritičnim« področjem. 
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Graf 12.2: Dvodimenzionalno poziciranje elementov 

Graf 12.2 prikazuje pozicioniranje pomembnih prednosti in kritičnih elementov. Stanovalci kot 

kritične elemente zaznavajo: domskega zdravnika, sanitarije v domu (da niso v sobi), storitve 

pralnice, osebje (odziv na kritiko, možnost pogovora in posluh osebja). Prav tako jim je zelo 

pomembno osebno dostojanstvo. Tudi ta element označujejo za kritičen. To nam je glavno vodilo, 

kako naprej. Kot pozitivne elemente ocenjujejo odnos osebja, bivalne pogoje, storitve fizioterapije, 

možnost odločanja o vsakdanjiku in leganju k počitku ter zagotavljanje zasebnosti in možnost umika. 

Svojci: 

Svojce smo anketirali ob obiskih. Tisti, ki niso prevzeli vprašalnika, smo jim ga poslali na dom. Pri 

svojcih so se spremljali sledeči kriteriji: zadovoljstvo s standardom nege, zadovoljstvo z vključenostjo 

in imidž doma. 

 

Graf 12.3: Zadovoljstvo svojcev s standardom oskrbe - primerjava 2012 in 2013 
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Svojci so v letu 2013 bolj zadovoljni s standardom oskrbe, kot v letu 2012. To je razvidno iz grafa 12.3. 

 

 

Graf 12.4: Imidž doma 

Kot je razvidno iz grafa 12.4, so svojci opazili dobro delo. Ugled ustanove in podoba doma na zunaj 

sta v očeh svojcev pridobileno točko. Pri tem pomembnost in zadovoljstvo sovpadata, ker je zelo 

pomembno. 

Zaposleni: 

Tudi v letu 2013 je bil odziv zaposlenih na ankete pod pričakovanji.Kljub temu, da so bili večkrat 

pozvani naj izpolnijo ankete in zakaj je to pomembno. 

V grafu 12.5 je prikazan indeks zadovoljstva (v eni številki izraža tako stopnjo zadovoljstva kot 

pomembnost). Iz spodnjega grafa je razvidno, da je indeks zadovoljstva zaposlenih v letu 2013 višji 

kot v 2012. 

 

 

Graf 12.5: Splošno zadovoljstvo zaposlenih – primerjava med letoma 2012 in 2013 
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Graf 12.6: Distribucija ocen pri zaposlenih 

 

V letu 2013 je bilo več sodelavcev zadovoljnih kot v letu 2012. Pri tem ne gre zanemariti, da je tudi 

več sodelavcev nezadovoljnih. Za to je lahko več razlogov. Vsekakor pa je ta rezultat obveza, da še 

naprej razvijamo dobro organizacijsko klimo in kulturo.  

Iz poročil o delu posameznih služb, ki sledijo v nadaljevanju tega poročila, je podrobneje razvidno, 

kako so službe delovale, pa tudi s kakšnimi težavami smo se srečevali pri delu. Delo vseh služb 

ocenjujem kot dobro, strokovno in razvojno naravnano.  

Leto 2013 smo zaključili v domu z vodilom, da so le skupinsko delo, razumevanje, strpnost, 

spoštovanje drugačnosti in pozitivna naravnanost ter razumsko sprejemanje kritik in dialog pogoj za 

uspešno delovanje doma. 

Za dobro delo se zahvaljujem vsem zaposlenim v Domu, prav tako pa tudi Svetu zavoda, Strokovnemu 

svetu ter drugim organom, komisijam in delovnim skupinam, ki so pomagali zavodurealizirati 

zastavljene cilje v letu 2013. 

 

 

Domžale, 10.02.2014       Direktorica: 

          mag. Nataša Zalokar 
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13 SOCIALNA SLUŽBA 
(zapisala Lidija Bašič Jančar, univ. dipl. soc. del.) 

Delo s stanovalci se prične že pred sprejemom stanovalca v dom. Pomemben je način, kako 

starostnika in njihove svojce pripravimo na življenje v domu. Ta predpriprava močno vpliva na to, 

kako bo stanovalec preživljal to prilagoditveno obdobje, ki ga nikakor ne smemo zanemariti.  

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

možnost bivati v tistem Domu, ki je najbližji njegovemu domačemu domu ali pa si vanj želi. Pozorni 

smo na to, da so prosilci, ki bivajo v neposredni bližini našega doma, dejansko tudi sprejeti k nam. To 

ponazarja tudi naslednja tabela: 

 

 

Graf 13.1: 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 3 stanovalce v dnevno 

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

naslednji graf: 

 

 

62,28 

5,14 

4,57 
18,56 

Stanovalci po občini stalnega bivališča 

Grosuplje Brezovica Dol pri Ljubljani Izola

Medvode Maribor Horjul Videm

Domžale Jesenice Kamnik Litija

Lukovica Mengeš Moravče Ljubljana
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Graf 13.2: Prikaz stanovalcev po spolu 

 

Na dan 31.12.2013 je bila starostna struktura stanovalcev v našem domu naslednja: 

 

Starostni razred Moški Ženske Skupaj 

Pod 40 let 0 0 0 

40 do 49 let 1 0 1 

50 do 59 let 2 1 3 

60 do 64 let 3 0 3 

65 do 69 let 4 5 9 

70 do 74 let 4 13 17 

75 do 79 let 7 25 32 

80 do 84 let 10 34 44 

85 do 90 let 6 37 43 

91 let in več 3 15 18 

SKUPAJ 40 130 170 

Tabela 13.1: Stanovalci po spolu in letih starosti 

 

 

22,85 

77,14 

Prikaz stanovalcev po spolu 

moški ženske
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Graf 13.3: Stanovalci po spolu in letih starosti 

 

Na dan 31.12.2013 je bil najmlajši moški star 44 let, najmlajša ženska pa 58 let. Najstarejši moški je bil 

star 94 let, najstarejša ženska pa 103 leta. Pomemben podatek je tudi ta, da imamo 6 stanovalcev, 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: 

 

 

Graf 13.4: Stanovalci in vrsta sobe, v kateri bivajo 
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13.1 POSTOPEK SPREJEMA IN SPREJEMI V LETU 2013 
V letu 2013 smo v naš Dom sprejeli 44 novih stanovalcev, kar je manj kot v letu 2012. V dnevno 

varstvo so se na novo vključile tri osebe, ki časovno zelo različno obiskujejo naš dom. Tako smo imeli 

v letu 2013 stalno zapisanih 8 ljudi, ki so istočasno obiskovali dnevno varstvo in so se časovno 

menjali.  

Od 44-ih novo sprejetih stanovalcev je bilo 12 stanovalcev sprejetih iz bolnišnice,20 iz domačega 

okolja ter 12 iz ostalih domov, kamor so bili nameščeni zaradi nujnosti sprejema, pa je bila izražena 

primarna želja bivati v našem domu. 

 

 

 

Graf 13.5: Način prihoda v Dom 

 

Graf 13.5 nam pove, da je bil opravljen velik odstotek sprejemov iz bolnice, kar pomeni, da 

prednostno sprejemamo ljudi, ki v domačem okolju ne morejo več poskrbeti zase. 

Od nas je v letu 2013 odšlo 41stanovalcev, trije od teh so odšli nazaj v domače okolje; dva zaradi 

ekonomskega vzroka, eden pa zaradi želje po bivanju v domačem okolju. Ostali pa so pokojni. 

 

13.2 PROŠNJE ZA SPREJEM IN PROSILCI V LETU 2013 
 

V letu 2013 smo prejeli 164 popolnih prošenj. Poleg teh je bilo posredovanih tudi 43 prošenj, ki pa na 

podlagi vabila za dopolnitev vloge niso bile dopolnjene in so zato zastarale.  

45,45 

27,27 

27,27 

Od kje je stanovalec prišel 

od doma iz bolnice premestitve
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Seveda vseh 164 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, kar je dostikrat tudi narobe prikazano v raznih medijih. 

 

 

Graf 13.6: Primerjava med številom podanih prošenj v letih od 2000 – 2013 

 

 

 

Graf 13.7: Primerjava med številom podanih prošenj v letih od 2000 – 2013 

 

 

Zelo pomemben podatek, ki je tudi razviden iz grafikona je ta, da resnično upadajo prošnje za 

sprejem. To se dogaja od leta 2008, ko se je zgodil porast gradenj novih domov.  
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Glede sprejemov zelo dobro sodelujemo s Kliničnim centrom Lj., Negovalno bolnico Vrazov trg, 

Negovalno bolnico Sežana, Psihiatrično kliniko Lj. Polje, Centrom za socialno delo Domžale, Patronažo 

službo Domžale ter ostalimi bolnicami, CSD-ji in domovi za ostarele. 

13.3 PLAČILO DOMSKE OSKRBE TER DOLOČANJE OSKBE PO STANDARDIH 

IN NORMATIVIH 
 

Komisija za sprejem, premestitev in odpust redno mesečno spremlja razvrščene 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 31.12.2013 je bila razvrstitev v oskrbo naslednja: 

 

 

Graf 13.8: razvrstitev stanovalcev po oskrbi 
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Graf 13.9: Oskrba I po letih od 2007 do 2013 

 

 

Graf 13.10: Oskrba II po letih od 2007 do 2013 

 

 

Graf 11: Oskrba III a po letih od 2007 do 2013 

 

Opazimo, da se število stanovalcev, ki so razvrščeni v oskrbo II zmanjšuje in povečuje število 

stanovalcev v oskrbi III a, medtem, ko oskrba I ostaja več ali manj nespremenjena. To dokazuje, da so 
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v dom sprejeti stanovalci, ki potrebujejo zahtevnejšo obravnavo (zdravstveno nego in oskrbo). To se 

izkazuje tudi pri sprejemih oseb zaradi napredujoče demence. 

 

13.4 PLAČILO STORITEV 
 

Naziv Število Odstotek 

 

Stanovalec sam v celoti 29 17,06 

Svojci v celoti 98 57,65 

Stanovalec in svojci 18 10,59 

Svojci in občina 3 1,76 

Stanovalec in občina 12 7,06 

Stanovalec, svojci in občina 9 5,29 

Občina v celoti 1 0,59 

SKUPAJ 170 100 

 

Tabela 13.2: Stanovalci in plačilo storite 

 

Graf 13.12: Stanovalci razvrščeni po načinu plačila 

 

Velik odstotek plačil krijejo svojci v celoti, kar je tudi pričakovati, vendar to vselej ne pomeni, da 

svojci celoten znesek plačajo sami iz svojih sredstev. So samo pooblaščeni, da urejajo plačilne 

obveznosti za stanovalca. Zgornjih podatkov ne moremo vzeti dobesedno, saj je to le način plačila, ne 

pa dejansko iz kje se finance črpajo.  
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13.5 ZUNANJA DEJAVNOST: RAZVOZ KOSIL 
 

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

dejavnosti. V letu 2013 je bilo na novo sklenjenih 42 pogodb. Primerjava med leti (od leta 2009 – 

2013) nam kaže, da so se v letu 2013zelo zmanjšala potreba po odjemalcih to-vrstne zunanje tržne 

dejavnosti. 

 

 

 

 

Graf 13. 13: Prikaz glede na leta (od 2009 – 2013) in številom novonastalih pogodb. 

 

13.6 PROSTOVOLJSTVO 
 

V letu 2013 je naš Dom obiskovalo 18 prostovoljk in prostovoljcev. Vsi so opravljali vsebinsko delo, ki 

je bilo usmerjeno v socialno dejavnost (skupinsko, individualno delo, usmerjeno v družabništvo). 

 

13.7 SOCIALNA SLUŽBA 
Socialno delo se naslanja in upošteva celoten življenjski kontekst starostnika – od kje 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. 
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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. 

 

13.8 IZVEDENI PROGRAMI V LETU 2013: 

 Ustanovitev, izvedba in organizacija poteka druga podporne skupine za svojce. 

 Organizacija in režija (skupaj z Mojco Kerč) filma kot prezentacije delovanja Podpornih skupin 

za svojce. 

 Aktivna udeležba na Alzheimer caffe: Predstavitev projekta Podpornih skupin za svojce in 

dejavnosti v Domu. 

Organizacija in režija (skupaj z Mojco Kerč) filma enega od srečanj Alzheimer caffe. 

 Predstavitev doma in dejavnosti navzven ter ozaveščanje širše javnosti na temo demence 

 Intervju na radiu Ognjišče skupaj z dr. Kogojem o demenci; 

 Predstavitev Doma in dejavnosti v ostalih medijih: Domžalske novice, Časopis radia Ognjišče, 

Slamnik 

 

13.8.1 Strokovne vsebine: 

Organizacija projekta Aktivno dopoldne (mesečni razpored izvedbe preko tima strokovnih delavcev); 

Izvedba projekta »Demenca«: na oddelku, kjer so stanovalci z demenco se organizira vodenje in 

varstvo preko strokovnih delavcev in ne negovalnega osebja, saj so potrebne širše vsebine. V 

septembru, 2013 so organizacijo projekta prevzeli ostali strokovni delavci. 

Individualno načrtovanje: poglobljeno spremljanje in strokovno delo tima strokovnih delavcev – 

organizacija in izvedba po planu; 

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

predlogi, ideje (organizacija in izvedba do septembra, 2013). 

Organizacija srečanj Informativnih sestankov za svojce novo sprejetih stanovalcev. Projekt se je začel 

izvajati v letu 2012 in se je nadaljeval v letu 2013. V letu 2013 sem tako organizirala 3 take sestanke, 

kjer so svojci 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.  

 

Strokovno delo z zaposlenimi z namenom povečati povezanost, boljše timsko delo in boljše delovne 

klime med zaposlenimi; supervizija za zaposlene:  

 za negovalno osebje 
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 za medicinsko osebje 

 za osebje v pralnici 

 za strokovne delavke 

 

V celoti je bilo za organizacijo in izvedbo porabljenih 102 uri dela. 

Redni letni razgovori z zaposlenimi: 

 Po naročilu direktorice sem izvedla redne letne razgovore po načrtu za 14 zaposlenih delavk. 

 Povezanost zaposlenih v smislu »Team buildinga« 

 Organizacija in izvedba Športnih iger za zaposlene 

 Organizacija in izvedba nastopa otrok zaposlenih delavcev 

 Organizacija in izvedba (skupaj z Mojco Kerč) Novoletnega druženja zaposlenih s programom. 

 

V letu 2013 sem bila mentorica pripravnici Ani Zupan, ki je s pripravništvom pričela 1.1.2013 in 

končala 31.12.2013. 

 

14 ZDRAVSTVENO NEGOVALNA SLUŽBA 
(pripravila Irena Prestor, namestnica direktorice za področje nege in oskrbe, dipl. med sestra) 

Zaposleni na zdravstveni negi skrbimo za naše stanovalce 24 ur na dan vse dni v letu. Vodilo pri 

našem delu je skrb, zagovorništvo vsakega stanovalca, odkrivanje njegovih potreb, potreb po 

zdravstveni negi. Vsak človek je svet zase, v socialnih zavodih pa je specifično tudi to, da se nujno 

srečujemo s svojci stanovalcev, ki pomagajo pri odločitvah glede zdravljenja, posebno so dobrodošli v 

situacijah, ko je njihov svojec življenjsko ogrožen in ne more ali ni zmožen sodelovati v postopkih 

zdravljenja.  

14.1 STRUKTURA ZAPOSLENIH NA ZDRAVSTVENO-NEGOVALNEM ODDELKU 
Na dan 31. 12. 2013 je bilo v ZN zaposlenih 50 javnih uslužbencev: 

DELOVNO MESTO ŠTEVILO 

BOLNIČARKE - NEGOVALKE 20 
BOLNIČARKE - PEDIKERKA  1 
ČISTILKE 3 
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA 2 
PRIPRAVNIK BOLNIČAR-NEGOVALEC 2 
STREŽNICE 7 
ZDRAVSTVENI TEHNIK- 4 URE 2 
ZDRAVSTVENI TEHNIK 13 

SKUPAJ 50 

Tabela 13.1:Struktura zaposlenih na dan 31.01.2013 
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Med zaposlenimi bolničarkami negovalkami, sta dve na porodniškem dopustu, ena sodelavka pa na 

dolgotrajni bolniški. Prav tako je ena strežnica na dolgotrajni bolniški. Med zdravstvenimi tehnicami 

je sodelavka, ki dela po štiri ure na dolgotrajni bolniški. 

V letu 2013 smo na strokovni izpit pripravljali 4 pripravnike od tega 1 tehnika ZN in 3 bolničarje – 

negovalce. Trije so strokovni izpit uspešno opravili, 1 tehnik ZN pa je predčasno prekinil pripravništvo 

iz osebnih razlogov. 

Ena tehnica zdravstvene nege, zaposlena polovični delovni čas je 4 dni v tednu opravljala delo v 

ambulanti doma. Bolničarka – negovalka – pedikerka je delala 2 x mesečno kot pedikerka za potrebe 

stanovalcev doma, preostali delovni čas je delala na oddelku kot bolničar – negovalec. 

Ambulanto doma je preko koncesije s 01. 02. 2013 prevzela eVITA – zavod za svetovanje in 

zdravstveno dejavnost. Od avgusta 2013 dalje v ambulanti 4 dni v tednu delala mag. dr. Kante - 

Sotošek Branka. Poleg splošne ambulante sta v preteklem letu delovali še: 

 PSIHIATRIČNA – ki jo je vodil Franc Štrus dr. med. specialist psihiater in je delovala enkrat 

tedensko ob četrtkih. V primeru nejasnosti ali težav pa je bil dosegljiv tudi po telefonu izven 

delovnega časa. 

 FIZIATRIČNA – ki je delovala 2 x mesečno ob torkih kamor je prihajala Radmila Lučić – 

Vučurević dr. med. specialist fiziater. 

Poleg naštetih specialistov smo sodelovali tudi z dvema specialistoma diabetologoma, ki sta 

spremljala naše stanovalce s sladkorno boleznijo in jih enkrat letno obiskala sicer pa smo po potrebi 

sodelovali z njima po telefonu.  

Po navodilih antikoagulantne ambulante v ZD Domžale smo redno kontrolirali INR in po njihovih 

navodilih skrbeli za ustrezno antikoagulantno zdravljenje naših stanovalcev. Smo tudi učna baza za 

dijake srednje zdravstvene šole, študente fakultete za zdravstvo. Prav tako organiziramo prakso za 

razne profile, kot so npr. socialni oskrbovalec, bolničar negovalec. Mislim, da je to dobra naložba 

praktičnega znanja v mlade profile, saj se v svojem poklicu srečujejo tudi s starejšo populacijo, ki je 

po potrebah zdravstvene nege zelo specifična.   

 

14.2 STRUKTURA NEGE DU DOMŽALE 
V letu 2013 se struktura vodilnih medicinskih diagnoz ni bistveno spremenila. Prevladujejo arterijska 

hipertenzija in ostala srčno žilna obolenja, senilna demenca, sladkorna bolezen, osteoporoza, v 

porastu pa je inkontinenca. Večina starostnikov ima več različnih kroničnih diagnoz, ki se jim 

pridružujejo še akutna obolenja. Zato lahko govorimo, da je pri starostnikih polimorbidnost zelo 

pogosta. 
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Zaradi vse višje starosti naših stanovalcev je inkontinenca za urin in blato v porastu. V decembru 2013 

je bilo na seznamu za inkontinenco 136 stanovalcev. Prevladovala je zelo težka inkontinenca, ki ji je 

sledila srednja inkontinenca, najmanj pa je bilo zelo težke inkontinence. DMS in domska zdravnica so 

skrbele za redno nabavo ustreznih inkontinentnih pripomočkov s pomočjo mesečne zbirne 

naročilnice v okviru standardov ZZZS. V letu 2013 smo v dobavo inkontinentnih pripomočkov vključili 

dva nova dobavitelja, katerih izdelki so se ob testiranju izkazali za zelo kvalitetne in so z njimi 

zadovoljni tako stanovalci kot zaposleni v zdravstveni negi. V decembru 2013 je bila izdana 

naročilnica za 136 stanovalcev. 95 jih je bilo v zelo težki inkontinenci, 13 v težki inkontinenci in 28 v 

srednji inkontinenci. 

Graf 13.1:Porazdelitev 

inkontinence 31.01.2013 

 

V preteklem letu je bilo pri stanovalcih opravljenih 7161 dni zdravstvene nege I, 13847 dni 

zdravstvene nege II, 36981 dni zdravstvene nege III in 389 dni zdravstvene nege pri stanovalcih, ki so 

bivali pri nas v dnevnem varstvu, brez zdravstvene nege je bilo 2748 dni. Največ dni odpade na račun 

zdravstvene nege III kar kaže na to, da prevladujejo stanovalci, ki so težje bolni in odvisni od naše 

pomoči v večini življenjskih aktivnosti. 
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Graf 13.2:Struktura nege na dan 31.01.2013 

V minulem letu je bilo 43 stanovalcev hospitaliziranih. 30 jih je za sprejem v bolnico napotila osebna 

zdravnica, 13 pa so jih v bolnišnico napotila urgentna služba. V letu 2013 je umrlo 38 stanovalcev od 

tega le trije v bolnici kar kaže na večjo osveščenost o paliativni oskrbi. 

Stari ljudje imajo veliko težav s pitjem in s hranjenjem, zato jih ogroža dehidracija. Nočejo, ne morejo 

ali ne znajo jesti in piti. Pri njih je potrebno veliko truda pri hranjenju ali pa  uporabljamo različne 

metode za hranjenje. V preteklem letu smo 7 stanovalcem zagotavljali primerno prehranjenost in 

hidracijo s pomočjo PEG, dvema pa s pomočjo NGS. Vsem omenjenim stanovalcem smo sondni 

prehrani dodajali visoko kalorične napitke kot so Ensure, Prosure, Nutridrink, Cubitan, s katerimi 

krepimo oslabljen imunski sistem.  

V terminalnih fazah in pri  stanovalcih v akutnih poslabšanjih, zlasti pri tistih s slabim ožiljem, smo i. v. 

aplikacijo infuzijskih raztopin zamenjali s hipodermoklizo, kar se vedno znova kaže za boljši, 

udobnejši, manj agresiven, včasih celo edini način, predvsem pa manj obremenjujoč za krvni obtok in 

obtočilne organe. 

V preteklem letu smo imeli 5 stanovalcev koloniziranih z MRSA, pri treh se je izvajala dekolonizacija, 

pri drugih dveh pa zaradi terminalne faze in posledično paliativne oskrbe le te nismo izvajali. Z ESBL je 

bilo preko preteklega leta koloniziranih 10 stanovalcev. Ob upoštevanju vseh  predpisanih  

standardov (POBO za delo z MRSA in ESBL koloniziranimi, pa nam uspeva odpravljati in preprečevati  

nadaljnji razvoj ali  prenos kolonizacij na druge stanovalce. Seveda pa je pri kolonizacijah z 

bolnišničnimi okužbami potrebno upoštevat tudi fluktuacijo stanovalcev, odhode in prihode iz 

bolnišničnega okolja. 

Nastanek razjed zaradi pritiska je pokazatelj kakovosti zdravstvene nege in je odvisen v veliki meri od 

stanja stanovalcev (pomičnost, prehranjenost, telesna  teža, zdravstveno  stanje, kronične  bolezni, 
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prekrvavljenost tkiv). Za preprečevanje razjed zaradi pritiska uporabljamo antidekubitsne blazine,  

mazila, svitke, druge pripomočke, po individualni shemi spreminjamo položaje v postelji pri slabše 

pomičnih in nepomičnih stanovalcih. Skrbimo za dvig odpornosti pri stanovalcih s prehransko 

podporo, ki je  bogata z  beljakovinami, vitaminskimi in energijskimi dodatki po navodilu zdravnice. Za 

zdravljenje razjed zaradi pritiska uporabljamo najsodobnejše obloge za rane, individualno 

prilagajamo shemo spreminjanja položajev v postelji, nudimo prehransko podporo, ki je bogata z 

beljakovinami in vitamini, posebni terapevtski prehranski dodatki  namenjeni celjenju  ran, energijski 

dodatki po navodilu zdravnice. 

Cepljenje proti sezonski gripi je brezplačno in prostovoljno. V jesenskem obdobju preteklega leta smo 

cepili 117 stanovalcev in 21 zaposlenih. Ob koncu leta 2013 nismo zaznali povečanega števila akutno 

obolelih za respiratornimi infekti ali gripo. Ves čas smo poleg cepljenja izvajali še druge preventivne 

ukrepe za preprečevanje širjenja infektov in kaže, da z izvajanjem le teh veliko pripomoremo k 

zdravju naših stanovalcev. 

V preteklem letu smo redno opravljali individualne načrte novo sprejetih  in že nastanjenih 

stanovalcev, si zastavljali cilje, da bi ohranili oziroma izboljšali njihovo zdravstveno stanje in 

psihofizično počutje. Z evalvacijo smo preverjali uspešnost zastavljenih ciljev.  

14.3 POTREBE STANOVALCEV PO AKTIVNOSTIH ZDRAVSTVENE NEGE 
Zdravstvena nega je kategorizirana v tri tipe glede na dnevno porabo časa negovalnega tima na 

enega stanovalca. Merila določa pristojno ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve.  

Zdravstvena nega I se praviloma nanaša na pomične stanovalce, stabilne kronične bolnike, lažje 

duševno motene osebe. Sem spadajo tudi vsi tisti, ki jim je potrebno nuditi splošni nadzor. 

Realiziranih je bilo 9368 delovnih dni nege I.Zdravstvena nega II se nanaša na delno pomične 

stanovalce, delno inkontinentne stanovalce s srednjo stopnjo demence, nestabilne somatske 

kronične bolnike, bolniki na insulinu, pri katerih je potrebno meriti krvni sladkor 5x dnevno. 

Realiziranih je bilo 11870 delovnih dni nege II.Zdravstvena nega III je najzahtevnejša zdravstvena 

nega. Stanovalci so popolnoma odvisni od naše pomoči, praviloma jih hranimo ali pa jih je potrebno 

dohranjevati. Velikokrat dodatno zbolijo za raznimi infekti, v ospredje pridejo motnje hranjenja. Prav 

tako sem spadajo težje duševno moteni stanovalci, ki rabijo stalen nadzor. Vsi ti so vključeni v ukrepe 

proti nastajanju razjed zaradi pritiska, potrebno jih je obračati na 3 ure, ker se sami ne morejo. 

Realizirano je bilo 60451 delovnih dni nege III.. 

Skupaj z dnevnim varstvom smo realizirali 572 delovnih dni. 
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14.4 FIZIOTERAPIJA 
(pripravila Mojca Kerč, dipl. fizioterapevtka) 

Namen fizioterapije v našem domu je s pomočjo terapevtskih metod vzpostavljati, izboljševati in 

vzdrževati psihofizične sposobnosti ter zmogljivosti stanovalcev. 

Najpomembnejši cilj fizioterapije v našem domu je stanovalcem izboljševati zdravstveno stanje in 

počutje ter jim s tem omogočiti bolj samostojno opravljanje osnovnih življenjskih aktivnosti in 

prostočasnih dejavnosti ter s tem povečevati kakovost njihovega življenja. 

Pri delu fizioterapevta pomembno vlogo igra motivacija, primerna komunikacija ter sposobnost in 

pripravljenost  stanovalcev za sodelovanje, saj je uspeh terapije največ odvisen prav od tega. 

Prevzemanje aktivne vloge stanovalcev pri svojem zdravljenju in vzdrževanju psihofizične kondicije se 

je tudi letos izkazalo za najbolj uspešen način . 

V fizioterapevtsko obravnavo je bilo v letu 2013 stalno ali občasno vključenih v povprečju 89% 

stanovalcev. Terapevtski program je vseboval, glede na potrebe in želje stanovalcev od 1 do 9 

različnih fizioterapevtskih postopkov. V enega do dva FT postopka je bilo vključenih povprečno 33,7% 

stanovalcev,tri do pet 49,2% in več kot šest postopkov 12,3 % stanovalcev in 5,8% stanovalcev preko 

celega leta ni bilo vključenih v FT. 
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Pred začetkom in med terapijo so bili narejeni orientacijski pregledi, ocena gibljivosti in moči, 

sposobnost posedanja in hoje, samostojnost v DA, kar se beleži v karton fizioterapije. Izdelal se je 

individualni načrt za vsakega stanovalca glede na njegove potrebe in želje, ki se redno tudi evalvira. 

Opravljene storitve se dnevno beležijo. 

 

Individualni fizioterapevtski programi so bili sestavljeni iz različnih metod fizikalne terapije in 

postopkov za lajšanje bolečin, različnih vaj, učenj posedanja, hoje in drugih športnih aktivnosti za 

zboljšanje in ohranitev telesnih zmogljivosti stanovalcev,kar je omogočalo stanovalcem večjo 

samostojnost v DA, ter s tem možnost vključevanja v druge dejavnosti v Domu in izven njega. 

Programe rehabilitacije in vzdrževanja, lajšanja bolečin, ter posamezne postopke pri negi (terapevtski 

položaji, pomoč pri posedanju, hoji…) je predpisovala fiziatrinja mag. Radmila Lučić ki 2x mesečno 

prihaja v Dom. Pregledala je tudi vse novo sprejete stanovalce. Na mesec pregleda 25- 30 stanovalcev 

tako da je bilo preko leta pregledanih 63% stanovalcev 

 

V preventivne programe so bili vključeni vsi stanovalci, ki so to želeli, oz. jim je zdravstveno stanje to 

dopuščalo. 

Terapevtski programi za ohranitev telesnih zmogljivosti so bili sestavljeni iz skupinske vadbe in 

individualnih fizioterapevtskih postopkov za preventivo obolenj in ohranitev samostojnosti. V te 

programe so bili zajeti stanovalci s kroničnimi težavami in boleznimi. 

Stanovalci z akutnimi nevrološkimi in srčnimi obolenji, po zlomih, z akutnimi bolečinami, novosprejeti 

stanovalci so bili vključeni v terapevtske programe rehabilitacije, katerih namen je zboljšanje telesnih 

zmogljivosti. Teh stanovalcev je bilo 20,5%in so bili povprečno vključeni v rehabilitacijo 49 delovnih 

dni. Stanovalci iz te skupine so imeli prednost pri obravnavi. 

V okviru Aktiva fizioterapevtov zbiramo te podatke v vseh domovih, z namenom, da zavarovalnici 

prikažemo koliko rehabilitacije za starejše opravimo v domovih in so zato druge rehabilitacijske 

ustanove manj obremenjene. 

 

68,3% vseh stanovalcev je vključenih v vsakodnevno telovadbo. V preventivne in vzdrževalne 

programe ohranjanja gibljivosti, koordinacije in moči v prostorih fizioterapije se je udeleževalo 23,0 % 

stanovalcev. Različne oblike protibolečinske terapije je imelo povprečno 27,3% stanovalcev, Večji 

poudarek je bil na kineziotapingu (14,9%)in aktivnih vajah, kar je zmanjšalo potrebo po pasivnih 

oblikah terapije.  

Veliko je bilo nepomičnih stanovalcev in stanovalcev ki so obležali zaradi hujših oblik akutnih obolenj, 

kjer je bila potrebna individualna obravnava na oddelku oz. bolniški postelji(38,0%). Nepomične 

stanovalce(7,6%) ki ne zmorejo posedanja na IV, smo posedali z asistenco preko roba postelje. Veliko 
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stanovalcev smo po boleznih ponovno posedali  preko roba postelje in v iv-38,5%. V akutni fazi so ti 

stanovalci obravnavani vsak dan, v kronični pa 1x tedensko. 29,8% slabo pomičnih stanovalcev in 

stanovalcev s težavami v ravnotežju je bilo vključenih v vsakodnevni trening hoje. 

Stanovalce, ki  so za hojo potrebovali pripomoček smo  testirali in tudi utrdili hojo z njim. Stanovalce 

(23,6 %) ki so to potrebovali smo opremili z rolatorji in IV  ter predlagali individualne prilagoditve IV, 

ki so jih stanovalci dobili z naslova zavarovanja. Veliko je bilo individualnih pogovorov tako s 

stanovalci kot tudi svojci.  

Terapija je potekala na oddelkih, v fizioterapiji, v toplejšem letnem času pa tudi na terasi Doma.  

Stanovalci  so  z veseljem v lepem vremenu uporabljali tudi v na vrtu postavljen športni park. 

Stanovalci so pri skupinskih in individualnih terapijah dobili navodila za aktivacijo, varno gibanje in 

čim večjo samostojnost, ter zdravo življenje. 

 

 

 

Izobraževanje negovalnega kadra s poučevanjem ustreznih terapevtskih položajev,ravnanjem s 

terapevtskimi pripomočki, učenjem in nasveti o pravilnih tehnikah dviganja in transfera stanovalcev 

je potekalo na oddelkih in v obliki delavnic.   
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Sodelavci z bolečinami  so bili deležni protibolečinske terapije, še več pa kineziotapinga in zato je bilo 

tudi manj bolniških odsotnosti. 

Fizioterapevt je član zdravstveno-negovalnega tima, strokovnega kolegija,strokovnega tima, 

strokovne delovne skupine za pripravo individualnih načrtov in komisije sprejem, premestitev in 

odpust stanovalcev. 

S pevskim zborom  stanovalcev- Spominčice smo redno vadili vsak teden s pevsko skupino Nova zarja 

pa občasno pred nastopi in tudi organizirali revijo pevskih zborov stanovalcev  in zborov zaposlenih v 

socialnovarstvenih zavodih Slovenije. 

S socialno delavko sva tudi v letu 2013 pripravljali teme in vodili podporni skupini za svojce. 

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 fizioterapevt sodeluje v večini aktivnosti, ki potekajo v domu.  

 

14.5 DELOVNA TERAPIJA 
(pripravila Silva Demšar, dipl. del. ter in Tjaša Kobol, dipl. del. ter) 

Delovna terapija stremi k čim večji samostojnosti stanovalcev. Njen cilj je doseči čim večjo kakovost 

življenja stanovalcev. S pripravljalnimi in namenskimi aktivnostmi skušamo doseči čim večjo 

samostojnost naših stanovalcev v njihovih dnevnih aktivnostih, kot so oblačenje, hranjenje, uporaba 

stranišča ipd. S samostojnostjo stanovalcev ohranjamo njihovo integriteto in s tem kakovost 

njihovega bivanja v našem domu. 

Proces staranja prinaša številne spremembe, ki so lahko vir različnim tegobam in stiskam, še zlasti 

kadar se pojavijo naenkrat, kot so bolezni, ki povzročajo upadanje psihofizične sposobnosti in imajo 

za posledico zmanjšanje samostojnosti.  

Starostnik v domu zaradi prilagojenega okolja in nudene pomoči živi samostojnejše, odvzeta mu je 

tudi skrb za opravljanje vsakodnevnih opravil, zato ima več časa, ki ga lahko nameni priljubljenim 

okupacijam. Stanovalci se zato največ vključujejo v aktivnosti delovne terapije s področja 

produktivnosti, ker jim to osmisli bivanje, jih motivira za aktivno vključevanje v domsko življenje, 

zapolni prosti čas, prinaša zadovoljstvo, omogoča socialne stike. Vse to jim omogoči večjo 

samostojnost in kvaliteto življenja. Pomembno je, da izberejo aktivnosti , ki so jim v užitek, veselje, so 

smiselne in so v njihovem interesu. V ospredju je seveda motivacija, spodbujanje starostnikov, da bi 

zaznali lastne potrebe, želje, interese in jih tudi uresničevali skozi aktivnosti. 
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V letu 2013 so bili poleg vseh rednih dejavnosti najbolj uspešni projekti: 

 računalniško opismenjevanje, 

izvajalci so bili prostovoljci preko 

projekta Simbioza, 

 medgeneracijsko sodelovanje z 

vrtcema Urša in Mali princ, 

osnovnimi šolami Rodica, Venclja 

Perka in Roje, ter Centrom za 

mlade Domžale, ki poteka skozi 

celo leto v obliki delavnic, druženja, 

vzajemnega sodelovanja na razstavah in predstavitvah, 

 sodelovanje z univerzo za tretje življenjsko obdobje, nastopi pevskih zborov, sodelovanje s 

kulturnimi društvi, razstave slik posameznih avtorjev, sodelovanje s prostovoljci v našem 

domu, 

 sodelovanje na Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu, 

 gospodinjske aktivnosti (peka štrukljev, potic, zavitkov, palačink..), 

 posebno pozornost smo namenili aktivnostim stanovalcev na vrtu, zasadili smo 

zelenjavni in zeliščni vrt , 

 domski kuža, za katerega skrbijo stanovalke, se z njim sprehajajo in so polno 

zaposlene z obveznostmi do živali. Obenem pa je kuža velika spodbuda za ostale 

stanovalce(posebno stanovalce z demenco), ki ga obiskujejo, božajo in ogovarjajo.  

 Letovanje za stanovalce v počitniškem domu Zveze Društev za cerebralno paralizo 

Sonček v Vrtičah, ki se ga je udeležilo 5 stanovalcev, 

 plesne vaje, prilagojene stanovalcem, 

 projekt »Aktivno dopoldne« poteka vsak dan, pri njem pa sodelujejo vsi strokovni 

delavci in sodelavci ter prostovoljci, ki so našim stanovalcem pripravljeni podariti uro 

svojega časa. 

 Filmski abonma v Kinu Domžale, v okviru katerega si stanovalci enkrat mesečno 

ogledajo film, ki je izbran posebej za njihovo populacijo 
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 Dan odprtih vrat, na 

katerem so za Radio 

Slovenija posneli 

oddajo Božične 

zgodbe, kjer so naši 

stanovalci opisali svoja 

praznovanja božičnih 

in novoletnih 

praznikov v svoji mladosti 

 prireditve v naši organizaciji in realizaciji s poudarkom na sodelovanju stanovalcev v 

vseh fazah izvedbe, razstave jaslic, pikniki, velikonočni, Valentinov in božični sejem 

(izdelki narejeni v delovni terapiji), izleti (Brezje in Bled), obiskovanje prireditev izven 

doma, 

 praznovanja ob osebnih praznikih 

stanovalcev, praznovanja in običaji ob praznikih. 

Vse te dejavnosti so namenjene vsem stanovalcem, 

ki se želijo vključiti in sodelovati. Posebno pozornost 

pa namenjamo stanovalcem z demenco. Oblikovane 

so stalne skupine v znanem okolju, ki nudijo 

dementni osebi varnost, zaupanje,socialno 

povezanost, strukturiranje dneva - razpored 

primernih dejavnosti skozi ves dan. Z motoričnimi 

aktivnostmi: terapevtska telovadba, ročne 

spretnosti, sprehodi, različne igre se ohranja 

predvsem fizična sposobnost.Nadalje so 

pomembne aktivnosti za spodbujanje spoznavnih sposobnosti, ki krepijo spomin, pozornost, 

orientacijo, prepoznavanje, logično in abstraktno mišljenje in drugo. Zelo pomembne so 

socialne spretnosti, ki jih  stanovalci ohranjajo z družabnimi igrami, obiski prijateljev, 

zabavnimi, družabnimi in kulturnimi prireditvami. 
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14.5.1 IZOBRAŽEVANJA DELOVNIH TERAPEVT V LETU 2013 

Tečaj Bownove terapije (24.-26.5. in 7.-9.6.2013) 

Enodnevna šola o demenci (15.6.2013) 

Paliativna oskrba (še poteka) 

15 TEHNIČNO VZDRŽEVALNA SLUŽBA 
(pripravil Goran Maravič, vzdrževalno tehnična služba) 

Leto 2013 je potekalo na področju vzdrževanja v skladu z planiranimi deli rednega vzdrževanja. 

Napake in okvare so se reševale ažurno in sprotno. Opravljeni so bili vsi redni servisi central 

varovanja (protipožarne, plinske). Opravljeno je bilo vzdrževanje v kotlovnici - servisi gorilcev peči, 

merjenje emisij, letno čiščenje peči in dimnih odvodov. Opravljen je bil redni letni servis vseh klima 

naprav.  

Na dvigalih so bili redno mesečno opravljeni pregledi s strani podjetja Šurlan&Co d.o.o. s katerim 

imamo sklenjeno pogodbo o vzdrževanju. 

Opravljeni so bili vsi letni moritoringi voda, tako pitne sanitarne vode, kot odpadnih voda.  

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.) 

Redno vzdrževanje okolice (ročno čiščenje snega, posipanje, košnja trave, obrez cipres in grmičevja), 

obžagali smo tudi vsa večja drevesa in jih pripravili na pomladitev. 

15.1 SEZNAM VEČJIH INVESTICIJ IN DEL 

V januarju se je nadaljevala energijska sanacija na domu. V delu so bila termoizolacijska dela v A 

traktu, montaža knauf stropov z vsemi pripadajočimi deli, ter montaža svetil. Na Južni strani je bila 

montirana nova fasada z valovitimi ploščami in toplotno izolacijo. V jedilnici smo dobili nov 

prezračevalni sistem, kateri je bil v februarju priklopljen na rekuperator, ki stoji na notranjem 

dvorišču.  
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V februarju je bila izvedena tudi montaža javljalnikov požara v jedilnici. Poleg sanacijskih del so 

potekala tudi druga dela, tako smo v februarju v celoti prešli na nov brezžični sistem sestrskih klicev, 

katere je dobavilo podjetje Eurotronik iz Kranja, v sklopu prvega dela je bilo kupljenih 53 ročnih 

zapestnih oddajnikov, 5 pagerjev za sprejem klicev in tri bazne postaje z računalnikom za beleženje 

dogodkov. 

V mesecu marcu so se nadaljevala sanacijska dela s postavitvijo klimata za pralnico ter rekuperacijsko 

toplotno črpalko za pripravo tople tehnološke vode v pralnici. Nadaljevala so se tudi dela pri sestrskih 

pozivih, dobavljene so bile oddajne enote za vse stanovalce, ter vzpostavitev celotnega sistema. 

 

Aprila je bila zaključena energetska sanacija in izvedena primopredaja. 
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Pralnica je v maju dobila nov 40 kilogramski Electroluxov pralni stroj ter  

35 kilogramski sušilni stroj. To je bila po 20 letih prva večja investicija v pralnici.  

 

Maja smo odstranili brežino na delu vrta proti parkirišču. 

Junija smo dobili novo svetlobno označevalno tablo pred vhodom v dom, zadaj na vrtu smo postavili 

vrtno lopo za shranjevanje vrtnega orodja, kosilnic, samokolnic ter ostalega materiala. 

 

V avgustu smo se razveselili nove traktorske kosilnice Husqvarna, ki bo olajšala delo na zelenicah. 

Prav tako smo zasadili ciprese, ki so jih je darovala KS Slavka Šlandra. 
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Delo na zelenicah se je nadaljevalo v septembru, odstranili smo več brežin okoli doma, v katerih je bil 

predvsem odpadni material od gradnje , tako da smo dobili več ravnih zelenic. Narejena so bila tudi 

pripravljalna zemeljska dela za postavitev pergol ob vrtni lopi in terasi. 

     

 

 

 

 

 

 

 

Pergole smo postavili v oktobru, narejene so iz sibirskega macesna, ki je bolj odporen na vremenske 

nevšečnosti in potrebuje manj nege – ni potrebe po zaščitnih premazih.  

Prav tako je bil v oktobru v pralnici postavljen nov likalno zlagalni stroj za likanje rjuh, prtov ter 

njihovo sprotno zlaganje.  
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Novembra smo posadili pet jablan. Ostala drevesa, ki niso bila 

obrezana vrsto let, je za nas obrezal Hortikultura Lešnik Aleš 

s.p. 

V decembru smo zamenjali vse stare požarne javljalnike, 

komplet z vso novo napeljavo ter vezavo na požarno centralo, 

vsak javljalnik ima svojo številko, ki se izpiše na centrali v 

primeru vklopa, vse skupaj pa je vezano na dežurno službo 

Varnost Ljubljana. 

Sami smo izdelali zaprto zbiralnico za 

biološke odpadke, ki smo jo postavili 

ob kuhinji ter tako omogočili lažji 

dostop tako zaposlenim v kuhinji, kot 

tudi službam, ki so zadolžene za odvoz. 

 

Veliko dela smo naredili sami. Tako 

smo v veliki meri zmanjšali stroške. 
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16 KUHINJA 
(pripravil Miha Sršen, vodja kuhinje) 

V kuhinji Doma upokojencev Domžale je zaposlenih enajst delavcev, vodja kuhinje, štiri kuharice in 

šest kuhinjskih pomočnic. Vsakodnevno se trudimo pri pripravi uravnoteženih in okusnih obrokov. V 

želji, da bi jedilnik ustrezal željam stanovalcev, tedensko načrtujemo jedilnik skupaj z njimi in sicer 

izmenično po oddelkih.  

Načrtovanje obrokov temelji na priporočilih, ki veljajo za prehrano starejših ljudi. Na osnovi dietnega 

navodila, ki ga izda zdravnik in posreduje medicinska sestra, se načrtujejo tudi različne vrste dietnih 

jedilnikov. 

Dnevno pripravljamo obroke za 170 stanovalcev, 60 zaposlenih in za okoli 30 zunanjih uporabnikov. 

V jedilnici doma obeduje okoli sedemdeset stanovalcev, ostalim hrano postrežemo po oddelčnih 

jedilnicah in sobah.  

Vsi obroki so skrbno načrtovani in pripravljeni iz kakovostnih sestavin. Prevladujoča vrsta prehrane v 

domu je starejšim ljudem prilagojena varovalna hrana in dietna prehrana. Kar nekaj ljudi se 

prehranjuje s hrano s spremenjeno konsistenco (kašasta, tekoča). 

Najpogostejše diete, ki jih dnevno pripravljamo so sladkorna, želodčna in žolčna (razvidno iz grafa 

15.1). 

 

 

Graf 15.1: Število stanovalcev glede na diete 

 

Izvajamo HACCP sistem, za katerega smo v letu 2013 ponovno pridobili potrditev notranjega nadzora 

Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana, da se HACCP v praksi ustrezno izvaja. Preko leta smo 

izobraževali zaposlene za področja ustrezne higiene osebja, skladišč, delovnih površin in prostorov 
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ter pravilnega ravnanja pri pripravi in pomivanju posode. Zaposleni so se izobraževali tudi iz področja 

pravilnega umivanja rok in uporabe razkužil, čistil ter osnov HACCP sistema. Pri delu smo upoštevali 

navodila novo izdanih HACCP smernic za gostinstvo in sledili smernicam dobre higienske prakse. 

Navadno in dietno hrano pripravljamo tudi zunanjim uporabnikom, ki jo pripeljemo na dom in sicer 

vse dni v tednu, tudi nedelje in praznike. 

V letošnjem letu smo razvozili 6168 kosil.  

S pecivom in drobnimi prigrizki popestrimo razne družabne dogodke. Na oddelkih aktivno 

sodelujemo tudi s kuharskimi delavnicami, ki so del projekta »Aktiven dopoldan«.  

Prijetno bivanje popestrimo tudi s kulinaričnimi dobrotami ob praznovanju velike noči, martinovega, 

novega leta, ob piknikih… 

 

 


