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I. UVOD
V letu 2019 se je kriza s pridobivanjem ustreznih delavcev še poglobila. Bolniške odsotnosti, upokojitve
ter odhode na druga delovna mesta smo zelo težko zapolnili z novimi delavci in velikokrat je ostala
vrzel, ki smo jo morali zakrpati kar s preostalimi zaposlenimi. Le-ti so v večini primerov svoje delo
opravljali z velikim občutkom odgovornosti ter pripadnosti naši ustanovi, hkrati pa seveda nosili breme,
ki jim je bilo naloženo zaradi te nezavidljive situacije. Slednja, skupaj z vedno bolj starajočo se starostno
strukturo zaposlenih ter z neustreznimi kadrovskimi normativi, ki se že več kot 20 let niso spremenili,
pa pogojuje vedno več bolniških odsotnosti, nezadovoljstvo pri delu, omejitev pri opravljanju dela ter
tudi invalidnosti.
Prav zaradi tega smo še toliko bolj zadovoljni, da smo uspešno izvedli organizacijo prekvalifikacije za
delovno mesto bolničar negovalec in tako pridobili kar 8 novih bolničark, kar bi bilo samo z razpisi
nemogoče doseči, saj tega kadra na trgu dela praktično ni. S tem smo zagotovili kvalitetnejše izvajanje
nege in oskrbe za naše stanovalce. Poleg tega smo spremljali novosti na področju stroke zdravstvene
nege in jih uvajali v delovni proces, tudi s pripravo in posodobitvami raznih navodil za delo, kar nam
omogoča kvalitetnejše in varnejše izvajanje zdravstvene nege. Na tem mestu bi še posebno poudarila
obsežen dokument, ki ga je, na podlagi nacionalnih protokolov, pripravila namestnica direktorice za
področje zdravstvene nege in oskrbe s svojimi sodelavci. Le-ta ima naslov Nacionalni protokoli in
standardi aktivnosti zdravstvene nege, in vsebuje opise vseh bistvenih postopkov zdravstvene nege ter
nabor priporočil, ki zagotavljajo, da je izvedba aktivnosti zdravstvene nege ter oskrbe varna in
kvalitetna.
Investicije, ki smo jih načrtovali v Programu dela za leto 2019 pa so potekale dokaj tekoče. Tako smo,
med drugim, prenovili streho negovalnega dela doma, sanirali toplotno podpostajo, postavili
nadstrešek v parku ter obnovili dvigalo pri recepciji.
V okviru modela kakovosti E-Qalin smo realizirali kar veliko podanih predlogov, eden izmed njih je bil
tudi izdelava informativnih map za stanovalce in njihove svojce, ki vsebujejo informacije o delovanju
in organizaciji našega Doma in ki so bile zelo lepo sprejete.
V letu 2019 pa smo še posebno pozornost posvetili ozaveščanju stanovalcev, zaposlenih in krajanov
Izlak in okolice o demenci. V sodelovanju s Slovenskim združenjem za pomoč pri demenci Spominčica
– Alzheimer Slovenija smo v našem Domu vzpostavili demenci prijazno točko, organizirali razna
izobraževanja o tej bolezni današnjega časa ter organizirali tudi »pohod za spomin«, ki so se ga udeležili
tako naši stanovalci, zaposleni, kot tudi krajani Izlak.

1. DELOVANJE ORGANOV DOMA V LETU 2019


Svet Doma se je sestal na 2 rednih sejah, trikrat pa je odločal dopisno;



Strokovni svet se je sestal 2 krat;



Kolegij direktorja se je sestajal tedensko in obravnaval tekočo problematiko;
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Komisija za sprejem, premestitev in odpust se je sestala redno vsak mesec in po potrebi izredno;



Zbor stanovalcev se je sestal enkrat mesečno;



Zbor delavcev smo sklicali 1 krat;



Delovna skupina za varnost in zdravje pri delu se je sestala 2 krat.

2. OBISKI INŠPEKTORJEV V LETU 2019


Dne 3.4.2019 je izredni nadzor izvajala delovna inšpektorica. Obiskala nas je zaradi prijave javne
delavke, ki naj bi opravljala delo preko polnega delovnega časa, kar ni v skladu s pogodbo o
izvajanju javnih del. Inšpektorici je bilo obrazloženo, da v domu upoštevamo vse pogodbene
obveznosti, da pa je v omenjenem primeru prišlo do zakasnitve, ki je nastala zaradi prepoznega
prihoda reševalnega vozila v bolnišnico Trbovlje, kjer je javna delavka spremljala našega
stanovalca. Ker je bilo reševalno vozilo, ki naj bi stanovalca in javno delavko odpeljalo iz Trbovelj
nazaj v DSO na nujni vožnji, je morala javna delavka s stanovalcem počakati na omenjeno vozilo.
Zaradi tega je javna delavka opravila delo preko polnega delovnega časa. Delodajalec bi ji vsekakor
omogočil koriščenje teh ur, vendar je javna delavka naslednji dan odšla na bolniški stalež iz
katerega se do konca trajanja pogodbe ni vrnila.
Inšpektorica je našo obrazložitev razumela in ni odredila nobenega ukrepa.



Dne 23.7.2019 je bil izveden inšpekcijski nadzor s strani Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo
in varstvo rastlin. V kuhinji je bil odvzet vzorec očiščene in narezane solate in poslan v analizo v
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. Bili smo obveščeni, da je bil vzorec glede na
nabor preiskovanih parametrov varen in skladen s predpisi, zato je bil postopek inšpekcijskega
nadzora ustavljen.



Dne 29.10.2019 sta izvajala inšpekcijski nadzor s področja delovnih razmerij, ki se nanašajo na
organizacijo dela službe pomoči na domu, dva delovna inšpektorja in sicer:
o delovna inšpektorica je izvajala nadzor nad organizacijo in razporejanjem delovnega časa
socialnih oskrbovalk. V nadzoru je bilo ugotovljeno, da delodajalec organizira in razporeja
delavke na delo v skladu z zakonom. Inšpektorica je le opozorila koordinatorko in vodjo
službe PND, da delavkam ne sme, kljub njihovi pisno izraženi želji, omogočiti koriščenje
časa za malico na koncu delovnega časa.
o delovni inšpektor pa je pregledal področje izvajanja varnosti in zdravja pri delu. Z
dokumentacijo je bil zadovoljen, opozoriti smo morali samo odgovorno osebo Medicine
dela, prometa in športa, da je popravila nepravilni naziv delovnega mesta, ki je bil napisan
na zdravniškem spričevalu ene delavke ter mu posredovati Zapisnik o preizkusu teoretične
in praktične usposobljenosti za varno delo za eno delavko. Vse to smo pravočasno tudi
izvedli.



Dne 18.11.2019 je redni inšpekcijski pregled izvajala zdravstvena inšpektorica, ki je pregledala
področje nalezljivih bolezni, minimalnih sanitarnih zdravstvenih pogojev, področje ravnanja z
odpadki v zdravstvu ter področje zdravstvene dejavnosti in zagotavljanja pacientovih pravic.
Inšpektorica je ob nadzoru ugotovila naslednje neskladnosti:
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pogodba o sodelovanju z zdravnikom psihiatrom ni vsebovala vseh predpisanih
elementov;
v domu nismo vodili evidence sklenjenih podjemnih pogodb v skladu z Zakonom o
zdravstveni dejavnosti;
v Pravilniku o pogojih za pripravo in izvajanje programa preprečevanja in obvladovanja
bolnišničnih okužb nismo imeli opredeljeno, da ostre odpadke ne zbiramo posebej, ampak
jih odlagamo med odpadke s klasifikacijsko številko 18 01 03;
v kontejnerju za odpadke s klasifikacijsko številko 18 01 03 se je nahajala tudi embalaža in
zloženec, ki tja ne sodi.

Pri vseh ostalih pregledanih področjih pa inšpektorica ni našla nobenih neskladnosti.
Omenjena neskladja smo pravočasno odpravili in o tem poročali inšpektorici, ki je na podlagi
tega izdala sklep, da smo izpolnili vse obveznosti in da se postopek inšpekcijskega nadzora
ustavi.

3. REALIZACIJA INVESTICIJ
3.1 Realizacija investicijskih vlaganj (nabava osnovnih sredstev)
OSNOVNA SREDSTVA IN STORITVE

DATUM NABAVE

CENA (EUR)

Tablice za sestrski klicni sistem

28.02.2019

2.995,35

Dvigalo za premeščanje stanovalcev

06.03.2019

970,08

Pripomoček za premeščanje stanovalcev

06.03.2019

599,54

Gospodinjski pomivalni stroj (osrednji prostor)

20.03.2019

356,41

Negovalna električna postelja (10x)

02.04.2019

13.113,66

Računalniki (3x)

04.04.2019

1.945,79

Školjkasti stol (Rožmarin)

26.04.2019

982,89

Nadstrešek v parku

06.05.2019

6.092,16

04.06. in 20.9.2019

33.576,77

20.11.2019

124.967,94

(prizidek), 4x

14.08.2019

1.871,40

Aparat za izvajanje mikrovalovne terapije

24.09.2019

4.589,24

Omare (soba za izolacijo), 3x

30.09.2019

675,00

Aparat za hitro ohlajanje in zamrzovanje hrane

06.11.2019

3.425,32

Požarna centrala

26.11.2019

2.066,15

Regali za kuhinjo

06.12.2019

2.326,60

Ogrevalni pult za kuhinjo

17.12.2019

1.363,81

Toplotna podpostaja, monitoring
Prenova strehe na negovalnem delu doma,
projektna dokumentacija
Sedežna garnitura za dnevne prostore

(šok komora)
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Nenačrtovana vlaganja
OSNOVNA SREDSTVA

VZROK NABAVE

DATUM

(NEPLANIRANE NABAVE)
Kovinska miza (park), 3x

VREDNOST
(EUR)

Naknadno ugotovljena

06.06.2019

268,02

10.07.2019

300,00

potreba
Mizna plošča in predalnik z

Naknadno ugotovljena

dvema predaloma (šivalnica)

potreba

Televizija (dnevna soba; 3. nad.

Okvara stare televizije

03.09.2019

277,97

Potreba zaradi programa

07.10.2019

310,56

prizidek
Stenska tablica za vzdrževalca

»Vzdrževalec«
Hladilna omara za kuhinjo

Okvara starega hladilnika

19.10.2019

1.494,68

Zamrzovalna skrinja za kuhinjo

Iztrošenost stare skrinje

06.12.2019

4.343,48

Uničevalec papirja

Okvara starega uničevalca

17.12.2019

845,73

Fortinet ForiGate

Računalniška strojna

20.12.2019

540,07

oprema (zaščita strežnika)

3.2 Realizacija investicijskega vzdrževanja
INVESTICIJSKA VZDRŽEVANJA

DATUM NABAVE

CENA (EUR)

Zamenjava avtomatskih teleskopskih vrat na
glavnem vhodu Doma

12.04.2019

2.275,64

Obnova dvigala pri recepciji

25.07.2019

11.418,32

Delna zamenjava obstoječih ključavnic s

07.11.2019

1.597,75

26.11.2019

2.787,48

23.12.2019

1.651,67

sistemskimi
Zamenjava požarne centrale in ionizacijskih
javljalnikov v prizidku (4. nadstropje)
Preureditev kuhinjskih prostorov (delno)

V okviru investicijskega vzdrževanja smo načrtovali nekoliko obsežnejšo preureditev kuhinjskih
prostorov povezano s pridobitvijo projekta prezračevanja in hlajenja. Ker je bilo naknadno ob
natančnem pregledu s strani strokovnjakov ugotovljeno, da je potrebna celovita prenova
prezračevanja in hlajenja kuhinjskih prostorov, smo se odločili, da bomo le-to izvedli v letu 2020. Poleg
tega smo v letu 2019 želeli izvesti tudi sanacijo steklene strehe, vendar zaradi vse večjega naraščanja
stroškov dela, ki se v našem domu gibljejo že okrog 70 %, v prvih dveh tretjinah leta te investicije, zaradi
ohranjanja pozitivnega rezultata, nismo izvedli, kasneje pa nam to niso več dopuščali vremenski pogoji.
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Nenačrtovana vlaganja
INVESTICIJSKA VZDRŽEVANJA

VZROK VZDRŽEVANJA

DATUM

VREDNOST
(EUR)

Namestitev stenskih oblog v

Nujno potrebno zaradi

pralnici

zaščite sten

Oporni zid ob zunanjem delu

Zaščita in ureditev

zaklonišča Doma

nabrežine

Ureditev stropa v sobah prizidka

Dotrajanost stropa

08.03.2019

1.823,00

18.04.2019

3.824,34

12.07.2019

1.613,55

(5. nadstropje)

4. DONACIJSKA IN SPONZORSKA SREDSTVA


15.2.2019 so svojci pokojne stanovalke podarili stojko. njena ocenjena vrednost je 500,00
EUR.



18.2.2019 je Društvo upokojencev Zagorje ob Savi prispevalo 200,00 EUR za pripomočke in
material, ki ga uporabljajo naši stanovalci pri krožku ročnih del.



4.6.2019 je naša sodelavka Staša Podlesnik za stanovalce enote Rožmarin podarila leseno
družabno igro »Človek ne jezi se«, katere ocenjena vrednost znaša 20,00 EUR.



7.8.2019 so svojci pokojne stanovalke podarili televizijski sprejemnik (Samsung, LCD ekran),
katerega ocenjena vrednost znaša 150 EUR ter invalidski voziček, katerega ocenjena vrednost
znaša 120 EUR.



4.9.2019 nam je naša sodelavka Jessica Käpp Prelovšek podarila 4 gasilske komplete mize s
klopmi. Njihova skupna vrednost znaša 200,00 EUR.



23.10.2019 smo od Lekarne Pušnik prejeli 20 škatel zdravila Flebaven 500 mg, ki je namenjen
za zdravljenje znakov in simptomov kronične bolezni ven.
DATUM

DONATOR OZ. SPONZOR

15.02.2019

Svojci pokojne stanovalke

500,00

18.02.2019

Društvo upokojencev Zagorje ob Savi

200,00

04.06.2019

Sodelavka Staša Podlesnik

20,00

07.08.2019

Svojci pokojne stanovalke

270,00

04.09.2019

Sodelavka Jessica Käpp Prelovšek

200,00

23.10.2019

Lekarna Pušnik

475,40

SKUPAJ

VREDNOST (EUR)

1.665,40
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5. AKTUALNE ZADEVE V LETU 2019
5.1 Program javnih del za leto 2019
Konec leta 2019 smo uspešno kandidirali za štiri javne delavce na javnem povabilu za izbor programov
javnih del in sicer s programom »Družabništvo in spremljanje«. Zavod za zaposlovanje je sofinanciral
55 % stroška plače, za dva delavca pa nam je razliko do polnega stroška krila Občina Zagorje ob Savi.
Zaradi manjšega deleža brezposelnosti v občini Zagorje ob Savi, se je sofinanciranje stroška plač s strani
Zavoda za zaposlovanje v letu 2019 glede na predhodno leto zmanjšalo iz 65 % na 55 %.
Tudi v letu 2019 smo se srečali s težavami v zvezi z izbiro ustreznih javnih delavcev. Kandidatov namreč
ni bilo veliko na razpolago, pa še ti v določenem deležu niso bili najbolj zainteresirani za delo. Da bi
ohranili kakovost izvajanja javnih del za naše stanovalce, smo reorganizirali način dela in določili vodjo
javnih del, ki skrbi za program aktivnosti javnih delavcev in njihovo kvalitetno izvajanje.

5.2 Prenova negovalnega dela doma


V mesecu maju smo dokončali ureditev parka za stanovalce in sicer postavljen je bil tudi
nadstrešek, ki zelo dobro nadomešča funkcijo senčne ute. Pod nadstrešek smo postavili tudi tri
kovinske mize in 12 stolov, ki so bili zlasti v poletnih mesecih skoraj polno zasedeni s stanovalci in
rehabilitanti ter njihovimi svojci. V parku so se odvijale tudi razne prireditve (športne igre, sadni
dan za stanovalce, sprehod za spomin, praznovanje ob dnevu starejših, kostanjev piknik,…).

Nadstrešek v parku



Pregled aktivnosti v zvezi z obnovo strehe:
o dne 6.3.2019 smo Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
posredovali v soglasje Finančni načrt in Program dela za leto 2019, v okviru katerih je bil

7

DELOVNO POROČILO 2019



posredovan tudi predlog porabe sredstev poslovnega izida iz preteklih let za prenovo
strehe negovalnega dela Doma v vrednosti 97.972 EUR, ki ga je sprejel Svet Doma na svoji
6. seji (28.2.2019).
o Ker v roku enega meseca v zvezi s tem predlogom nismo s strani resornega ministrstva
dobili odgovora, smo dne 24.4.2019 na ministrstvo posredovali prošnjo za pridobitev
soglasja k omenjenemu predlogu.
o Dne 4.6.2019 smo s strani resornega ministrstva prejeli soglasje k predlogu o porabi
sredstev poslovnega izida.
o V začetku julija 2019 je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno javno naročilo za prenovo
strehe na traktu A in B negovalnega dela Doma. Odpiranje ponudb je potekalo 5.8.2019.
Na javni razpis je prispela le ena ponudba, katere ponudbena vrednost je znašala
129.890,87 EUR z DDV.
o Predvsem zaradi tega, ker je ponudbena vrednost odstopala od načrtovane vrednosti za
prenovo strehe, smo pristopili k rebalansu finančnega načrta in programa dela za leto
2019, katerega je Svet doma sprejel na seji dne 27.8.2019, soglasje k rebalansu s strani
resornega ministrstva pa smo prejeli dne 13.9.2019.
o 16.9.2019 smo z izvajalcem Promobile d.o.o. podpisali pogodbo o izvedbi prenove strehe
na traktu A in B negovalnega dela Doma, izvajalec pa je pričel z deli 1.10.2019.
o Dela so potekala dokaj tekoče in se zaključila dne 20.11.2019.
Projekt za izvedbo del (PZI) za A trakte v vseh treh nadstropjih negovalnega dela Doma je bil
zaključen konec decembra 2019.

5.3 Sanacija toplotne podpostaje
V začetku meseca junija smo zaključili z deli sanacije toplotne podpostaje v negovalnem delu doma.
Le-ta je bila nujno potrebna, saj prejšnji mehanizem ni omogočal termo regulacije, kar je bilo tako iz
ekonomskega kot iz energetskega vidika zelo neučinkovito. Po sanaciji se je v hladnejših mesecih tako
uravnavanje notranje temperature popolnoma uredilo, zato se je občutno izboljšala tudi kakovost
bivanja stanovalcev v negovalnem delu doma.

5.4. Obnova dvigala pri recepciji
Dvigalo pri recepciji, ki je bilo izdelano leta 1999, smo morali zaradi dotrajanosti obnoviti. Potrebna je
bila vgradnja ustreznih sredstev za kontrolo hitrosti dvigajoče se kabine, zamenjan je bil pogon dvigala
in frekvenčna regulacija elektromotorja pogona dvigala. Obnova je bila dokončana konec meseca julija.
5.5 Požarna varnost
Ob praktičnem usposabljanju za izvajanje evakuacije iz Doma je bilo ugotovljeno, da je potrebno ob
evakuaciji uporabiti veliko različnih ključev, kar podaljša čas evakuacije. Zato smo v letu 2019 zamenjali
najbolj pomembne ključavnice s sistemskimi, za katere potrebujemo le en ključ, ki so ga prejeli vsi
zaposleni, odgovorni za gašenje prvih požarov, pa tudi gasilski enoti PGD Izlake in PGD Zagorje – mesto.
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Poleg tega smo nabavili tudi novo požarno centralo ter zamenjali ionizacijske javljalnike požara v 4.
nadstropju prizidka.
5.6 Odškodninski zahtevek zoper ZZZS


Že v letu 2018 je bil s strani pooblaščenega odvetnika (ki ga je v ta namen najela Skupnost socialnih
zavodov Slovenije) posredovan zahtevek v vrednosti 28.307 EUR Zavodu za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (ZZZS) za povračilo škode, nastale zaradi neupoštevanja pogodbenih
obveznosti s strani ZZZS glede uskladitve cen zdravstvenih storitev s povečanimi stroški dela,
nastali v obdobju od 1.7.2017 do 31.12.2017, zaradi povišanja plačnih razredov zdravstvenih
delavcev kot posledica sprejetja Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega
varstva (UL RS, št. 46/17). Ker je ZZZS naš odškodninski zahtevek v celoti zavrnila, smo še isto leto,
v mesecu septembru, preko pooblaščenega odvetnika vložili tožbo.



Po podatkih pooblaščenega odvetnika naj bi tožena stranka odgovorila na tožbo, vendar sodišče
do sedaj še ni razpisalo obravnave.

5.7 Prekvalifikacija delavk v naziv bolničar negovalec
V letu 2018 smo se z Zasavsko ljudsko univerzo, zaradi pomanjkanja bolničarjev negovalcev na trgu
dela, dogovorili za izvedbo programa prekvalifikacije naših delavk v naziv bolničar negovalec. Tako je 8
delavk že konec leta 2018 pričelo z izobraževanjem in ga v mesecu juniju 2019 tudi uspešno zaključilo.
Sedaj opravljajo v našem domu obvezno pripravništvo, ki se bo zaključilo s strokovnim izpitom v prvi
polovici letošnjega leta. Zelo smo zadovoljni, da bomo na tak način pridobili 8 novih bolničark negovalk
in s tem zagotovili boljšo kakovost izvajanja zdravstvene nege za naše stanovalce. Naš pristop k
reševanju tega perečega vseslovenskega problema je bil tudi s strani drugih domov sprejet kot zelo
dobra rešitev, katere se že poslužujejo tudi v drugih krajih po Sloveniji.
5.8 Ureditev odvodnjavanja v okolici našega Doma
Ker se v letu 2018, kljub našim večkratnim pozivom Občini Zagorje ob Savi in Krajevni skupnosti Izlake
k ureditvi odtočnih kanalov, na tem področju praktično ni zgodilo nič, smo v letu 2019 doživeli kar tri
hude poplave (17.7., 24.8. in 2.9.2019). Voda, ki je pritekla iz okoliških hribov se je iztekla v naš Dom,
saj je naliv v roku desetih minut zamašil vse odtoke v okolici Doma. Kljub pravočasni zaščiti vseh vhodov
v Dom s strani zaposlenih, je prišlo do poplave kuhinje, celotnega dnevnega centra s pripadajočimi
prostori, bazena s strojnico, toplotne postaje in podpostaje, plinske postaje ter delavnice vzdrževalcev.
Takoj smo pričeli z vsemi aktivnostmi za omejitev nesreče, vendar je bila potrebna tudi pomoč gasilcev.
Vso nastalo škodo smo s strani Zavarovalnice Triglav dobili povrnjeno.
Dne 5.9.2019 smo ponovno posredovali poziv na Občino Zagorje ob Savi, kot tudi na Krajevno skupnost
Izlake. Odgovorni so se relativno hitro odzvali. Tako smo s strani Gospoda Iva Vrtačnika, vodjo Oddelka
za gospodarske javne službe pri Občini Zagorje ob Savi že 9.9.2019 prejeli obvestilo, da bo organiziran
ogled obstoječe kanalizacije padavinske vode s strani vseh pristojnih. Ta ogled se je dejansko izvedel;
prisotni so bili predstavnik Občine, predsednik KS Izlake, predstavnik JP Komunala Zagorje ter naša
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vzdrževalca. Dogovorjeno je bilo, da bo potreben še video pregled obstoječe kanalizacije. Gospod
Vrtačnik nas je seznanil, da bodo izvedene še naslednje aktivnosti:
 pridobitev informacij o obstoječih komunalnih vodih,
 določitev trase in vrste ter velikosti kanalizacijskih cevi z revizijskim jaškom,
 priprava popisov gradbenih del in opreme,
 podpis služnostne pogodbe za potek javne kanalizacije po zemljiščih, ki niso v lasti Občine Zagorje
ob Savi,
 zbiranje ponudb in izbor izvajalca,
 izvedba in nadzor nad izvajanjem del.
5.9 Ureditev področja varovanja osebnih podatkov
Kot smo si v Planu dela zadali, smo v letu 2019, v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 27.4.2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o
prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu
podatkov, Uradni list Evropske unije št. L 119/1) ter Zakonom o varstvu osebnih podatkov, uredili
področje varovanja osebnih podatkov:


za zaposlene smo dne 16.10.2019 organizirali izobraževanje iz področja varstva osebnih podatkov
(osnovno usposabljanje za pravilno in zakonito delovanje v zvezi s pravicami uporabnikov in
zaposlenih na področju varstva osebnih podatkov);



Svet Doma je dne 5.11.2019 sprejel Pravilnik o varstvu osebnih podatkov;



dne 29.11.2019 je direktorica, na podlagi sprejetega pravilnika, izdala sklep, da imenuje za
pooblaščeno osebo, odgovorno za obdelovanje, varstvo in druge ukrepe s področja osebnih
podatkov ter za sporočanje Informacijskemu pooblaščencu o zlorabi varstva osebnih podatkov
odvetnico Mileno Lukmar. O tem smo dne 2.12.2019 z obvestilom seznanili tudi Informacijskega
pooblaščenca.



s pomočjo gospe Lukmar smo pripravili tudi obrazce za vse potrebne izjave in soglasja za zaposlene,
stanovalce, rehabilitante ter za zunanje izvajalce. Poleg tega smo pripravili tudi krajše pisne
informacije o varstvu osebnih podatkov za stanovalce Doma in rehabilitante.

5.10 Pridobivanje koncesije za rabo podzemne vode in napoved za plačilo vodnega povračila
Že v letu 2013 smo na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje posredovali vlogo za pridobitev koncesije za
rabo podzemne vode, ker uporabljamo termalno vodo iz vrtine V-3/84, ki se nahaja v bližini Medijskih
toplic, za ogrevanje Doma, do konca leta 2018 pa tudi za bazen. Vlogo smo že nekajkrat dopolnili, v
letu 2019 pa smo prejeli poziv s strani Ministrstva za okolje in prostor, da moramo predložiti dokazilo
o lastninski pravici ali drugi stvarni pravici na nepremičnini, na kateri se nahaja vrtina. Ker v Domu
nismo razpolagali z nobeno dokumentacijo v zvezi s tem, smo najprej s pomočjo odvetnice poiskali
lastnika te nepremičnine in nato z njim dne 15.3.2019 podpisali pogodbo o priznanju stvarne služnosti,
na podlagi katere ima naš Dom služnostno pravico rabe, izgradnje vrtine V-3/84, položitev cevovodatoplovoda ter pravico njihovega vzdrževanja. Služnostna pravica je bila dne 28.3.2019 vpisana tudi v
Zemljiško knjigo. O vsem tem smo še istega dne obvestili Ministrstvo za okolje in prostor.
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Dne 10.12. 2019 pa smo s strani Direktorata za vode in investicije, ki deluje v okviru Ministrstva za
okolje in prostor prejeli poziv, da moramo, kljub temu, da še nimamo koncesijskega akta, za zadnjih
pet let predložiti podatke o rabi vode, ki jo izkoriščamo iz omenjene vrtine in posredovati napoved za
plačilo vodnega povračila. Tako smo 12.12.2019 posredovali napoved za plačilo vodnega povračila za
leta od 2014 do 2018 na Direkcijo RS za vode. Račun za plačilo le-tega v višini 3.451,94 EUR, ki smo ga
prejeli 10.2.2020, smo že poravnali.
5.11 Vzpostavitev demenci prijazne točke
Dne 19.6.2019 smo sklenili dogovor s Slovenskim združenjem za pomoč pri demenci Spominčica –
Alzheimer Slovenija o vzpostavitvi demenci prijazne točke (DPT) in izvajanju programa.
Demenci prijazna točka v lokalnem okolju pripomore k
razumevanju oseb z demenco in njihovih svojcev in jim
zagotavlja pomoč. Zaposleni nudimo informacije o
demenci in v primerih, ko se oseba z demenco izgubi
oziroma se znajde v stiski, ji znamo pomagati, se z njo
pogovoriti in jo pomiriti. Z odpiranjem DPT prispevamo k
oblikovanju demenci prijaznega okolja, v ustanovah v
lokalnem okolju, prispevamo k večji vključenosti oseb z
demenco in njihovih svojcev v skupnost, zagotavljamo
večjo varnost, mobilnost in dostopnost do storitev, ki jih
osebe z demenco v zgodnji fazi bolezni še lahko uporabljajo
same (nakupovanje v trgovini, opravila na bankah, poštah,
obisk pri frizerju…). S tem osebe z demenco dlje časa
ohranjajo svojo samostojnost in ostanejo dejavni člani
skupnosti.

5.12 Notranja revizija o pravilnosti poslovanja Doma
Notranje revidiranje je neodvisna ocenjevalna funkcija znotraj organizacije, ki preiskuje in vrednoti
njene dejavnosti (je storitev namenjena lastni organizaciji). Cilj notranjega revidiranja je pomoč
strokovnim delavcem pri uspešnem opravljanju njihovih nalog. V ta namen jih notranja revizija
oskrbuje z analizami, ocenami, priporočili, nasveti in informacijami o pregledanih dejavnostih. Celovito
ocenjevanje poslovanja je zato vodstvo Doma zaupalo zunanji sodelavki – državni notranji revizorki, ki
je neodvisna od vodstvenih struktur. Ima posebna strokovna znanja in metodološki pristop, ki
zagotavlja profesionalno izvajanje dodeljenih pooblastil, vendar ne nadomešča tekočega nadzora s
strani vodstev na vseh nivojih.
Revidiranje je bilo opravljeno skladno s Pogodbo za izvedbo notranje revizije št. NR-2019 z dne 7. 9.
2019. Notranja revizija je potekala od 15. 10. do 29. 12. 2019. Osrednji cilj notranje revizije, ki je bila
opravljena v letu 2019, je bil pregled delovanja sistema notranjih kontrol pri izvedbi rednega letnega
popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev za leto 2018. V okviru navedenega je bil namen
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preveriti in oceniti zanesljivost delovanja notranjih kontrol pri izvajanju rednega letnega popisa ter
svetovanje vodstvu kako izboljšati ta sistem notranjih kontrol in posledično gospodarno in učinkovito
upravljanje z javnimi sredstvi.
V okviru notranje revizije so bile izvedene naslednje aktivnosti in preverjeni naslednji dokumenti:






letno poročilo zavoda za leto 2018 in finančni načrt za leto 2018,



pravni akti zavoda, ki urejajo poslovanje zavoda (ustanovitveni akt, statut, pravilnik o
računovodstvu, pravilnik o popisu in ostala pravilnike, ki se nanašajo na izvedbo rednega
letnega popisa, izterjave neporavnanih terjatev, evidentiranja OS in DI…),



opis izvajanja rednega letnega popisa v zavodu z opisom izterjave neplačanih zapadlih terjatev
do kupcev in usklajevanja terjatev in obveznosti v zavodu,



interna navodila za izvajanje rednega letnega popisa v zavodu za leto 2018,



obračun amortizacije za leto 2018 z izpisom AM stopenj in temeljnice knjiženja stroškov AM,



temeljnice, s katerimi ste prenesli terjatve na sporne terjatve oziroma ste izvedli odpis terjatev
v letu 2018,



Za leto 2018:
o plan nabav OS in DI ter materiala za leto 2018 s termini in postopki nabave ter primerjavo
ocenjenih vrednosti in nabavnih vrednosti;
o vzorec računov s prilogami, ki se nanašajo na nabavo osnovnih sredstev in drobnega
inventarja (npr. 20 računov za različna OS in DI;
o vzorec računov za nabavo blaga in materiala;
o iz zgoraj navedene dokumentacije naj bo razvidno tudi knjiženje (tudi evidenčno knjiženje)
in naveden postopek nabave po ZJN-3;

Sklep o imenovanju popisnih komisij in zapisnike inventurnih komisij o opravljeni inventuri za leto
2018;
Pregled inventurnega elaborata in postopkov nabav OS, blaga in materiala bo opravljen na
sedežu zavoda.

Revizija je potekala po programu, ki je bil dogovorjen z vodstvom zavoda. Revizijski postopki so
vključevali pregled dokumentov, ki dokazujejo postopke izvajanja nabavne funkcije in rednega letnega
popisa in preizkus delovanja notranjih kontrol pri izvajanju obravnavane aktivnosti.
Revizorka v svojem poročilu ne ugotavlja nobenih nepravilnosti v zvezi z izvajanjem rednega letnega
popisa in nabavne funkcije, je pa ugotovila nekatere pomanjkljivosti:
 v inventurnem elaboratu (dopolnitev zapisnika inventurnih komisij);
 dom nima sprejetih internih pravil o popisu, kjer bi bila opredeljena podrobnejša pravila za izvedbo
popisa sredstev in obveznosti do virov sredstev;
 dom vodi in popisuje zaloge zdravstvenega in sanitetnega materiala, materiala za osebno higieno,
dezinfekcijskega materiala, splošnega pomožnega materiala (npr. WC papir, serveti…) in živil, ki se
naročajo dnevno (npr.: mleko in mlečni izdelki, sadje in zelenjava, meso…), na podlagi ugotovljene
razlike med knjižnim in dejanskim stanjem blaga. Svetovala je, da vzpostavimo tudi na tem
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področju podatke o dejanski porabi tega blaga in tako omogočimo, da se pri popisu realno ugotovi
stanje zalog in morebitne razlike (kalo, manki ali presežki);
pri nekaterih računih dobaviteljev ni navedena pravna podlaga;
na izdanih naročilnicah s strani doma pri navedbi »vrednost« manjka besedilo »brez DDV« (že
urejeno). Svetovala je okrepitev sistema notranjih kontrol pri izvajanju nabavne funkcije.

V zaključku revizorka ugotavlja, da je bil zastavljen cilj notranje revizije dela poslovanja zavoda v letu
2019 za leto 2018 dosežen. Pri delu je bila zelo zadovoljna s kooperativnostjo zaposlenih na vseh
ravneh, zato je njeno delo potekalo nemoteno.

6. DOPOLNITEV INTERNIH AKTOV (pravilniki, sklepi in navodila)
V letu 2019 smo sprejeli naslednje interne akte:


Sklep o določitvi delovnih mest, na katerih so delavci upravičeni do dodatka za delo z osebami z
demenco (januar);



Program preprečevanja razmnoževanja legionele v internem vodovodnem omrežju (januar);



Pravilnik o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest (januar);



Navodila za ravnanje z zdravili (februar);



Aneks št. 1 k Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest (april);



Kodeks etičnih načel in ravnanja zaposlenih (april);



Navodila za ocenjevanje delovne uspešnosti zaposlenih (april);



Pravilnik obravnave pritožb, mnenj in ugovorov (junij);



Navodila za oddajo evidenčnih naročil (junij);



Pravilnik o ugotavljanju bolniškega staleža (junij);



Pravilnik o ugotavljanju alkoholiziranosti, vpliva prepovedanih drog in psihoaktvivnih
zdravil/snovi na delovnem mestu (junij);



Delovno navodilo o ravnanju z darili zaposlenih (junij);



Pravilnik o ukrepih v primeru nasilja in ravnanja v konfliktnih situacijah (julij);



Aneks št.2 k Pravilniku o organizaciji dela in sistemizaciji delovnih mest (julij);



Sklep o organiziranju, opremljanju in usposabljanju enot CZ (avgust);



Navodila za oskrbo umrlega (oktober);



Navodila za sprejem, premestitev in odpust stanovalca in bolnika v programu rehabilitacije
(oktober);



Pravilnik o varstvu osebnih podatkov (november);



Navodila za izvajanje storitve pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu
(november);



Nacionalni protokoli in standardi aktivnosti zdravstvene nege (december);



Razpored delovnega časa za leto 2020 (december).
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II. POROČILO SOCIALNE SLUŽBE
Statistično poročilo
V letu 2019 smo se zaposleni v domu srečali s 465 stanovalci in uporabniki programa rehabilitacije.
Vsak izmed stanovalcev s seboj v dom prinese svoje potrebe, drugačno zdravstveno stanje, svoje
težave, s katerimi se včasih bolj, drugič manj uspešno spopadamo preko vsega leta. Vsakodnevno v
domu v povprečju oskrbimo 172,15 stanovalcev, bodisi stalno nameščenih, bodisi začasno. Poleg
stanovalcev so del našega vsakdana tudi uporabniki programa rehabilitacije, teh je v povprečju 15
dnevno. Uporabniki programa rehabilitacije se po zaključenem programu vrnejo domov ali v drugo
institucijo.
V dom smo v letu 2019 sprejeli 284 stanovalcev. Sprejemov v program rehabilitacije je bilo v tem letu
215. V letu 2019 je ponudbo začasnega bivanja izkoristilo 20 uporabnikov. Začasne namestitve so
aktualne predvsem v poletnih mesecih, ko si svojci, ki svoje starše, stare starše… negujejo doma, želijo
odpočiti, se odpraviti na dopust. Opažamo pa tudi povečano povpraševanje po začasnih namestitvah
po poškodbah, operacijah…. Prosilci po času preživetem v bolnišnici potrebujejo kratkotrajno
namestitev, da se rehabilitirajo.
V domsko oskrbo za nedoločen čas (stalni stanovalci) smo v letu 2019 sprejeli 44 prosilcev za
namestitev.
Večina sprejetih stanovalcev prihaja iz domače občine, od sprejetih stanovalcev (44), jih vseh 41 prihaja
iz Zagorja, trije stanovalci pa v času sprejema niso imeli prijavljenega bivališča v Zagorju, so pa bili naši
občani in imajo še vedno svojo socialno mrežo v domači občini.
V letu 2019 v našem domu nismo imeli težav z zasedenostjo, saj je iz poročila razvidno, da je število
vloženih prošenj za sprejem zopet v velikem porastu. Je pa zelo malo povpraševanja po namestitvi v
program dnevnega varstva, saj je cena dokaj visoka, hkrati pa namestitev v dnevno varstvo še vseeno
od svojcev terja veliko mero angažiranosti (jutranja nega, prevoz, večerna nega, nočno varstvo…). Kljub
temu smo v letu 2019 v program dnevnega varstva sprejeli 5 uporabnikov. Ob koncu leta 2019 smo
imeli 3 uporabnike dnevnega varstva.
2 stanovalca sta v letu 2019 odšla iz doma, ena stanovalka se je vrnila domov, en stanovalec pa je
odšel v drug dom.
V letu 2019 je v domu umrlo 42 stanovalcev.
Komisija za sprejem, odpust in premestitev se je sestajala redno vse leto in obravnavala prispele
prošnje za sprejem v dom. Komisija je odločala tudi o premestitvah znotraj doma, premestili smo 14
stanovalcev, 6 stanovalcev si je premestitev želelo, ostali so se premestili na predlog Komisije, zaradi
potrebe po varovanju, zaradi potrebe po izolaciji zaradi okužbe, zaradi ureditve nesoglasji med
sosedi…
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Število vloženih prošenj za sprejem se je v letu 2019 povečalo iz lanskih 371 vloženih prošenj na 404
vloženih prošenj za sprejem.

Gibanje števila prošenj 1998 - 2019
1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

404
363 371
318
277

249

275

250
214

198

234

220
177 178 183

157
123

146

124

154
102

86

1

V letu 2019 smo arhivirali 266 prošenj, 136 prošenj smo arhivirali ker so prosilci umrli, 100 ker so bili
prosilci sprejeti v drug dom ali so umaknili prošnjo iz drugih razlogov. 9 prosilcev ni dopolnilo
nepopolne prošnje. 21. prosilcem pa smo prošnjo zavrnili, saj so bili mlajši od 65 let.
Zadnji dan v letu 2019 je bilo v domu nastanjenih 184 stanovalcev od tega 132 (71,73%) žensk in 52
(28,2%) moških.
Povprečna starost stanovalcev je 83 let na dan 31.12.2019.

STAROSTNA STRUKTURA 31.12.2019
0,00%

0,00%
26,08%

1,63%

1,08%

4,34%

10,32%
13,58%

20,10%
22,82%

pod 40
40 do 49
50 do 59
60 do 64
65 do 69
70 do 74
75 do 79
80 do 84
85 do 89
90 in več
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V letu 2019 se je število stanovalcev starejših od 90 let dvignilo na 48 stanovalcev, kar predstavlja kar
26,08% delež v starostni strukturi.
Od leta 1988 se število stanovalcev starejših od 90 let iz leta v leto povečuje, v zadnjih letih pa hitro
narašča, v letu 2013 je bilo 28 stanovalcev starejših od 90 let, leta 2019 pa že 48.

Rast števila stanovalcev starejših od 90 let (1988 - 2019)
1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

44 46 44 45

48

35

5 7
1 3

11 11

7 10 9

13 12 11 10 11 16 16

17 15 16 17 18

23

28 26 25 28

1

Največ stanovalcev prihaja iz domače občine, kar 82,60% iz Ljubljane prihaja 3,80 % stanovalcev, manjši
odstotek pa iz ostalih slovenskih občin (Litija, Trbovlje, Hrastnik…), večinoma sosednjih občin, nobena
od ostalih občin, pa ne predstavlja pomembnega deleža – gre le posamezne stanovalce (Kamnik,
Radeče...).

0,54%

0,54%

1,08% 1,08%

Stanovalci po občini stalnega bivališča 31.12.2019

2,17%

8,19%
Zagorje ob Savi

3,80%

Ljubljana
Trbovlje
Hrastnik
82,60%

Kamnik
Radeče
Litija
Ostale občine

Izobrazbena struktura stanovalcev se bistveno ne spreminja, prevladujejo stanovalci z dokončano
osnovno šolo.
Največ stanovalcev se za namestitev v domu odloči iz zdravstvenih razlogov, ker jim bolezen
onemogoča bivanje in oskrbo v domačem okolju, takšnih je 78,26 % stanovalcev.
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Glede na način plačila je struktura stanovalcev naslednja: 75,54 % stanovalcev je samoplačnikov.
Vendar so v tem odstotku zajeti tudi stanovalci, kjer dom zaračuna celotno oskrbo enemu plačniku in
si stroške delijo svojci sami po dogovoru, brez našega posredovanja ali posredovanja CSD. 3,26 %
stanovalcem pri plačilu pomagajo svojci, 14,13 % stanovalcem k plačilu prispevajo občine v kateri so
bivali pred sprejemom, 4,34 % stanovalcem plačujejo oskrbnino svojci, občina, pripevajo pa tudi svojo
pokojnino.

Stanovalci po načinu plačevanja oskrbnine 31.12.2019
14,13%

4,34%
Stanovalec sam v celoti

5,43%

Stanovalec in svojci
75,54%
stanovalec in občina
stanovalec,svojci in občina

STANOVALCI
1. Animacija za aktivno udeležbo pri domskih aktivnostih


Vsako leto, vsak mesec pravzaprav posebno skrb namenjamo organizacij prostočasnih aktivnosti.
Stanovalce vsak mesec povabimo na različne prireditve, ki so praviloma organizirane ob četrtkih v
popoldanskem času. Gostimo različne pevske zbore, ansamble, sodelujemo z vrtcem, osnovnimi
šolami, RK Zagorje… Kakšne prireditve organiziramo tudi sami – tombole, izlete, piknike… Iz leta v
leto opažamo, da se starostna struktura in zdravstveno stanje stanovalcev odražata tudi pri
organizaciji prostočasnih aktivnosti. Stanovalci so bolj pasivni, potrebujejo vse več motivacije in
najraje sodelujejo v aktivnostih, kjer so zgolj opazovalci in manj aktivno udeleženi. Kljub temu
deluje v domu še vedno kar nekaj interesno naravnanih krožkov, ki imajo enkrat več, drugič manj
udeležencev. Prireditev se stanovalci radi udeležijo, povprečno prihaja na prireditve od 60-70
stanovalcev. Tudi nekateri krožki so dobro obiskani (pevski zbor, ročna dela, telovadba…). Urnik
krožkov je stalen in objavljen v avli doma.



Tudi mesečne zbore stanovalcev redno sklicujemo. Prostor in čas za seznanitev stanovalcev z
novostmi, pomembnimi novicami, informacijami, mora biti zagotovljen. Na zborih stanovalcev je
tudi priložnost za podajanje kritike, vprašanja, pohvale, mnenja. Zbora stanovalcev se udeležimo
vsi ključni strokovni delavci doma, da lahko podamo relevantne informacije.



V nadstropjih, v manjših skupinah smo se s stanovalci srečevali redno. Sestanki v nadstropjih so
priložnost, ko stanovalci lažje razpravljajo o težavah, se izpostavijo in podajo kritike. Prav iz tega
razloga smo se odločili, da so sestanki po nadstropjih potekali vsak drugi mesec, saj je le ta tudi
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priložnost druženja, spoznavanja ter pridobivanje zaupanja socialne delavke s stanovalci. V letu
2019 sta se sestankov po nadstropjih izmenično udeležili tudi vodja kuhinje ter namestnica
direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe.
2. Individualni program obravnave za stanovalce
Mesečno načrtujemo individualne pogovore s stanovalci, če nastopi potreba po razreševanju
konfliktov, svetovanju ob osebnih stiskah in težavah ali v prilagajanju na novo življenjsko okolje.
Individualni pogovori s stanovalci se zelo temeljito izvedejo ob sprejemu novega stanovalca,
predvsem z namenom, da se s stanovalcem spoznamo, raziščemo njegove interese, zanimanja,
poskušamo najti dejavnosti, ki jih v domu ponujamo in možnosti za vključevanje. Ti prvi pogovori
so tudi osnova za oblikovanje individualnih načrtov obravnave. Individualno delo s stanovalci
poteka tudi ob kriznih dogodkih, ko stanovalci potrebujejo svetovanje in pogovor.
Na rednih tedenskih sestankih strokovnega tima strokovni delavci – socialna delavka, dipl.
zdravstvenik, fizioterapevtka in delovna terapevtka oblikujemo individualne načrte obravnave in
oblikujemo oceno tveganje za stanovalce. Individualne načrte obravnave tudi vsako leto
evalviramo in na podlagi spremenjenega stanja stanovalca na novo opredelimo cilje in storitve s
katerimi bomo cilje poskušali doseči.
SVOJCI
V januarju, maju in septembru 2019 smo organizirali sestanke s svojci stanovalcev, ki so bili sprejeti v
dom v tistem obdobju, z namenom, da jim natančneje predstavimo delovanje doma, jih seznanimo z
organizacijo dela v domu, našimi možnostmi in omejitvami. Seveda je to tudi možnost za pogovor o
predlogih svojcev za boljše in kvalitetnejše bivanje stanovalcev v domu.
V letu 2019 smo organizirali tudi predavanje za svojce stanovalcev na temo Paliativna oskrba, izvedli
sva ga Amra Džananović, diplomirana medicinska sestra in Urška Kolar, socialna delavka. Udeležilo se
ga je 10 svojcev naših stanovalcev.
Svojce smo tudi povabili k sodelovanju kot prostovoljce ali glede na njihove hobije, poklice, spretnosti
k sodelovanju v krožkih in aktivnostih. V mesecu decembru smo tako izvedli delavnico oblikovanja
novoletnega aranžmaja, ki jo je vodil vnuk naše stanovalke (cvetličar).
PROSTOČASNE AKTIVNOSTI
V letu 2019 so v domu delovali naslednji krožki:
 Telovadba, se odvija vsakodnevno ob 13. uri v telovadnici in v dnevni sobi A stavbe. Obiskuje
jo približno 30 stanovalcev.
 Krožek ročnih del, je v letu 2019 deloval pod mentorstvom Bojane Cukjati, ki je prevzela
vodenje krožka v letu 2016. Sestajajo se ob torkih ob 13.uri. Članice, pa seveda tudi brez
mentorice preživljajo čas ob ročnem delu.
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Molitvena skupina šteje 8 članov, vodijo pa ga prostovoljske Župnijske Karitas – Izlake.
Sestajajo se ob prvi in drug četrtek, ob 15. uri v telovadnici.
Pevski zbor deluje uspešno že več let. Krožek vodi Štefka Pistotnik. Sestajajo se ob petkih ob
13.30 uri. Krožka se udeležuje 12 stanovalcev.
Domska knjižnica – v domu imamo bogato knjižnico, tako stanovalci kot tudi zaposleni pa si
radi izposojajo knjige. V letu 2018 smo knjižnico prestavili v pritličje doma in je tako še bolj
dostopna stanovalcem, ki si radi sposodijo knjige.
Ugankarski krožek, ki ga vodita delovni terapevtki. Krožek se sestaja ob ponedeljkih dopoldne
in šteje 10 članov.
Športni krožek, vodita delovni terapevtki, sestajajo se ob sredah ob 13.30 uri v dnevnem
centru.
Športno druženje – v dvorani smo namestili pikado, ki ga skupaj s prostovoljcem uporabljajo
stanovalci. Uporabljajo pa tudi rusko kegljišče v poletnem času. Bolj ali manj redno se ob
športnih aktivnostih druži 3-5 stanovalcev.
Joga za starejše – prostovoljka, inštruktorica joge vodi ob ponedeljkih ob 17.00 uri vadbo joge
za naše stanovalce. Udeležuje se je 5 stanovalcev.

Prireditve po mesečnih programih aktivnosti:
Januar 2019


Nedeljska sveta maša



Zbor stanovalcev



Mešani pevski zbor DU Moravče



Predavanje za svojce, »Paliativna oskrba«, Amra Džananović, DMS in Urška Kolar, soc.del.



Filmski večer – »Pozdrav iz krvavih revirjev«



Praznovanje rojstnih dni stanovalcev z RK Zagorje in OŠ Ivana Kavčiča Izlake



Sestanki s stanovalci po nadstropjih



Sestanek s svojci novosprejetih stanovalcev



Tombola

Februar 2019


Nedeljska sveta maša



Zbor stanovalcev



Plačilo članarine DU Zagorje



Recital »Ob kulturnem prazniku«



»Ples za stres« - plesni nastop



Družabno srečanje



Praznovanje rojstnih dni stanovalcev z RK Zagorje in OŠ Ivana Kavčiča Izlake



Ogled košarkarske tekme Slovenija:Ukrajina v Stožicah
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Marec 2019


Nedeljska sveta maša



Veselo pustovanje



Zbor stanovalcev



»Recital«, Darja Smrkolj in Tomaž Deželak



Otvoritev razstave ročnih del stanovalk doma



Potopisno predavanje »Indija« - Ajda Lisec



Sestanki s stanovalci po nadstropjih



Vokalna skupina »Iris«



Praznovanje rojstnih dni stanovalcev z RK Zagorje in OŠ Ivana Kavčiča Izlake

April 2019


Zbor stanovalcev



Predavanje »Domača lekarna«



Vokalna skupina »Iris«



Nedeljska sveta maša



Sestanki s stanovalci po nadstropjih



Delavnica »Butarice« in blagoslov



Pevski zbor Društva podeželskih žena Izlake



Delavnica »Pirhi«



Velikonočna sveta maša



Rudarski pevski zbor »Loški glas«



Praznovanje rojstnih dni stanovalcev z RK Zagorje in OŠ Ivana Kavčiča Izlake

Maj 2019


Nedeljska sveta maša



Zbor stanovalcev



Športne igre stanovalcev



Moški pevski zbor »LIPA« Trojane



Sestanek s svojci novosprejetih stanovalcev



Izlet s kombijem v Evropark



Pevski nastop gospoda Viktorja Kotarja



Praznovanje rojstnih dni stanovalcev



Pihalni orkester SVEA Zagorje

Junij 2019


Nedeljska sveta maša



Predavanje za stanovalce »Demenca – kaj je to?«, Danijela Majković,
delovna terapevtka



Zbor stanovalcev



Gledališka predstava »Boj na zelenem vrtu« Planet generacij Velenje
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Družabno srečanje in druženje s kužki - Kinološko društvo Zagorje



Praznovanje rojstnih dni stanovalcev z RK Zagorje in OŠ Ivana Kavčiča Izlake



Otvoritev »Demenci prijazne točke« v sodelovanju z Združenjem Spominčica



Športno druženje in igre stanovalcev

Julij, Avgust, September 2019
Aktivnosti na prostem – športne dejavnosti, izleti, sadni in sladoledni dnevi, piknik, Sprehod za
spomin…

Oktober 2019


Dan starejših, dan za aktivnosti
(kozmetični kotiček, kuharski kotiček, kotiček za družabne igre, kotiček za urjenje spomina,
športni kotiček, nordijska hoja)



Nedeljska sveta maša



Zbor stanovalcev



Kostanjev piknik



Pevsko druženje s »Podvelnarji« iz VDC Zasavje



Sestanki s stanovalci po nadstropjih



Potopisno predavanje »Po Skandinaviji«, Urška Kolar



Praznovanje rojstnih dni stanovalcev z RK Zagorje in OŠ Ivana Kavčiča Izlake

November 2019


Nedeljska sveta maša



Zbor stanovalcev



Pevsko druženje s »Podvelnarji« iz VDC Zasavje



»Martinov izlet«



Srečanje literatov seniorjev »Jesenske misli« – JSKD;



Pevski festival »Zlati glas Posavja« v Brežicah



Praznovanje rojstnih dni stanovalcev z RK Zagorje in OŠ Ivana Kavčiča Izlake;



Filmski večer »To so gadi«

December 2019


Nedeljska sveta maša



Vokalna skupina EHO



Zbor stanovalcev
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Delavnica izdelave novoletnega aranžmaja s Cvetličarno Lenarčič



Dedek Mraz za otroke in lutkovna skupina LUKI z igrico »Mačja sreča«



Ogled okrašenega Zagorja



Obisk Društva upokojencev Zagorje in obdaritev članov društva



Svečana večerja s svojci



Praznovanje rojstnih dni stanovalcev z RK Zagorje in OŠ Ivana Kavčiča Izlake



Božična sveta maša



Prednovoletni ples in obisk Dedka Mraza

V letu 2019 smo se odpravili na en celodnevni izlet, v novembru na že tradicionalno »Martinovanje«,
tokrat smo si v Vitanjah ogledali Vesoljski center Hermana Potočnika Nordunga in v Slovenskih Konjicah
na turistični kmetiji imeli kosilo in zabavo.
Krajši izleti v letu 2019


Ogled košarkarske tekme v Stožicah, Slovenija:Ukrajina;



Sprehod v Evroparku v Zagorju;



Obisk in druženje v Kinološkem društvu v Zagorju;



Pevski festival »Zlati glas Posavja« v Brežicah;



Ogled okrašenega Zagorje;

SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI IN DRUŠTVI
Poleg utečenih vezi z raznolikimi institucijami, katerih sodelovanje nam zavezujejo tudi zakonske
osnove: Centri za socialno delo, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje RS, Zavod za
zdravstveno zavarovanje RS, bolnišnice, občine smo se v institucionalni obliki za stare ljudi v Domu
starejših občanov Polde Eberl – Jamski na Izlakah trudili okrepiti sodelovanje z institucijami in
(ne/pol)formalnimi skupinami iz lokalnega okolja.
Prostovoljci so del poti k zagotavljanju kakovostnejših storitev našim stanovalcem. V letu 2019 so v
domu delovali naslednji prostovoljci:


Župnijska Karitas Izlake – 2 prostovoljki (Molitvena skupina);



Vodenje krožka Joga za starejše – 1 prostovoljka



Zavod PET – 1 prostovoljec s psom;



Družabništvo stanovalcem v skupini – 5 prostovoljcev;

Ker v domu od marca 2015 deluje tudi Varovani oddelek, sodelujemo tudi z Okrožnim sodiščem v
Trbovljah, saj za nameščanje na varovani oddelek, kjer omejimo pravico do prostega gibanja
stanovalcem zaradi varnosti, potrebujemo sklep sodišča, ki nam dovoli omejiti pravico do gibanja.
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DOKUMENTACIJA IN ARHIVIRANJE
Pri izvajanju, vodenju in tudi poročanju o poteku socialne oskrbe v institucionalni obliki skrbi za stare
ljudi v Domu starejših občanov Polde Eberl – Jamski Izlake je nujno potrebna vestnost pri izvajanju
administrativne oblike vodenja dokumentacije za vsakega uporabnika, vsako skupino, oblike
prostočasnih aktivnosti. Prav tako tudi zapisnikov in uradnih zaznamkov o razgovorih in sestankih.
OBRAVNAVA PRITOŽB, MNENJ IN UGOVOROV
V skladu s Pravilnikom obravnave pritožb, mnenj in ugovorov v DSO Polde Eberl Jamski Izlake smo v
domu v letu 2019 obravnavali 33 pritožb. Vse pritožbe so bile vložene s strani stanovalcev, oz. svojcev
naših stanovalcev ali uporabnikov storitve pomoči na domu in se nanašajo na različne zadeve,
nezadovoljstvo z bivalnimi razmerami, razvrstitev v višjo kategorijo oskrbe, nezadovoljstvo s hrano,
nezadovoljstvo z nego, nezadovoljstvo s časom prihoda oskrbovalk, zaračunavanjem storitve…. Vse
pritožbe so bile obravnavane v skladu s pravilnikom.
SODELOVANJE Z ZAPOSLENIMI
Socialna služba v domu ne more delovati izolirano, sama zase, temveč se vedno povezuje z ostalimi
strokovnimi delavci in sodelavci ter zaposlenimi. Predaja informacij, dajanje predlogov, posvetovanje,
izmenjava izkušenj in mnenj je del vsakodnevnega delovnega dne.
V domu imamo utečene oblike sodelovanja: skupne predaje raporta, strokovni timi, strokovni kolegiji,
strokovni svet ipd.
PALIATIVNA OSKRBA
V okviru sistema kakovosti E-Qalin smo se odločili za postopno uvajanje koncepta paliativne oskrbe v
našem domu. Na daljšem 60 – urnem izobraževanju smo se za izvajanje paliativne oskrbe izobrazile
domska zdravnica, diplomirana medicinska sestra in socialna delavka. V letu 2018 je ožji tim že imel
sestanek na katerem smo dogovorile osnovne smernice dela v domu. V letu 2019 smo tudi izvedli
predavanje za svojce naših stanovalcev in jim predstavili koncept dela.
V letu 2019 smo tudi izvedli tri družinske sestanke in se s svojci pogovarjali o paliativni oskrbi ter načrtu
za nego in zdravljenje, glede na zdravstveno stanje naših stanovalcev.
SISTEM KAKOVOSTI E-QALIN
V letu 2017 smo začeli v domu uvajati sistem kakovosti E-Qalin. Tudi v letu 2019 so se sestajale skupine
za kakovost zaposlenih in stanovalcev. Pripravili smo načrte za procese dela v našem domu, jih ocenili
in predlagali spremembe in izboljšave, ki jih bomo uvajali v letu 2020.
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III. POROČILO SLUŽBE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE
Zdravstvena nega in oskrba v Domu vključuje storitve zdravstvene nege in oskrbe, fizioterapije in
delovne terapije. Strokovno usposobljeno osebje skrbi za kakovostno in strokovno izvajanje storitev.
Naše delo temelji na timskem delu, na individualnem pristopu in prilagajanju željam ter potrebam
stanovalcev s ciljem, ohraniti čim večjo samostojnost in izboljšanje ali ohranjanje zdravja stanovalcev.
Osebje na področju zdravstvene nege in oskrbe poskuša pri delu s starostnikom ustvariti pozitiven
odnos, ki je usmerjen k zaupanju ter pravočasnemu in odgovornemu odzivanju na stanovalčeve
potrebe.
Delo na področju zdravstvene nege in oskrbe je organizirano štiriindvajset ur na dan, vse dni v letu,
glede na potrebe in zdravstveno stanje stanovalcev, ki so delno ali v celoti odvisni od tuje nege in
pomoči v nekaterih ali v vseh življenjskih aktivnostih.
Storitve oskrbe
Storitve oskrbe izvajamo na osnovi predpisov s področja socialnega varstva in vključujejo:


bivanje v ogrevanih, vzdrževanih in po potrebi dodatno opremljenih sobah,



pripravo in serviranje celodnevne starosti primerne prehrane in napitkov,



pranje in likanje osebnega perila,



čiščenje bivalnih prostorov ter čiščenje ortopedskih in drugih pripomočkov,



pomoč pri oblačenju, obuvanju, vstajanju in hoji, posedanje na voziček in transfer,



stalna skrb za osebno higieno (umivanje, kopanje, britje, striženje nohtov),



vsakodnevno urejanje postelje in redna menjava posteljnine.

Glede na stopnjo samooskrbe so bili stanovalci na podlagi Meril za razvrščanje stanovalcev v kategorije
oskrbe, sprejetih na podlagi Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev in Statuta
Doma, uvrščeni v naslednje kategorije oskrbe:
Letno poročilo realizacije oskrbe v l. 2018:
Oskrba I: 46 stanovalcev
Oskrba II: 22 stanovalcev
Oskrba III: 85 stanovalcev
Oskrba IV: 19 stanovalcev

oskrba I
27%

oskrba IV
11%

oskrba
III
49%

oskrba
II
13%

V letu 2019 je umrlo 42 stanovalcev.
Sprejemi v letu 2019
V letu 2019 smo opravili 282 sprejemov, od
tega 215 na oddelek rehabilitacije bolnikov po
možganski kapi, na novo pa je bilo v domsko
življenje za stalno vključenih 47 stanovalcev in
začasno 20 stanovalcev.

Sprejemi v letu 2019
rehabilitacija

215

stalni in začasni

67

skupaj

282
0
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Za vsakega stanovalca je strokovni interdisciplinarni tim pripravil individualni načrt obravnave
stanovalca in oceno tveganja. Strokovni tim sestavljajo: socialni delavec, diplomirana medicinska
sestra/zdravstvenik, delovni terapevt in fizioterapevt.
Storitve zdravstvene nege
Zdravstvena nega je odvisna od stopnje prizadetosti posameznega stanovalca, od vrste in števila
opravljenih zdravstvenih storitev in zajema:


načrtno opazovanje, ocenjevanje in spremljanje, zagotavljanje dobrega počutja, občutek
varnosti, pripadnosti in spoštovanja,



spodbujanje k lastni aktivnosti in največji možni meri samostojnosti,



veliko mero razumevanja in umirjene podpore, vodenje in nadzor,



skrb za spanje, počitek, odvajanje, prehranjevanje,



zagotavljanje inkontinenčnih pripomočkov ter zagotavljanje in delitev zdravil,



izvajanje medicinsko tehničnih posegov po naročilu zdravnika,



urejanje specialističnih pregledov v drugih zdravstvenih ustanovah,



pomoč pri izvajanju dnevnih aktivnostih,



zagotavljanje spremstva in sodelovanje s svojci.

Osnova za vrednotenje zdravstvene nege so Merila za razvrščanje oskrbovancev po zahtevnosti
zdravstvene nege (priloga Splošnega dogovora za pogodbeno leto), na podlagi katerih stanovalce glede
na zdravstveno stanje in opravila zdravstvene nege razvrščamo v štiri tipe zdravstvene nege (ZN), glede
na dnevno porabo časa negovalnega tima na enega stanovalca. Tako poznamo zdravstveno nego I (ZN
I), zdravstveno nego II (ZN II) in zdravstveno nego III (ZN III) ter najzahtevnejšo zdravstveno nego.
Vsa opravila, ki jih izvedemo pri stanovalcih, so zabeležena na temperaturnem listu (dokument, ki ga
vodi zdravnik), na negovalnih listih in v računalniškem programu (vodijo jih dipl.m.s./zn., tehniki
zdravstvene nege). Vsi ti postopki so osnova za obračun zdravstvenih storitev. Potrjevanje, beleženje
in izvajanje zdravstvene nege je predmet strokovnih nadzorov ZZZS.
Letno poročilo realizacije ZN v l. 2019:
ZN I: 25 stanovalcev
ZN II: 4 stanovalcev
ZN III: 119 stanovalcev
brez ZN: 24 stanovalcev

brez ZN
14%

ZN I
15%

ZN II
2%

ZN III
69%

Sodelovanje z zdravniki specialisti
Osnovno zdravstveno varstvo v Domu je izvajal Zdravstveni dom Zagorje ob Savi. Vsem stanovalcem je
bilo zagotovljeno zdravstveno varstvo na ravni osnovne zdravstvene dejavnosti v obsegu 5 ur
efektivnega dela, preračunano na vse posteljne kapacitete na leto. Zdravnica specialistka družinske
medicine je preglede stanovalcev opravljala tri do štirikrat tedensko v dopoldanskem času in dajala
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tudi zdravstvene informacije svojcem stanovalcev, osebno ali po telefonu. Z njo je prihajala medicinska
sestra Zdravstvenega doma, ki je vodila zdravstveno administracijo za njihove potrebe, naša
ambulantna medicinska sestra pa za potrebe Doma. Pregledi so se opravljali v domski ambulanti in ob
postelji stanovalca. Domska ambulantna medicinska sestra je sodelovala pri pregledih in podajala
zdravnici vse informacije o spremembah zdravstvenega stanja in meritvah, ki so bile opravljene pri
stanovalcu. Poskrbela je tudi za pretok informacij in naročil zdravnice do oddelčnih medicinskih sester,
ki so naročila izvedle. V času odsotnosti domske zdravnice, nam je storitve zagotavljala dežurna služba
Zdravstvenega doma Zagorje.
Dvakrat tedensko je v Dom prihajala tudi laborantka iz ZD Zagorje, ki je vršila s strani zdravnice
naročene odvzeme krvi stanovalcem. Občasno se je zgodilo, da je zdravnica pri zdravljenju nujno
potrebovala izvide krvnih preiskav hitreje, takrat je odvzeme krvi izvršilo osebje DSO. V letu 2019 je
bilo teh odvzemov 33.
Stanovalcem, ki so vodeni v Ambulanti za trombotična obolenja, ki zagotavlja spremljanje in
prilagajanje antikoagulacijskega zdravljenja z antikoagulantnimi zdravili, pa redne odvzeme krvi
dvakrat tedensko vrši domska dipl.m.s./zn. Frekvenco teh odvzemov določa zdravnik v antitrombotični
ambulanti. V letu 2019 smo izvedli 486 odvzemov pri 54. različnih stanovalcih.
Dvakrat mesečno je v popoldanskem času prihajal specialist psihiater, za potrebe stanovalcev, ki
potrebujejo psihiatrično obravnavo. Program rehabilitacije je vodila zdravnica specialistka interne
medicine, ki je v Dom prihajala dvakrat tedensko. Zaradi Programa rehabilitacije prizadetih po
možganski kapi, pa je redno mesečno prihajal tudi specialist fiziater iz URI Soča.
V prostorih Doma opravlja svojo dejavnost tudi zobozdravnica. Njene storitve stanovalci pogosto
koristijo zaradi zobobolov ali neustrezne protetike. Nekateri stanovalci zobozdravstveno ordinacijo
obiščejo sami, večina pa potrebuje naše spremstvo.
Specialistični in kontrolni pregledi
Stanovalci so bili v lanskem letu deležni številnih specialističnih in kontrolnih pregledov, ki so se opravili
v zdravstvenih inštitucijah izven Doma. V letu 2019 je bilo takšnih pregledov 276, najnižje po letu 2011
in sicer pri 101. stanovalcu. V 112 primerih so koristili spremstvo našega negovalnega osebja oziroma
javnih delavcev.
Bolnišnično zdravljenje
V letu 2019 so bili naši stanovalci na bolnišnično zdravljenje napoteni 56 krat, 46 različnih stanovalcev.
V bolnišnici so skupno prebili 554 dni. Povprečno je hospitalizacija na posameznega stanovalca trajala
12 dni, najdaljša hospitalizacija pa je trajala 38 dni. Zaradi bolnišničnega zdravljenja je bil posledično
1,5 stanovalec nerazvrščen v kategorijo ZN.
Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb (POBO)
Kot vsa leta doslej so nam bolnišnične okužbe oz. okužbe povezane z zdravstvom še vedno predstavljale
problem zaradi namestitve, saj dodatnih ali posebnih postelj za namestitev stanovalcev z okužbo
nimamo, zato jih večinoma nameščamo kohortno, kar pomeni, da stanovalce z enako okužbo
namestimo skupaj. Če pa je le možno, stanovalce z okužbo namestimo v enoposteljno sobo. Število
stanovalcev z okužbami niha in je odvisno predvsem od števila novo sprejetih stanovalcev z okužbo, se
pa nekateri stanovalci z okužbo vrnejo v DSO iz bolnišnic po daljši hospitalizaciji. Ker izvide nadzornih

26

DELOVNO POROČILO 2019

brisov običajno iz bolnišnic prejmemo z zamudo, stanovalca ne obravnavamo kot okuženega, zato
obstaja velika možnost prenosa okužbe na sostanovalce in zaposlene.
Skozi leto 2019 je bilo 17 stanovalcev koloniziranih z ESBL in 7 stanovalcev koloniziranih z MRSA
(vključeni tudi stanovalci s kolonizacijo iz preteklega leta). Na dan 31.12.2019 so bili v Domu 4
stanovalci z MRSA in 10 stanovalcev z ESBL.
Pri obravnavi vseh smo upoštevali in izvajali potrebne ukrepe za preprečevanje širjenja. V letu 2019
smo nabavili tudi posebne omarice, ki smo jih namestili pred vhodom v sobo koloniziranega stanovalca
in na kateri imamo ves potreben material za izvajanje izolacijskih ukrepov.
Cepljenje proti sezonski gripi
Tudi v letu 2019 smo organizirali cepljenje proti sezonski gripi za stanovalce Doma v izvedbi
Zdravstvenega doma Zagorje ob Savi. V mesecu oktobru smo tako stanovalcem in svojcem razposlali
izjave o odločitvi za cepljenje, katere so izpolnili in jih podpisane vrnili. V mesecu oktobru je nato proti
sezonski gripi ZD Zagorje cepil 76 stanovalcev, ki so se strinjali s cepljenjem, oziroma so privolitev podali
njihovi svojci.
Cepljenje zaposlenih proti hepatitisu B
Zaradi narave dela se zaposleni cepijo tudi proti hepatitisu B. V letu 2019 je bilo cepljenih 8 zaposlenih,
ker so pričeli z delom v naši ustanovi, ali pa smo jih ponovno cepili po navodilu ambulante za medicino
dela, ker so imeli titer protiteles zelo znižan.
Spremljanje in preprečevanje razjed zaradi pritiska
Razjede zaradi pritiska (RZP) so kazalnik kakovosti zdravstvene nege in oskrbe, zato smo v letu 2016
začeli z vodenjem pojavnosti in izdelali Navodila za preprečevanje razjed zaradi pritiska.
Najpomembnejše pri razjedah zaradi pritiska je njihovo preprečevanje, ko pa je razjeda zaradi pritiska
enkrat prisotna pa tudi njena strokovna oskrba, ki vključuje oceno razjede (lokacija, stopnja, velikost,
izločki,…), oskrbo razjede (po navodilih zdravnika) in evalvacijo razjede, ki jo sistematično in periodično
izvaja diplomirana medicinska sestra/zdravstvenik. Preventivni ukrepi vključujejo oceno ogroženosti
vsakega stanovalca in jo je potrebno na novo narediti ob vsaki spremembi zdravstvenega stanja in na
podlagi ocene izvajati preventivne ukrepe, kot so nega kože, obračanje stanovalca, uporaba
antidekubitusnih blazin ipd. Preko celega leta 2019 so bile razjede zaradi pritiska prisotne pri 7 različnih
stanovalcih (kraj nastanka RZP je bil v 4 primerih v DSO in v 3 primerih v bolnišnici). Zadnji dan v letu
2019 pa so imeli razjedo zaradi pritiska še 4 stanovalci.
Spremljanje in preprečevanje padcev pri stanovalcih
V letu 2016 smo pričeli z vodenjem padcev pri stanovalcih, ki so prav tako kazalnik kakovosti
zdravstvene nege in oskrbe, za kar smo izdelali Navodila za preprečevanje ter ukrepanje in
evidentiranje padca pri stanovalcih. Kot padec opredeljujemo vsak dogodek, ko se stanovalec znajde
na tleh, tudi če ga nismo videli pasti; če je stanovalec padel ali le zdrsnil s postelje ali s stola oz.
invalidskega vozička ter tudi kadar stanovalca kljub poskusu zadržanja ne moremo zadržati in ga
položimo na tla.
Ker kot padec obravnavamo široko paleto padcev in zdrsov, je število ugotovljenih padcev tudi v letu
2019 precej visoko in sicer 171, pri 71 različnih stanovalcih. 40 stanovalcev je padlo enkrat, 13
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stanovalcev je padlo dvakrat, 6 stanovalcev je padlo trikrat, 6 stanovalcev je padlo petkrat, 3 so padli
sedemkrat, eden je padel devetkrat, eden je padel enajstkrat in eden stanovalec je padel šestnajstkrat.
Število padcev in zdrsov je od leta 2016 do leta
2018, počasi upadalo. V letu 2019 pa je bilo
padcev in zdrsov ponovno več.
Vzrok padca ali zdrsa je bil vsa leta
najpogostejši izguba ravnotežja, tako je bilo
tudi letos teh padcev 70, kar je 41 %.
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Najpogosteje so stanovalci padli v sobi in sicer 105-krat, sledi kopalnica ali stranišče s 23 padci in hodnik
ali dnevna soba z 22 padci.
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Največ padcev je bilo v dopoldanskem času in sicer 70, v popoldanskem času ji je bilo 53 in v nočni
izmeni 48, v nočni izmeni je bilo več kot polovica padcev od 4:00 do 6:00 ure zjutraj.
Od 171 padcev je bilo 22 padcev s poškodbo, od tega je bila v desetih primerih potrebna zdravniška
intervencija, v sedmih primerih pa je bil stanovalec napoten na pregled ali zdravljenje v bolnišnico.
Samostojno, brez uporabe pripomočkov je bilo v lanskem letu povprečno pomičnih 26 % stanovalcev,
kar je 44 stanovalcev. Stanovalcev, ki pri hoji uporabljajo pripomoček in so delno pomični ter takih, ki
potrebujejo pri posedanju izdatno pomoč zaposlenih ali pripomočkov za posedanje (dvigalo) je 60 %
(103 stanovalci). Stanovalcev, ki so vezani na posteljo je 14%.
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Le pri 38 % vseh stanovalcev ni tveganja za padec. Pri 42 % stanovalcev obstaja srednje tveganje za
padec in pri 20 % visoko tveganje za padec. To pomeni, da obstaja tveganje za padec skoraj pri dveh
tretjinah stanovalcev.

Ocena tveganja za padec
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Ostale aktivnosti v službi ZNO
Delo s študenti in dijaki
V poletnih mesecih smo omogočili opravljanje počitniškega dela preko študentskega servisa 7 dijakom
in študentom. Tudi med letom smo zaradi povečanega števila bolniških odsotnosti negovalnega osebja
in neuspelih razpisov za zaposlitev zaradi nadomeščanja, vključili v delovni proces študente
zdravstvene nege.
S sodelovanjem s Srednjo šolo Zagorje, v programu praktičnega pouka tehnikov zdravstvene nege, smo
nadaljevali tudi v letu 2019. Dijaki 3. in 4. letnikov so prihajali v Dom dvakrat tedensko s svojim
mentorjem. Dijaki Srednje zdravstvene šole Zagorje pa so pri nas v Domu opravljali tudi praktični del
mature.
V 3B traktu se je uredila nova garderoba za dijake na praksi in dijake ter študente na počitniškem delu.
Sodelovanje s stanovalci in svojci stanovalcev
Za dobro načrtovanje zdravstvene nege in oskrbe je pomembno tesno sodelovanje stanovalca, svojcev
in zaposlenih. Strokovno usposobljeno osebje je skrbelo za celovito strokovno izvajanje zdravstvene
nege in oskrbe, stanovalcem in njihovim svojcem pa je bilo vedno na voljo pri reševanju morebitnih
težav ter dajanju informacij o stanju stanovalcev.
Sodelovali smo na skupnih sestankih s stanovalci in jih obveščali o zanje pomembnih dogodkih,
spremembah, novostih.
S svojci smo bili v stiku skozi vse leto ob posredovanju informacij o stanovalcih v okviru pristojnosti, pri
urejanju spremstva za stanovalce na specialistične preglede, nabavi pripomočkov in zdravil.
Sodelovali smo na obdobnih sestankih s svojci, v letu 2019 novo sprejetih stanovalcev.
Zračenje in odstranjevanje neželenih vonjav
Preko celega leta smo se trudili in bili pozorni na prezračevanje prostorov, pri čemer smo bili včasih
bolj, včasih manj uspešni. Vreče z inkontinenčnimi pripomočki, so zaposleni sprotno odvažali v
kontejner, za umazano perilo pa smo za transport v pralnico uporabljali jašek za perilo, tako da so se
neprijetne vonjave čim krajši čas zadrževale na oddelku. Centralnega prezračevanja za enkrat na
enotah, razen v 3 C traktu, ki je obnovljen, še ni.
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Kadrovske težave
Vsako leto se trudimo zmanjšati fizične in psihične obremenitve negovalnega osebja s pripomočki za
lažje izvajanje zdravstvene nege in oskrbe, ter z različnimi eksternimi in internimi izobraževanji.
Zaposlene smo motivirali za izvajanje aktivnih odmorov zaposlenih in k uporabi pripomočkov za lažje
premeščanje stanovalcev.
Kljub temu smo se v letu 2019 soočali z velikimi težavami na področju bolniških odsotnosti in na
področju zaposlovanja, predvsem bolničarjev negovalcev.
Sistem kakovosti E-Qalin
Sodelovali smo pri aktivnostih, ki jih predvideva sistem kakovosti E-Qalin. Pripravljali smo opise načrtov
kriterijev, oblikovali kazalnike kakovosti in sodelovali v skupinah za kakovost, kjer smo podajali koristne
pobude oz. predloge za izboljšanje procesov dela in s tem želeli izboljšati pogoje dela zaposlenim, hkrati
pa z vidika stanovalcev izboljšati njihovo kakovost bivanja v našem Domu s kakovostnejšo izvedbo
aktivnosti. Sodelovali smo tudi v skupini za razvoj, ki podane predloge preuči in sprejme odločitev ali
se podan predlog sprejme ali zavrne. Zaposleni so uvajanje sistema E-Qalin sprejeli zelo pozitivno, saj
ga kljub obilici dodatnega dela, ki ga uvajanje sistema prinese, vidijo kot priložnost sodelovanja pri
odločanju o organizaciji procesa dela.
Požarna varnost
Na vseh vratih, ki so pomembna z vidika požarne varnosti, so zamenjane ključavnice, ki jih odslej odpira
en enoten ključ, ki ga je prejela vsaka medicinska sestra, odgovorna za prvo gašenje požara.
Varstvo osebnih podatkov
Zaradi varovanja občutljivih osebnih podatkov, smo v pisarni za zdravstveno nego namestili uničevalec
dokumentov, v katerem je potrebno uničiti vse dokumente in zapiske, ki jih uporabljamo pri
vsakdanjem delu in vsebujejo osebne podatke stanovalcev.
Informativne mape
Za vse sobe stanovalcev so bile izdelane informativne mape, ki vsebujejo informacije o delovanju in
organizaciji našega Doma. Namenjene so tako stanovalcem, kot njihovim svojcem in drugim
obiskovalcem, da na enem mestu prejmejo informacije ki jih potrebujejo oziroma, da vedo, na koga se
obrniti, če potrebujejo pomoč.
Priprava in posodobitev navodil za delo
Spremljali smo novosti na področju stroke zdravstvene nege in jih uvajali v delovni proces, tudi s
pripravo in posodobitvami Navodil za delo, kar nam omogoča kvalitetnejše in varnejše izvajanje
zdravstvene nege.
V letu 2019 smo pripravili naslednje dokumente:


Navodila za ravnanje z zdravili



Navodila za oskrbo umrlega



Navodila za sprejem, premestitev, napotitev in odpust



Nacionalni protokoli in standardi aktivnosti zdravstvene nege
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Vsakemu navodilu je priložena izjava za zaposlene, o seznanjenosti z navodili in obveznosti uporabe
vsebine navodil pri svojem delu.
Vsa navodila in pripadajoči obrazci so dostopni v tiskani obliki in v elektronski obliki na vseh
računalnikih po deloviščih oz. sestrskih postajah.
Zloženka MRSA, ESBL
Pripravili smo dve zloženki z osnovnimi informacijami o kolonizaciji in okužbi z ESBL in MRSA za
stanovalce in njihove svojce.
Poklicne kompetence in 38. člen Zakona o zdravstveni dejavnosti
V mesecu maju je Razširjeni strokovni kolegij za zdravstveno in babiško nego na Ministrstvu za zdravje
sprejel dokument Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege.
Dokument razmejuje delo dipl.m.s., tehnikov zdravstvene nege in bolničarjev negovalcev glede na
kompetence, ki jih posamezen profil pridobi v izobraževalnem sistemu.
Na dokument Poklicnih kompetenc in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti zdravstvene nege je bila vezana
implementacija 38. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti, ki
rešuje problematiko srednjih medicinskih sester, ki več let izvajajo poklicne aktivnosti diplomiranih
medicinskih sester in sicer opredeljuje pogoje za priznavanje kompetenc, pridobljenih z delom srednjih
medicinskih sester, ki so jih pridobile z večletnim opravljanjem kompetenc in aktivnosti diplomiranih
medicinskih sester, kljub temu, da so bile formalno na delovnem mestu srednje medicinske sestre in
tudi imajo srednjo strokovno izobrazbo na področju zdravstvene nege. Srednje medicinske sestre so
morale kumulativno izpolnjevati pogoje, kot so leto vpisa v izobraževanje, leta preseganja kompetenc
ter preseganje kompetenc v več kot 50 % delovnega časa.
V našem Domu smo ocenili, da sta zaradi reorganizacije dela v preteklih letih, te pogoje izpolnjevali le
dve zaposleni, ki sta bili razporejeni na delo v ambulanto. Tema dvema zaposlenima smo ponudili
sklenitev pogodbe o zaposlitvi za delovno mesto diplomirane medicinske sestre, s čimer nista pridobili
formalne izobrazbe, ampak le kompetence za nadaljnje izvajanje aktivnosti dipl.m.s.
Neželeni dogodki
Med neželenimi dogodki, ki jih vodimo v vsaki enoti Doma, smo na zdravstveno negovalnem oddelku
v letu 2019 zabeležili en primer, ko je stanovalec udaril negovalko s trapezom po glavi, dva primera
verbalnega nasilja nad negovalko, ena stanovalka je v zaposleno vrgla vročo kavo, zgodil se je en vbod
z lanceto, eno delavko pa je stanovalka opraskala in tako stiskala za roko, da je nastal hematom.
Realizacija izobraževanj
Zaradi povečanega števila bolniških odsotnosti, nismo v popolnosti realizirali plana izobraževanj, kljub
temu pa so se zaposlene po načrtu izobraževanj udeležile izobraževanj iz obveznih vsebin. Petnajst
zaposlenih se je udeležilo 40-urnega izobraževanja iz obveznih vsebin (»Poklicna etika in
komunikacija«, »Kakovost in varnost z delavnico higiene rok«, »Prva pomoč – Temeljni postopki
oživljanja« in »Zdravstvena zakonodaja«) po Pravilniku o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih
delavcev in zdravstvenih sodelavcev v izvedbi Srednje zdravstvene šole Zagorje, osem zaposlenih je
zaključilo šolanje za poklic bolničar negovalec in so začele z opravljanjem pripravništva.
Poleg obveznih vsebin so se zaposleni udeležili še eksternih in internih izobraževanj na naslednje teme:
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Obvladovanje zdravil na vseh nivojih zdravstvenega varstva



Sporočanje slabe novice stranki v socialni stiski



Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja



Uporaba negovalnih diagnoz NANDA



Paliativna oskrba »Skupaj odstranimo tančice upanja«, 3. slovenski kongres



Integrirana dolgotrajna oskrba - odziv na potrebe dolgožive družbe v Sloveniji



Starostnik 2019



Zdrava prehrana



Demenci prijazna točka



Pranje perila v profesionalnih pralnicah perila



Teoretično praktična delavnica "Kaj narediti pri bolečinah?"



Pot do demence in preventiva



Predstavitev GDPR

IV POROČILO FIZIOTERAPIJE
Program fizioterapije v našem domu obsega:


rehabilitacijo bolnikov po možganski kapi (ICV),



fizioterapijo domskih stanovalcev,



ambulantno fizioterapijo (po pogodbi z ZD Zagorje).

REHABILITACIJA BOLNIKOV PO ICV-JU
V našo ustanovo je v letošnjem letu prišlo na rehabilitacijo po kapi 211 bolnikov. Vsi so bili napoteni na
rehabilitacijo z napotnico fiziatra iz triažne ambulante na IRSR. V programu rehabilitacije po kapi je
bilo:


159 krajših strnjenih obravnav, ki so ciljano usmerjene,



52 novih primerov (program fizioterapije od 6-8 tednov).

Uspehi rehabilitacije nevroloških bolnikov so odvisni od različnih dejavnikov kot so: obseg krvavitve ali
ishemije, spremljajočih obolenj, motiviranosti bolnika, podpore svojcev.
Izid rehabilitacije bolnikov po ICV-ju:
FUNKCIONALNO STANJE

ŠTEVILO BOLNIKOV

Hodi sam

137

Delno pokreten

55 (asistenca ene osebe)

Vezan na voziček

12

Predčasno zaključili

7 (na lastno željo, slabše splošno stanje, odhod v
bolnico, kognitivni upad).
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Svojci prizadetih po kapi imajo možnost edukacije, kako s to boleznijo živeti v domačem okolju.
Poučimo jih o načinu pomoči prizadetemu po kapi, kar je izredno pomembno za vzdrževanje
pridobljenega stanja po zaključeni rehabilitaciji v naši ustanovi. Možganska kap je bolezen, ki bolj široko
gledano zajame celo družino. Pri človeku pusti posledice (motorična prizadetost, psihična prizadetost),
s katerimi je potrebno živeti. Vsi, ki živijo s prizadetim po kapi se morajo naučiti, kako mu pomagati
ravno v pravi meri, sicer rezultati rehabilitacije kmalu izzvenijo. Vsem svojcem in rehabilitantom po
kapi priporočamo nakup našega priročnika »Naprej po kapi«, saj zajema vse bistvene informacije, ki
jim bodo v pomoč v domačem okolju.
Vse rehabilitante pregleda zdravnica, specialistka interne medicine. Prvi pregled se opravi ob sprejemu,
ob četrtkih popoldne pa poteka vizita v terapiji. Enkrat mesečno nas obišče specialist fiziater iz URISoča, ki bolnikom svetuje primerne pripomočke in jih napoti v ambulanto, kjer le-ti pripomočke dobijo
ali pa jih individualno izdelajo.
FIZIOTERAPIJA DOMSKIH STANOVALCEV
Program domske fizioterapije, ki jo predpiše domski zdravnik se deli na:


Svežo/akutno fizioterapijo (akutna obravnava, rehabilitacija).



Vzdrževalno fizioterapijo (kronična obravnava, preventivni program).

Fizioterapija v akutnem obdobju po poškodbi ali poslabšanju kondicijskega stanja se odvija po sobah
na oddelku in zajema vse postopke za vertikalizacijo in čim prejšnjo mobilizacijo. Stanovalci, ki so
kondicijsko primerni pa pridejo v prostore terapije. Trajanje obravnave v tem obdobju je odvisno od
stanja stanovalca in se prilagaja posamezniku. Ko pa stanovalec doseže določeno stabilno zdravstveno
stanje pa je vključen v programe vzdrževalne fizioterapije, kjer je cilj ohraniti pridobljeno kondicijsko
in zdravstveno stanje.
Aktivno se lahko udeležijo:


Skupinskih kondicijskih vaj;



Hoje na traku;



Kondicijskih vaj na kolesu za roke in noge;



Terapija z Biosinhronom.

Skupinske kondicijske vaje potekajo v telovadnici ob 13.00 uri pod vodstvom fizioterapevtke. Redno se
jih udeležuje 15-22 posameznikov. Od januarja 2019 bazen zaradi tehničnih težav ni več na voljo
uporabnikom Doma kot tudi vsem ostalim.
Za vsakega stanovalca, ki je vključen v fizioterapevtsko obravnavo se vodi tudi ustrezna fizioterapevtska
dokumentacija.
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V letu 2019 je bilo od vseh stanovalcev v Domu 128 deležnih storitev fizioterapije, v povprečju 54.92
stanovalcev na mesec. Od 45 novo sprejetih stanovalcev jih je bilo 32 takoj vključenih v različne
programe fizioterapevtske obravnave.
Zastopanost po vrstah fizioterapevtske obravnave v letu 2019:
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Spodaj je prikazan tortni grafikon opravljenih fizioterapevtskih storitev po skupinah v letu 2019.
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Letos sta se 2 posameznika, ki sta pri nas bivala začasno (zaradi dopusta sorodnikov), koristila aktivnosti
vzdrževalnega programa fizioterapije. Prav tako sta bila 2 posameznika, ki sta obiskovala dnevno
varstvo, vključena v program vzdrževalne fizioterapije.
Edukacija svojcev poteka sprotno ob izkazani potrebi, največkrat ob poslabšanju stanja. Svojcem
fizioterapevt poda ustrezne informacije v okviru fizioterapevtske obravnave in napredka. Za
informacije smo na voljo vsak dan osebno med 14.00 in 14.30.
Ker se naše delo tesno prepleta z ostalimi profili, se je 1-krat tedensko sestajal tim v sestavi:
fizioterapevt, delovni terapevt, diplomirana medicinska sestra in socialna delavka. Rešuje se tekoča
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problematika stanovalcev. Hkrati pa se na teh sestankih izdeluje tudi individualni načrt in ocena
tveganja za vsakega novo sprejetega stanovalca in evalvacija stanj ostalih stanovalcev.
Ob začetku in koncu leta se sestane tudi tim terapije, kjer obravnavamo tekočo problematiko ter
planiramo delo in izobraževanja za tekoče leto.
Vključevali smo se tudi v popoldanski utrip v domu ki vključuje sodelovanje na prireditvah, piknikih in
izletih.
ČILI IN ZDRAVI NA DELO
Konec leta 2019 smo izvedli anketo o zadovoljstvu zaposlenih z delom skupine za varnost in zdravje pri
delu. Anketa je bila na voljo vsem zaposlenim v mesecu decembru 2019. Od 102 anketnih vprašalnikov
je bilo vrnjenih 65. Od tega je bilo 5 nepopolno izpolnjenih in 37 neizpolnjenih.
V spodnjem diagramu je zavedeno o katerih temah želijo v prihajajočih letih zaposleni izvedeti več.
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Aktivne odmore izvaja več kot polovica zaposlenih (59 %). 34 % izvaja aktivne odmore 1-3x na teden
20 % skoraj vsak dan in le 5 % vsak dan brez izjeme.
Z delom v okviru projekta čili in zdravi je zadovoljnih 75 % zaposlenih, delno je zadovoljnih 25 %, delež
zaposlenih, ki niso zadovoljni z delom v okviru projekta čili in zdravi pa znaša manj kot 1 %.
Spodaj je prikazano koliko zaposlenih je bilo v preteklem letu odsotnih zaradi bolezni in koliko je ta
bolniška odsotnost trajala.
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Vzroki za bolniško odsotnost pa so predstavljeni v naslednjem grafikonu.
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Predlogi zaposlenih za obogatitev programa čili in zdravi: pilates, plačilo programov v zdraviliščih,
delavnice o komunikaciji in prehrani, prednostna obravnava zaposlenih v fizioterapiji, vodeni sprehodi
zunaj, ponovna vzpostavitev delovanja bazena. Predloge zaposlenih bomo v okviru zmožnosti
upoštevali pri oblikovanju programa za leto 2019/2020.
Izobraževanja in delavnice so potekale po dogovorjenem programu. Vse aktivnosti, ki so bile planirane
so bile izpeljane. V začetku leta je bila izpeljana delavnica o zdravi prehrani in o posebnih zahtevah
telesa. Delavnice so se odvijale tudi po posameznih delovnih mestih – pralnica. Ponovno smo se
dotaknili tematike ergonomije na delovnih mestih ter kako obvladovati bolečino. Organizirana je bila
tudi strokovna ekskurzija v Dom Poljčane. V Zrečah pa smo bili deležni tečaja nordijske hoje. Na izbiro
smo imeli tudi prosto plavanje.
V letu 2019 se je delovna skupina za varnost in zdravje pri delu srečala 2x in sicer na začetku in ob
koncu leta. Na sestankih smo se dogovorili o nadaljevanju dela na projektu Čili in zdravi ter obravnavali
tekoče teme in problematiko.
AMBULANTNA FIZIOTERAPIJA
Skozi celo leto je bilo obravnavanih 109 posameznikov. Od tega je bilo 61 srednjih, 46 velikih in 2 mali
fizioterapevtski obravnavi. Zastopanost po diagnozah
DIAGNOZE

ŠTEVILO BOLNIKOV

Različne poškodbe mehkih tkiv in skeleta
Lumbalgia in cervicalgia

22
46

Nevrološka diagnostika

1

Artroze različnih sklepov

21

Druge diagnoze

19

Delovni čas ambulante je od 7.00 do 9.00 in od 13.00 do 15.00. Zaradi boljše organizacije dela na vseh
področjih izvajanja fizioterapije (ambulanta, domski stanovalci in rehabilitanti), novih določil in pravil
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o naročanju in opravljanju fizioterapevtskih storitev, smo paciente pričele naročati pretežno v
dopoldanskem času. Popoldanski termini so na voljo pacientom, ki tako želijo oziroma pacientom z
delovnim nalogom s stopnjo nujnosti zelo hitro. Posamezniki se lahko naročijo osebno, po telefonu so
na voljo le informacije o čakalni dobi.
Tudi v letu 2019 je bila na voljo uporabnikom storitev ambulantne fizioterapije anonimna anketa o
zadovoljstvu s storitvami ambulantne fizioterapije. Od 109 uporabnikov je 43 uporabnikov anketo
izpolnilo. Pri čemer je bilo 42 % uporabnikov v naši ambulanti prvič. Uporabniki so v ambulanti naročeni
ob urah, pri čemer je 88 % anketirancev odgovorilo, da so bili na vrsti točno, 12 % pa jih je na obravnavo
čakalo 5-15 minut. 97 % uporabnikov meni, da je dobilo vse potrebne informacije v zvezi s terapijo in
da so bili vključeni v odločanje o obravnavi. Vsi uporabniki so bili mnenja, da so bili zaposleni spoštljivi
in da so jih poslušali ter da je bila terapija strokovno opravljena. Kar 97 % anketirancev bi zdravstveno
osebje, ki jih je obravnavalo priporočili drugim.
Skozi celo leto smo sledili tudi novostim na našem področju s prebiranjem strokovne literature in
udeležbo na seminarjih. Udeležile smo se naslednjih izobraževanj:


Terapevtski pristop k zdravljenju spastičnosti;



Je "samo" fizioterapija še dovolj;



Aktiv fizioterapevtov zasavsko-posavske regije – organizirale smo ga fizioterapevtke Doma;



Kongres fizioterapevtov Slovenije;



Miofascialna relaksacija- nov pristop obravnave starostnika z bolečo ramo;



Strokovni posvet Strokovna fizioterapevtska obravnava skozi najnovejše kriterije;



Senzomotorna integracija, stimulacija in snoezelen pri osebah z okvaro centralnega živčnega
sistema;



Miofascialna sprostitev 2.del.

V začetku leta 2019 smo nadaljevali s sodelovanjem s klubom po možganski kapi – Zasavska regija.
Srečanja so se odvijala 1x mesečno v prostorih DSO Izlake, kjer smo fizioterapevtke vodile skupinske
vaje. Sodelovali smo tudi z vrtcem Kekec v okviru medgeneracijskega sodelovanja.

V. POROČILO DELOVNE TERAPIJE
Delovna terapija je zdravljenje fizičnih in psihičnih stanj s specifičnimi aktivnostmi, da bi ljudem
pomagala doseči njihovo najvišjo stopnjo delovanja in samostojnosti v vseh pogledih dnevnega
življenja. Glavni medij delovne terapije je aktivnost, ki je smiselna in namenska na področju
človekovega vsakdanjega življenja.
Program delovne terapije v DSO Izlake vključuje:


Dnevne aktivnosti so prisotne v vsakdanjem življenju in so pomemben del posameznikove
identitete. Izvajanje dnevnih aktivnosti poteka večinoma na oddelkih Doma, vključuje pa: osnovno
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osebno higieno, oblačenje, slačenje, transfer, uporabo stranišča, gospodinjske aktivnosti,
obvladovanje ožjega in širšega življenjskega okolja.
Aktivnosti za večanje in ohranjanje fizičnih zmogljivosti se večinoma izvajajo v telovadnici lahko pa
tudi v sobah stanovalcev / rehabilitantov. Vključujejo pa: aktivnosti za večanje gibljivosti, aktivnosti
za večanje mišične moči, aktivnosti za izboljšanje koordinacije, spretnosti rok in vzdržljivosti…
Kognitivni trening Številne ugotovitve kažejo, da delo in različne psihofizične aktivnosti upočasnijo
procese staranja in to velja tudi za možgane. Med aktivnosti ki pomagajo ohranjati duševno čilost
spadajo: pogovor, branje, pisanje, miselne igre…
Svetovanje in učenje uporabe različnih pripomočkov kot na primer : nastavek za WC, pripomoček
za obuvanje nogavic…
Aktivnosti prostega časa
Edukacija svojcev
Zdravstveno vzgojno delo
Multisenzorna terapija in bazalna stimulacija
Organizacija in izvedba internih izobraževanj

Obseg dela:




Delo z rehabilitanti ( začasno sprejeti bolniki z različnimi bolezenskimi stanji, ki se po obravnavi
vračajo v domače okolje ali druge ustanove ).
Delo s stanovalci Doma.
Delo s stanovalci varovanega oddelka Rožmarin.

Delo z rehabilitanti
V letu 2019 je bilo v program delovne terapije vključenih 211 rehabilitantov. Od tega jih je bilo 52
vključenih v program podaljšanega bolnišničnega zdravljenja in rehabilitacije, 159 pa v program krajše
strnjene obravnave, ki je ciljno usmerjena. Predčasno je program rehabilitacije zaključilo 7
rehabilitantov.
Rehabilitanti so bili ob sprejemu in odpustu ocenjeni z ocenjevalno lestvico FIM (lestvica funkcijske
neodvisnosti).
FIM sestavljata motorična podlestvica s 13 postavkami in kognitivna podlestvica s 5 postavkami. Vse
postavke se ocenjujejo z ocenami od 1 do 7.
7- popolna neodvisnost (pravočasno, varno)
6- omejena neodvisnost (pripomoček)
5- nadzor
4- minimalna pomoč (bolnik 75 % +)
3- zmerna pomoč (bolnik 50 % +)
2- maksimalna pomoč (bolnik 25 %)
1- popolna pomoč (bolnik 0 %)
Za izid rehabilitacije sva statistično obdelali naslednja področja: nega obraza las in rok, oblačenje
zgornjega in spodnjega dela telesa, premeščanje (postelja, stol, invalidski voziček).
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Nega obraza, las in rok

Stanje ob
sprejemu
(število
primerov)

Stanje ob
odpustu
(število
primerov)

7
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Oblačenje zgornjega dela

Stanje ob
sprejemu
(število
primerov)

Stanje ob
odpustu
(število
primerov)

7

117

136

6

6

7

5

17

11

4

2

7

3

27

25

2

16

8

1

19

10

Ocena

Oblačenje zgornjega dela
140
120
100
80
60
40
20
0
ocena1 ocena2 ocena3 ocena4 ocena5 ocena 6 ocena7
sprejem

odpust

Oblačenje spodnjega dela

Oblačenje spodnjega dela
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sprejemu
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primerov)
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(število
primerov)

7
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Premeščanje (postelja/invalidski voziček/stol)

Premeščanje postelja/iv/stol
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Delo z rehabilitanti smo usklajevali z delom fizioterapevtk. Stanje rehabilitantov in njihov napredek
smo tedensko poročali na vizitah zdravnici specialistki internistki, enkrat mesečno pa tudi fiziatrom iz
URI Soča.
Delo s stanovalci Doma
V letu 2019 je bilo glede na potrebe in želje v program delovne terapije vključenih 136 stanovalcev.
Aktivnosti smo izvajali po naročilu zdravnika ter po naši strokovni oceni, program pa prilagajali glede
na problem, potrebe in zmožnosti stanovalcev. Delo delovne terapije smo izvajali po modelu,
usmerjenem na uporabnika. V središču terapije je uporabnik in njegovi cilji.
Večina jih je imela težave pri osnovnih dnevnih aktivnostih (osnovna osebna higiena, oblačenje,
transfer), na področju motorike in kognicije.
Od 45 novo sprejetih stanovalcev v letu 2019 jih je bilo 29 vključenih v storitve delovne terapije, pri
vseh novo sprejetih stanovalcih smo izdelali individualni načrt in oceno tveganja, pri 29 vključenih v
storitve delovne terapije pa odprli delovno terapevtsko obravnavo.
Terapije smo organizirali individualno in skupinsko z namenom vplivati na izboljšanje kakovosti
življenja naših uporabnikov.
Pri izvajanju terapij smo tudi letos sodelovali z gospodom Francom Stošickijem in njegovo pripravnico
Darjo Kramar in njeno psičko Maisho iz zavoda PET.
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V okviru delovne terapije smo organizirali in izvajali dva krožka ter se redno vključevali v pevski zbor
stanovalcev Zlata jesen, katerega vodi sodelavka Štefka Pistotnik.
Ugankarski krožek je obiskovalo 26 stanovalcev. Dinamika skupine se je čez leto spreminjala. Srečevali
smo se 1x tedensko, v prostorih delovne terapije. Povprečno je v krožku sodelovalo 8-10 stanovalcev.
Športni krožek je obiskovalo 28 stanovalcev. Za gibanje in ohranjanje motoričnih spretnosti smo
poskrbeli 1x tedensko v prostorih dnevnega centra, v domskem parku in okolici doma. Naenkrat je v
krožku sodelovalo 8-10 stanovalcev.
Pevski zbor, v katerega je redno vključenih 10-12 stanovalcev, se dobiva 1x na teden v telovadnici.
Skozi leto pa je vaje obiskovalo 22 stanovalcev.
Delo s stanovalci smo usklajevali s sodelavci na tedenskih sestankih. Za vse novo sprejete stanovalce
smo izdelali individualni načrt in karton delovne terapije.
Varovani oddelek Rožmarin
Oddelek lahko sprejme 19 stanovalcev, vključeni pa so bili tudi 4 uporabniki dnevnega varstva. Bivalni
prostori so narejeni po načelu čim večje domačnosti, ker organizacijo dela poskušamo čim bolj približati
gospodinjski skupnosti. Na oddelku kuhamo, peremo, likamo, obešamo perilo… Stanovalci imajo
možnost vključevanja v izvajanje vseh dnevnih aktivnosti, seveda pod nadzorom in vodenjem. Poleg
dnevnih aktivnosti in družabništva izvajamo znotraj programa še: funkcionalno delovno terapijo, vaje
transferja, skupinsko obravnavo, individualno obravnavo, trening hoje, športne aktivnosti, bralno
urico, pogovor v skupini, pogovor individualno, sproščanje celega telesa, bazalno stimulacijo… K
izboljšanju kvalitete bivanja vsekakor pripomore možnost varnega gibanja tudi v zunanjem okolju, kar
nam omogoča urejena terasa. Delovni terapevtki se vključujeva v program dela s stanovalci z demenco
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od ponedeljka do petka, od 10:30 do 13:00 in v popoldanskem času, z vključevanjem stanovalcev
varovanega oddelka v druge prostočasne aktivnosti Doma.

Multisenzorna soba
V drugem nadstropju oddelka Rožmarin se nahaja multisenzorna soba, ki je namenjena vsem
stanovalcem in rehabilitantom. V letu 2019 je bilo uporabnikov multisenzorne terapije 234.
Multisenzorna soba ali snoezelen je koristen za osebe s telesno in duševno okvaro, motnjami
pozornosti, senzornimi okvarami, z demenco in starejše osebe, ki se težko vključujejo v socialno okolje.
Snoezelen je aktivnost pri kateri se koristi čutna terapija, vsi predmeti, ki se nahajajo v prostoru
spodbujajo prijetno počutje in sproščanje, saj omogočajo stimulacijo čutov in doživetij s pomočjo
svetlobe, zraka, vonja in otipa. Vpliv snoezelna se kaže v izboljšanju delovanja imunskega sistema, manj
je depresij in tesnobe.
Opažamo zelo ugodne učinke uporabe snoezelen terapije v kombinaciji z drugimi terapevtskimi
metodami pri uporabnikih, ki so utrpeli možgansko kap. Še posebej se to kaže pri tistih s povečano
spastičnostjo , v veliko krajšem času dosežemo sprostitev in posledično zmanjšanje tonusa.
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Prostočasne aktivnosti
V sklopu prostočasnih aktivnosti smo sodelovali pri različnih prireditvah in delavnicah skozi vse leto.
V sodelovanju s socialno delavko Urško Kolar smo organizirali in izvedli:
- Izdelava butar, barvanje jajc, izdelava božičnih voščilnic
- Izdelava različnih okraskov
- Pustno rajanje
- Martinovanje
- Sprehod za spomin
- Aktivnosti ob dnevu starejših…

Stanovalci so potrebovali veliko spodbude, da so se dogodkov udeležili, ter izdatno pomoč pri vstopu
v in sestopu iz avtobusa, vendar pa nam njihovo zadovoljstvo in veselje poplača ves trud.
V mesecu oktobru smo se s pevskim zborom Zlata jesen udeležili prireditve Zlati glas Posavja v DU
Brežice.
Mesečna uganka je še vedno popularna in vsi pridno sodelujejo pri reševanju, izžrebanega nagrajenca
vsak mesec skromno nagradimo.
Izobraževanja v letu 2019


IRSR: Terapevtski pristopi k zdravljenju spastčnosti, Petra Potisek;



Socialna zbornica Slovenije: Zgodnja diagnostika in inovativne metode pri delu z osebami z
demenco, Danijela Majković;



IRSR: Zdravstvena zakonodaja in poklicna etika, Petra Potisek in Danijela Majković;



Zdravstvena fakulteta: Pogled v prihodnost, znanstveni posvet ob 55. letnici izobraževanja
delovnih terapevtov z mednarodno udeležbo , Petra Potisek in Danijela Majković;
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IRSR: Multimodalni pristop za ohranitev kognitivnih sposobnosti, Petra Potisek;



IRSR: Vodena aktivnost, Petra Potisek.

Interna izobraževanja


Ani Masleša in Alenka Omerzel: Zdrava prehrana in posebne zahteve telesa, Petra Potisek in
Danijela Majković;



Uvajanje programa pro 4 za delovno terapijo, Petra Potisek in Danijela Majković;



Alenka Omerzel: Teoretično – praktična delavnica, preobremenitev in kako jo obvladati, Petra
Potisek in Danijela Majković;



Jessica Käpp Prelovšek: Pot do demence in preventiva, Danijela Majković in Petra Potisek;



Omnimodo d.o.o.: Predstavitev GDPR, Petra Potisek in Danijela Majković;



Sinet.d.o.o.: Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta, Petra Potisek.

Izvedena interna izobraževanja



Predavanje za stanovalce, Kaj je demenca, Danijela Majković;
Mentorstvo študentki 3. letnika delovne terapije, obvezna praksa, Petra Potisek.

VI. POROČILO PROGRAMA REHABILITACIJE
V letu 2019 smo tako, kot prejšnja leta nadaljevali zelo uspešno sodelovanje z URI Soča. Enkrat
mesečno je prihajal fiziater na konziliarne sestanke – timske vizite. Timske vizite so se izvajale enkrat
mesečno ob četrtkih od 12.30 do 14.00.
V letu v 2019 smo prav tako nadaljevali sodelovanje z dr. Alenko Forte, ki je skrbela za naše bolnike po
internistični plati. Zdravnica je izvajala dvakrat tedensko vizite, ob torkih sprejemne vizite, ob četrtkih
odpustne. Po potrebi smo izvajali tudi konzultacije z zdravnico po telefonu.
V program rehabilitacije bolnikov po možganski kapi na oddelku rehabilitacije je bilo v letu 2019
sprejetih 215 bolnikov po možganski kapi. Rehabilitanti so bili vključeni v program glede na napotitveni
status, ki je lahko krajša strnjena fizikalna obravnava (KSO) ali pa kompleksna primarna rehabilitacija
(v to so vključeni bolniki, ki so preboleli možgansko kap v obdobju, ki je krajše od enega leta). Status
KSO je imelo 163 rehabilitantov, od tega je bilo 57 rehabilitantov prvič vključenih v program
rehabilitacije v naši ustanovi. Ostalih 106 rehabilitantov pa je bilo vsaj enkrat obravnavano v naši
ustanovi. Rehabilitantov, ki so bili vključeni v program kompleksne primarne obravnave je bilo 52. To
nam prikazujeta tudi spodnja tabela in graf št.1.
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Tabela 1 :Sprejeti rehabilitanti v letu 2019
Vzrok sprejema

Graf 1 :Sprejeti rehabilitanti v letu 2019
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V letu 2019 je bilo v program rehabilitacije sprejetih 77 žensk, kar je predstavljalo 35,8 % in 138
moških, kar je predstavljalo 64,2 % skupnega števila sprejetih.
Graf 2 :Sprejemi po spolu
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Od 215 sprejetih rehabilitantov jih je 59 imelo predpisano dieto s strani zdravnice. Od tega je bilo 54
sladkornih diet, 4 navadne pasirane in 1 vegetarijanska. Delež rehabilitantov, ki so bili na dieti
predstavlja 27,4% vseh sprejetih. Tudi letos je bilo največ rehabilitantov s sladkorno dieto.
Graf 3: Diete

Diete

Sladkorna

54

Navadna pasirana
136

4
1

Prilagojena
Brez diete

45

DELOVNO POROČILO 2019

Starostna struktura sprejetih rehabilitantov v letu 2019 je bila zelo pestra. Najmlajši sprejeti
rehabilitant je imel 48 let, najstarejši rehabilitant pa je bil star 93 let. Najbolj zastopani starostni skupini
sta od 65 do 69 let teh je bilo 46 in od 75 do 79 let – 39.

Tabela 2 :Po starostni strukturi

Graf 4: Po starostni strukturi
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Zaradi velikega števila prisotnih diagnoz pri bolnikih, smo pri rehabilitantih, poleg skrbi za osebno
higieno, hranjenje, pripravo in delitev predpisane terapije, opravili še dodatne storitve, ki se nahajajo
v tabeli 3.
Tabela 3: Opravljeni posegi

POSEGI
Merjenje krvnega tlaka

ŠTEVILO
2680

Merjenje krvnega sladkorja

409

EKG

250

Odvzem krvi za lab. preiskave

30

V letu 2019 smo obravnavali 211 odpustov oziroma premestitev iz programa rehabilitacije bolnikov po
možganski kapi. V domačo oskrbo sta bila odpuščena 202 rehabilitanta (95,7 %), v domsko oskrbo so
bili odpuščen 3 rehabilitanti (1,4 %). Z rehabilitanti, ki so se odločili za predčasno prekinitev
rehabilitacijskega programa, smo, v sodelovanju z njihovimi svojci, zaključili program rehabilitacije.
Takšni so bili 3 primeri (1,4 %), od tega je bil eden hospitaliziran. Razlogi za predčasno prekinitev so bili
različni (višja pričakovanja ali pa so bili mnenja, da so dovolj napredovali). V program rehabilitacije so
bili vključeni tudi trije naši stanovalci.
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VII. POROČILO NABAVNE IN TEHNIČNO –VZDRŽEVALNE SLUŽBE
1. NABAVA V LETU 2019
Nabava konvencionalnih in ekoloških živil od 1.3.2017 poteka na podlagi javnega naročila, ki je bilo
objavljeno konec leta 2018 na portalu Javnih naročil pod št.: JN 008741/2018-B01 z dne 10.12.2018
in sicer za obdobje od 1.3.2019 do 28.2.2021.
Pri razpisu je bilo oblikovano 32 sklopov, med katerimi se je, skladno z Zakonom o javnih naročilih,
izločilo 20 % vrednosti sklopov in sicer so se izločili sklopi, kjer smo do sedaj imeli težave (eko
zelenjava, sadje, eko junetina in teletina, krompir, čaji, začimbe sladoledi za prodajo v bifeju…). V
javno naročilo smo tako oddali 20 sklopov. Razlika od preteklih let je, da smo nekatere sklope
»razdrobili« in tako dobili kvalitetnejše blago (sadni sokovi in sirupi, marmelada, med in pašteta…).
Prav tako smo zaostrili razpisne pogoje oziroma vrste ponujenih izdelkov (talna reja jajc namesto
baterijska).
V letu 2018 je bilo javno naročilo prvič pripravljeno na način, da se kot merilo za izbor
najugodnejšega ponudnika ni upoštevala samo cena, ampak tudi kakovost izdelka. Kakovost se je
dokazovala s pridobljenimi certifikati.
Skupna vrednost nabave živil za prehrano in blaga za potrebe internega bifeja v primerjavi z letom
2018, je razvidna iz naslednje razpredelnice:

Nabavna vrednost v letu 2018

Nabavna vrednost v letu 2019

255.513,11 EUR

270.227,76 EUR

Razpredelnica in graf prikazujeta nabavno vrednost živil za prehrano, v letu 2019 po posameznih
skupinah:
Ime blagovne skupine

Vrednost nabave (EUR)

1.
2.

Meso klavnih živali
EKO meso

33.441,99
2.931,09

3.

Sveža perutnina in izdelki iz perutninskega mesa

14.018,62

4.

Mesni izdelki

5.

Mleko in mlečni izdelki

6.

EKO mleko in mlečni izdelki

2.080,40

7.

Jajca

1.369,36

8.

EKO jajca

3.998,97

9.

Zmrznjena zelenjava, sadje, ribe

8.101,03

10. EKO zelenjava

9.568,76
35.965,70

3.814,17
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11. Kruh, pekovski in slaščičarski izdelki
12. EKO kruh

14.580,15
6.709,17

13. Sveže sadje, zelenjava, suho sadje, lupinarji
14. EKO sadje brez jabolk

21.876,09
424,39

15. EKO jabolka in jabolčni izdelki

3.679,68

16. EKO mlevski izdelki in kosmiči

2.517,11

17. Testenine, zamrznjeni izdelki iz testa
18. Izdelki za velike kuhinje

11.588,88
19.560,58

19. Olja

1.945,08

20. Živila – dietni program

378,65

21. Konzervirana zelenjava, dodatki
22. Marmelada, med, pašteta

3.763,42
3.261,84

23. Juhe

3.124,64

24. Čaji in začimbe

5.130,20

25. Splošno prehrambno blago
26. Ostala živila
Skupaj živila za prehrano

9.207,53
1.012,18
224.049,68

Nabavna vrednost živil 2018 - 2019
40.000,00
35.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00
0,00

2019

2018
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Eko živila 2018 - 2019

Delež vrednosti EKO živil 2019

7.000,00 €
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živil

88,33%
2018
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2019

Prikaz nabavne vrednosti blaga za potrebe internega bifeja v letu 2019:

1.

Blago za potrebe internega bifeja
Pijače

Vrednost nabave (EUR)
10.853,67

2.

Sladkarije

7.196,67

3.

Pekovski izdelki, sendviči

3.109,34

4.
5.

Kava
Sveže sadje

5.567,71
1.958,57

6.

Cigareti

15.340,16

7.

Ostalo

2.151,96

Skupaj

46.178,08

Nabavna vrednost blaga za interni bife 2018-2019
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Ostali material smo v letu 2019 nabavljali po razpisu, Javna naročila malih vrednosti.

Ostalo
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Pregled nabavnih vrednosti po skupinah:
1. Splošni pomožni material: v to skupino spadajo izdelki iz papirja, vrečke PVC, rokavice LATEX,
ostali pomožni material.
Znesek skupne nabavne vrednosti znaša 24.148,84 EUR
Razpredelnica prikazuje nabavno vrednost materialov iz skupine:
Posamezni materiali

Vrednost (EUR)

1.

Papirnate brisače

3.210,45

2.

Vrečke

3.648,16

3.
4.

Papirnati servieti
Toaletni papir

1.862,06
2.295,29

5.

Ostali material

4.036,27

6.

Rokavice latex

9.096,61

2. Čistilna in pomivalna sredstva: v to skupino spadajo sredstva za strojno in ročno pomivanje
posode, sredstva za čiščenje (objektna higiena),pripomočki za čiščenje.
Skupna nabavna vrednost skupine znaša 9.650,38 EUR.
Stroški v tej skupini so:

1.

Zbir materialov po namenu uporabe
Sredstva za strojno pomivanje posode

2.
3.
3.

Sredstva za ročno pomivanje posode
Čistilna sredstva za objektno higieno
Pripomočki za čiščenje

Vrednost (EUR)
5.134,93
1.698,90
2.193,90
622,65

3. Tekstilna higiena: Nabavna vrednost pralnih sredstev v letu 2018 je 14.512,48 EUR
4. Pisarniški material Znesek nabavne vrednosti znaša 3.508,86 EUR
Razpredelnica prikazuje najvišjo nabavno vrednost nekaterih materialov iz skupine:
Posamezni materiali

Vrednost (EUR)

1.

Splošni pisarniški material

2.401,13

2.

Črnila, tonerji

1.107,73
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5. Material za zdravstveno nego in oskrbo 34.402,08 EUR.
Posamezni materiali

Vrednost (EUR)

1.

Zdravila

3.329,91

2.

Material za zdravstveno nego

3.

Sanitetni material

3.776,82

4.

Material za osebno higieno

8.593,67

5.
6.

Zaščitna sredstva
Dezinfekcijska sredstva

505,64
2.681,23

7.

Zaščitna sredstva PND

1.512,30

14.002,51

Primerjava nabavne vrednosti po skupinah z letom 2018 je naslednja:
Skupina

Nabavna vrednost
2018 (EUR)

Splošni pomožni material

Nabavna vrednost
2019 (EUR)

24.923,84

24.148,84

8.397,71

9.650,38

Tekstilna higiena
Pisarniški material

12.657,03
3.142,66

14.512,48
3.508,86

Material za zdravstveno nego in oskrbo

33.492,45

34.402,08

Čistilna, pomivalna sred. in prip.za čiščenje

Primerjava nabavne vrednosti po skupinah 2018 - 2019
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2. VZDRŽEVANJE
Dela in naloge za delo vzdrževalne službe imamo zapisane v letnem delovne načrtu. Poleg stalnih
zadolžitev, smo v letu 2019 opravili kar nekaj nabav in tekočih vzdrževalnih del.
Vzdrževalna dela in nabave v letu 2019:


Sanacija toplotne podpostaje



Zamenjava avtomatskih teleskopskih vrat na glavnem vhodu



Zamenjava požarne centrale



Postavitev nadstreška v parku



Zamenjava frekvenčne regulacije elektro motorja pogona dvigala



Zamenjava pogona dvigala



Zamenjava počivalnikov v 3. in 4. nadstropju prizidka



Delna zamenjava obstoječih ključavnic s sistemskimi



Nabavili ročni nadrezkar



Puhalnik za drevesno listje



Vbodno žago



Ročno krožno žago

Poleg omenjenih del, smo opravljali tudi dela, ki se redno izvajajo:


Kemično čiščenje zalogovnikov vode



Mikrobiološka preiskava na legionelo



Pregled in servis aparatov za gašenje in hidrantov



Pregled ustreznosti elektro inštalacij



Pregled delovne opreme



Preizkus aktivne požarne zaščite (APZ) na sistemu odvoda dima in toplote in sistemu za odkrivanje
in javljanje požara



Pregled in servis požarnih kupol



Servis naprave za doziranje ClO2



Servis plinske peči



Servis sobnih klimatskih naprav



Servis osebnega avtomobila (2x)



Servis generatorja ozona



Servis požarnih vrat



Servis prezračevalnega sistema



Servis avtomatskih drsnih vrat

Lahko bi še naštevali, saj vzdrževanje zahteva hitro posredovanje, pa čeprav gre še za tako majhna
dela ali popravila.
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VIII. POROČILO SLUŽBE PREHRANE IN STREŽBE


S strani Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, Center za mikrobiološke analize živil,
vod in drugih vzorcev okolja, Ljubljana; smo imeli v letu 2019 tri strokovne preglede. Strokovnjaki
so nas obiskali: 16.4.2019, 5.8.2019 in 9.12.2019. Pri tem so pregledali in opravili nadzor
higienskega režima, vizualni pregled prostorov in opreme, osebno higieno delavnega okolja,
postopke čiščenja, način rokovanja z živili in možnost kontaminacije. V celotnem letu je bilo
odvzetih 30 mokrih brisov za mikrobiološko preiskavo in 3 vzorci pripravljenega živila. Kljub temu,
da trije vzorci mokrih brisov na snažnost niso ustrezali kriterijem Pravilnika o posebnih ukrepih pri
zastrupitvah in infekcijah oseb s hrano in o njihovem preprečevanju«(Ur. RS št. 24/81, 35/82),
zaradi povečanega števila aerobnih mezofilnih bakteriji, so bili odvzeti vzorci opravljenih
mikrobioloških preiskav ocenjeni kot varni in s tem v skladu s 14. čl. Uredbe ES št. 178/2002 o
določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost
hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane. Uvedli smo tudi naslednje previdnostne ukrepe:
dosledno in pravilno rokovanje pri pomivanju posode, za mešanje kuhane in surove solate uporaba
visoke zaščitne rokavice in zamenjava pralne tehnike v pomivalnem stroju. Vsi trije vzorci
pripravljenega živila (kuhana govedina v grahovi omaki, zelena solata, goveji Stroganov) pa so bili
skladni s kriteriji, navedenimi v Smernicah za mikrobiološko varnost živil, ki so namenjeni
končnemu potrošniku, glede na preiskane parametre.



Dne 23.7. 2019 nas je obiskal predstavnik Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin;
Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in odvzel večjo količino (4kg) vzorca živila
(očiščena zelena solata) v skladu s »Programom uradnega nadzora za mikrobiologijo in zoonoze
2019«. Iz poročila analize je bilo razvidno, da je, glede na nabor preiskovalnih parametrov, vzorec
skladen s predpisi in varen.



Dne 14.11.2019 smo izvedli interno verifikacijo sistema HACCP (smernice dobre higienska prakse),
s pomočjo zunanje strokovne sodelavke iz podjetja SINET Hrastnik. Pri pregledu dokumentacije ni
bilo ugotovljenih nobenih nepravilnosti. Opozorjeni pa smo bili, da je kuhinja, kljub dobremu
higienskemu vzdrževanju, že dotrajana. Opazi se prostorska stiska v pomivalnici, zamenjati pa bi
bilo potrebno tudi talno in stensko keramiko, vogalnike ter lesena vrata. Nujno bi bilo potrebno
urediti tudi prezračevalni sistem. Določene kritične točke smo rešili že ob koncu leta, ostale pa
bomo skušali sanirati v letu 2020.



13.3.2019 in 19.9.2019 je bil opravljen pregled in čiščenje prezračevalnih kanalov kuhinjskih nap.
Zadevo je izvajal pooblaščen izvajalec podjetja Dimnikarji d.o.o iz Zagorja ob Savi. Isti izvajalec je
izvedel tudi čiščenje kuhinjske nape, saj je za izvedbo čiščenja potrebno delo na višini.



V letu 2019 smo sodelovali tudi pri nekaterih sestankih s stanovalci po nadstropjih, ki jih vodi
socialna delavka. Pogovarjali smo se o njihovih pripombah in željah v zvezi s prehrano ter predlogih
za spremembe. Stanovalci so tudi povedali, kaj si želijo večkrat na jedilniku in katera hrana jim ne
ustreza.
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Število storitev priprave in prevoza kosil na dom se je tudi v letu 2019 povečalo. Tako smo v letu
2019 pripravili za zunanje uporabnike že 11.248 kosil. Od leta 2015, ko smo pričeli z omenjeno
storitvijo, se je število pripravljenih kosil povečalo za več kot 4x. V domu želimo slediti
povpraševanju, vendar opažamo, da je število kosil že praktično doseglo maksimum in da nas
kadrovska struktura in prostorska stiska omejujeta, da bi to storitev še naprej povečevali.

Število pripravljenih kosil za zunanje uporabnike v letih 2015-2019
12.000
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2019
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Uporabnikom zagotavljamo pripravo dietne prehrane, omogočamo pa jim tudi nabavo in odkup
menažne posode.


Tudi v letu 2019 se je sestala Komisija za sestavo jedilnikov. Izmenjali smo si mnenja in predloge
za izboljšanje prehranskega režima in kakovosti obrokov.



V tem letu 2019 smo imeli 414 delavnih dni bolniškega staleža delavk v kuhinji, kar je za 9 % manj
kot v letu 2018. Še vedno zelo težko dobimo delavce za nadomeščanje bolniških odsotnosti, saj na
trgu dela praktično ni ustreznih delavcev, mladi pa nimajo interesa delati v kuhinji. Zaradi tega so
bile delavke zelo obremenjene.



Med poletnimi počitnicami je preko študentskega servisa opravljala delo dijakinja, zato smo lahko
delno izkoristili letni dopust. Opažamo, da je s vsakim letom težje pridobiti kandidate za delo v
kuhinji med letnimi počitnicami. V letu 2018 sta tako opravljali delo dve dijakinji, v letu 2019 pa le
ena.



Preko celotnega leta smo kulinarično sodelovali pri številnih domskih prireditvah: sadni dan,
sladoledni dan, kostanjev piknik, kulinarična delavnica v parku, pogostitev ob koncertu pihalnega
orkestra Svea, mesečno praznovanje rojstnih dni stanovalcev, posebna pogostitev ob Dnevu
starostnikov… Sodelovali smo tudi pri Tradicionalnem slovenskem zajtrku, pripravili pogostitev ob
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območnem srečanju literatov seniorjev Zasaja, ob novoletnem plesu v avli Doma ter ob obisku
Dedka mraza s spremstvom. Veliko truda in kreativnosti smo vložili v pripravo svečane
prednovoletne večerje za stanovalce in njihove svojce ter še za številne druge popoldanske
prireditve za popestritev življenja stanovalcev. Tudi naši zaposleni so z veseljem naročali različne
kulinarične dobrote: kanapeje, sadne krožnike, sadne in čokoladne tortice, minjone, velike torte za
rojstni dan in podobno. V okviru tržne dejavnosti smo pripravljali tudi jedi za prodajo v bifeju in
sicer solatne pakete, sendviče, sveže sezonsko sadje in domače pecivo (tortice, štraube, pite,
gibanica, princeska, kremne rezine, potice…). Zaposleni so z veseljem kupovali tudi naše odlične
gotove jedi iz kuhinje (vampi po tržaško, golaž, ješprenj, bograč,…).

IX. POROČILO SLUŽBE POMOČI DRUŽINI NA DOMU
1.

UVOD

Dom starejših občanov Polde Eberl - Jamski izvaja socialno varstveno storitev Pomoč družini na domu
kot javno službo od 1.1.2015 dalje, ko je bila dne 23.12.2014 sklenjena z Občino Zagorje ob Savi prva
pogodba. Konec leta 2017 je bila z omenjeno občino sklenjena druga pogodba, ki velja od 24.12.2017
do 23.12.2022.
Pomoč družini na domu po Zakonu o socialnem varstvu predstavlja eno izmed socialnovarstvenih
storitev. Obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v drugih primerih, ko
pomoč na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. Po Pravilniku o standardih in normativih
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15 in 76/17) so do
pomoči družini na domu opravičene osebe starejše od 65 let, mlajše osebe s statusom invalida, drugi
invalidi in kronično bolni ljudje.
Izvajamo naslednje storitve:


gospodinjska pomoč, kamor sodijo: prinašanje enega pripravljenega obroka hrane, priprava
hrane v stanovanju za eno osebo, pomivanje uporabljene posode za eno osebo, osnovno
čiščenje bivalnih prostorov z odnašanjem smeti za eno osebo, postiljanje in osnovno čiščenje
spalnih prostorov za eno osebo, nabava živil za eno osebo in dela po dogovoru z upravičencem;



pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, kamor sodijo: pomoč pri vstajanju in leganju v posteljo,
pomoč pri oblačenju in slačenju, pomoč pri dnevnem umivanju, pomoč pri kopanju, pomoč pri
hranjenju in pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb;



pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem,
prostovoljci in s sorodniki, spremljanje upravičenca pri opravljanju obveznosti, informiranje
ustanov o stanju in potrebah upravičena, priprava upravičenca na institucionalno varstvo, ter
družabništvo.

Uporabnik je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih sklopov
opravil.
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2. CENA STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU



Cena storitve pomoč na domu od 1.4.2018 do 31.3.2019:
o Ekonomska cena storitve je znašala 17,27 EUR
o Cena storitve za uporabnika je znašala 4,90 EUR za efektivno uro.
o Cena storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času je znašala 23,58 EUR na efektivno
uro
o Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne je znašala
24,87 EUR na efektivno uro.



Občinski svet je dne 25.3.2019 sprejel cene za dejavnost pomoč družini na domu za leto 2019 z
veljavnostjo od 1.4.2019 dalje:

Ekonomska cena storitve znaša 18,07 EUR. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na
domu za uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 15,95 EUR na efektivno uro,
stroški za strokovno pripravo v višini 1,10 EUR ter stroški vodenja in koordiniranja v višini 1,02 EUR na
efektivno uro.
Cena storitve za uporabnika znaša 5,09 EUR za efektivno uro. Razliko do polne ekonomske cene storitve
v višini 12,98 EUR, priznava Občina Zagorje ob Savi kot subvencijo v višini 11,17 EUR za neposredno
socialno oskrbo, v višini 1,10 EUR za stroške strokovne priprave in v višini 0,71 EUR za vodenje in
koordiniranje na efektivno uro storitve.
Cena storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času znaša 25,12 EUR na efektivno uro, subvencija
Občine znaša 17,91 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 7,21 EUR na efektivno uro.
Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne znaša 26,95 EUR na
efektivno uro, subvencija Občine znaša 19,20 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša
7,75 EUR na efektivno uro.
Neposredno izvajanje storitve pomoči družini na domu obsega v povprečju 110 efektivnih ur na
socialno oskrbovalko.
3.

OPRAVLJENE STORITVE V OBDOBJU JANUAR – DECEMBER 2019
3.1. OPRAVLJENE EFEKTIVNE URE GLEDE NA ČAS OPRAVLJANJA STORITVE

Efektivne ure so ure neposredno opravljenih socialno varstvenih storitev pri uporabnikih, ki se določijo
tako, da se število ur polnega delovnega časa zmanjša za predvidene odsotnosti zaradi letnega
dopusta, izobraževanj, odmora za malico in drugih dnevnih opravil, ki se ne opravljajo neposredno za
uporabnika.
Gibanje efektivnih ur je fleksibilno in odvisno od različnih dejavnikov, ki lahko povzročajo odstopanja
med načrtovanimi in realiziranimi urami. Odstopanja lahko prihajajo zaradi odsotnosti uporabnikov
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storitev, ki svojo odsotnost javijo pravi čas ali pa jih odpovedo nenadoma. Takšnih odsotnosti ni
mogoče hitro nadomestiti z novimi storitvami pri drugih upravičencih.
Tabela 1: Število opravljenih efektivnih ur januar – december 2018, 2019
Indeks
Število efektivnih ur v letu 2018

Število efektivnih ur v letu 2019
2019/2018

Mesec

Delavnik

Nedelja

Praznik

Skupaj

Delavnik

Nedelja

Praznik

Skupaj

Januar

1.650,00

81,5

37

1.768,50

1.486,50

73,50

39,00

1.599,00

90,42

Februar

1.371,00

74,5

18

1.463,50

1.277,00

76,50

22,00

1.375,50

93,99

Marec

1.588,50

63

0

1.651,50

1.251,50

91,00

0,00

1.342,50

81,29

April

1.415,50

68,5

48

1.532,00

1.311,50

49,50

47,00

1.408,00

91,91

Maj

1.521,00

52,5

49,5

1.623,00

1.394,50

74,00

32,50

1.501,00

92,48

Junij

1.366,50

59

16

1.441,50

1.276,50

75,00

37,00

1.388,50

96,32

Julij

1.382,00

74,5

0

1.456,50

1.410,50

73,00

0,00

1.483,50

101,85

Avgust

1.544,00

55,5

14,5

1.614,00

1.396,50

88,50

25,00

1.510,00

93,56

September

1.486,00

76,5

0

1.562,50

1.419,50

98,50

0,00

1.518,00

97,15

Oktober

1.591,00

62

15,5

1.668,50

1.632,50

66,00

16,50

1.715,00

102,79

November

1.465,50

58

14

1.537,50

1.551,00

66,00

17,00

1.634,00

106,28

December

1.357,00

85,5

35

1.477,50

1.468,00

74,00

27,00

1.569,00

106,19

17.738,00

811

247,5

18.796,50

16.875,50

905,50

263

18.044,00

96,00

1.478,17

67,58

20,63

1.566,38

1.406,29

75,46

21,92

1.503,67

SKUPAJ
povp/mes

Tabela 1 prikazuje gibanje efektivnih ur v letu 2018 in 2019. V letu 2019 beležimo trend padanja
opravljenih efektivnih ur in sicer je bilo v letu 2019 opravljenih 3,98 % manj elektivni ur kot leta 2018.
V obdobju januar-december 2019 smo v povprečju na mesec opravili 1.504 efektivnih ur, medtem ko
smo v enakem obdobju leta 2018 opravili v povprečju na mesec 1566 efektivnih ur. V letu 2019 je bilo
največ efektivnih ur opravljenih v mesecu oktobru in sicer 1715.
V letu 2019 beležimo nekaj več opravljenih efektivnih ur ob nedeljah in praznikih. V obdobju januardecember 2019 smo ob nedeljah opravili 906 efektivnih ur, v enakem obdobju leta 2018 pa 811
efektivnih ur, kar pomeni, da smo v letošnjem letu ob nedeljah opravili 10,48 % več efektivnih ur. Med
prazniki smo v obdobju januar-december 2018 opravili 247,50 efektivnih ur, v letošnjem letu pa 263
efektivnih ur, kar je 5,89 % več kot leto prej.
Iz spodnjega grafa 1 lahko razberemo, da se je število efektivnih ur v letu 2019 gibalo od 1342,5 do
1715 efektivnih ur na mesec. Iz grafa je razvidno, da smo v letu 2019 le v mesecih januar, oktober,
november in december dosegali število efektivnih ur, dogovorjenih z Občino (1566 efektivnih ur izračunano na podlagi cene storitve). Število opravljenih efektivnih ur v primerjavi z dogovorjenimi se
je največ povečalo v mesecu oktobru, in sicer za 9,30 %.
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Graf 1 Število opravljenih efektivnih ur v letu 2019

Število opravljeni efektivnih ur v letu 2019
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3.2. ŠTEVILO UPORABNIKOV
3.2.1. Gibanje števila uporabnikov po mesecih v letu 2019
Tabela 2 Gibanje števila uporabnikov po mesecih v letu 2019

DOLOČEN
ČAS
JANUAR
0
FEBRUAR
0
MAREC
0
APRIL
1
MAJ
2
JUNIJ
2
JULIJ
3
AVGUST
5
SEPTEMBER
1
OKTOBER
0
NOVEMBER
1
DECEMBER
0
Povprečno na mesec

NEDOLOČEN
ČAS
88
81
79
70
71
71
72
74
76
81
79
78

ŠTEVILO UPORABNIKOV
DLJE ČASA
SKUPAJ
ODSOTNI
(nad 30 dni)
88
8
81
6
79
5
71
2
72
1
73
1
75
0
79
2
77
2
81
4
80
2
78
2
77,83
2,92

AKTIVNIH
UPORABNIKOV
80
75
74
69
71
72
75
77
75
77
78
76
74,92

Tabela 2 prikazuje gibanje števila uporabnikov po mesecih v letu 2019 iz katere lahko razberemo, da je
v letu 2019 bilo v storitve pomoči na domu v povprečju mesečno vključenih 77,83 uporabnikov, aktivno
vključenih pa je bilo 74,92 uporabnikov. V povprečju so bili mesečno trije uporabniki dlje časa odsotni,
in sicer nad 30 dni, zaradi bolnišnične namestitve, začasne namestitve v Domu ali daljšega oddiha.
Največ vključenih uporabnikov za določen čas je bilo v mesecu avgustu, in sicer zaradi odsotnosti in
oddiha svojcev, ki zanje skrbijo. Iz table je razviden upad števila uporabnikov v prvi četrtini leta.
Najmanj vključenih uporabnikov (71) smo imeli v mesec aprilu. Po prvi četrtini leta pa opažamo
ponovni dvig števila uporabnikov. Največ uporabnikov (88) smo imeli v mesecu januarju. Število
vključenih uporabnikov se je zmanjšalo za 11 odstotkov, glede na število vključenih v začetku in na
koncu leta.
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3.2.2. Dinamika povprečnega mesečnega števila uporabnikov od leta 2015 do 2019
V grafu 1 je prikazana dinamika povprečnega mesečnega števila uporabnikov od leta 2015 do 2019. V
povprečju smo leta 2019 mesečno oskrbeli 77,83 uporabnikov, kar predstavlja 3,92 uporabnika manj
kot leta 2018 in 2,34 manj kot leta 2017.
Graf 2 Povprečno mesečno število uporabnikov od leta 2015 do 2019

POVPREČNO MESEČNO ŠTEVILO UPORABNIKOV 2015-2019
80,17

81,75
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73,25
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2016

2019

3.2.3. Novo vključeni uporabniki
Tabela 3 Število na novo vključenih uporabnikov v letu 2019

2019
JANUAR
FEBRUAR
MAREC
APRIL
MAJ
JUNIJ
JULIJ
AVGUST
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DECEMBER
Skupaj
Povpr. meseč.:

ŠTEVILO NA NOVO VKLJUČENIH
UPORABNIKOV
3
0
0
2
5
3
4
7
10
8
4
7
53
4,42

Tabela 3 prikazuje število na novo vključenih uporabnikov v letu 2019. V storitev pomoči na domu se
je v letu 2019 vključilo 53 novih uporabnikov. V povprečju so se na mesec na novo vključili 4,42
uporabnikov. Največ uporabnikov se je vključilo v storitve pomoči na domu v mesecu septembru (10),
sledi mesec oktober (8) in december (7). Iz tabele lahko razberemo tudi, da v mesecu februarju in
marcu ni bilo novih vključitev v storitve pomoči na domu, zaradi visoke odsotnosti socialnih oskrbovalk
zaradi bolezni, težav pri razporejanju delavk na delo in pomanjkanja kadra na trgu dela.
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V obdobju od januarja do avgusta 2019 zaradi težav s kadri nismo sprejeli novih uporabnikov za
nedoločen čas (razen nujne sprejeme, katerih je bilo v tem obdobju 11). V poletnem času (od junija do
septembra 2019) smo poleg nujnih sprejemov vključevali tudi uporabnike za določen čas (trajanje
dopustov svojcev). Teh je bilo v tem obdobju 13.

3.3. ŠTEVILO OPRAVLJENIH EFEKTIVNIH UR NA POSAMEZNEGA UPORABNIKA
Spodnja tabela 4 prikazuje število opravljenih efektivnih ur na posameznega uporabnika v letu 2018 in
2019, iz katere lahko razberemo, da je posameznik v letu 2019 v povprečju na mesec koristil 19,40
efektivnih ur pomoči na domu. V obdobju januar-december 2019 se je število ur na posameznega
uporabnika povečalo, za 1,19 % glede na leto 2018.
Tabela 4 Število opravljenih efektivnih ur na uporabnika januar-december 2018, 2019

Januar
Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
December
SKUPAJ
Povp./mes

Število efektivnih ur na
uporabnika v letu 2018

Število efektivnih ur na
uporabnika v letu 2019

22,11
18,76
20,64
18,91
20,04
18,25
18,44
19,45
17,76
19,63
18,30
17,80
230,09
19,17

19,74
16,57
16,37
20,41
20,28
19,02
19,78
19,11
19,71
21,17
20,48
20,12
232,76
19,40

3.4. STAROST IN SPOL UPORABNIKOV
Na dan 31.12.2019 je bilo v storitve pomoči na domu vključenih 78 uporabnikov.
Iz spodnjega grafa 3 je razvidno, da je bilo na dan 31.12.2019 v storitve pomoči na domu vključenih 78
uporabnikov. Od tega je bilo 63 % žensk in 37 % moških. Iz grafa 4 je razvidno, da je bilo na dan
31.12.2019 vključenih v storitev pomoči na domu kar 65 % uporabnikov starejših od 80 let, medtem ko
je bilo 30 % uporabnikov starejših od 65 do 79 let. Le 5 odstotkov uporabnikov je mlajših od 65 let.
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Graf 3 Spol uporabnikov na dan 31.12.2019
SPOL UPORABNIKOV NA DAN 31.12.2019
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Graf 4 Starost uporabnikov na dan 31.12.2019
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V strukturi uporabnikov glede na upravičenost do storitve pomoči na domu v primerjavi z letom 2018
ni bistvenih sprememb. Večina upravičencev (95 %) je bilo starih nad 65 let in so imeli težave pri lastni
oskrbi zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo staranje in so zaradi tega nesposobni za popolnoma
samostojno življenje. Dva uporabnika sta bila vključena v storitve pomoči na domu kot kronično bolni
osebi oz. osebi z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ter dva uporabnika s statusom invalida po ZDVDTP.
3.5. OPROSTITEV PLAČILA SOCIALNOVARSTVENE STORITVE
V skladu z Uredbo o merilih za oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev imajo uporabniki storitve
pomoči družini na domu možnost uveljavljanja oprostitve, v kolikor jim njihovo finančno stanje ne
dopušča plačila te storitve v celoti.
Na dan 30.12.2019 so bili plačila socialnovarstvene storitve pomoč na domu oproščeni 3 uporabniki,
in sicer 2 uporabnik v celoti in 1 delno. Razliko med plačilno sposobnostjo upravičenca in ceno storitve
(do)plačuje občina Zagorje ob Savi.
4.

DOSEGANJE LETNIH CILJEV NA PODROČJU POMOČI NA DOMU V LETU 2019

Pri izvajanju storitve pomoči na domu smo sledili načrtovanim letnim ciljem, katere zaradi večjega
števila bolniških odsotnosti in kadrovskih težav nismo uspeli uresničiti v načrtovanem obsegu. Uspeli
smo jih uresničiti v naslednjem obsegu:


Opravili smo opravili 18.044 efektivnih ur pomoči na domu,




Povprečno mesečno število uporabnikov je bilo 77,83,
Povprečno mesečno število na novo vključenih uporabnikov je bilo 4,42.

Zaradi večjega števila bolniških odsotnosti in velikega povpraševanja uporabnikov po storitvah, ki vanje
še niso vključeni, je prihajalo do težav pri organizaciji dela ter večjih obremenitev zaposlenih. Pri
urejanju razmer smo v tem letu naleteli na velike težave pri zaposlovanju ustreznega kadra, saj na trgu
primanjkuje kandidatov za opravljanje poklica socialni oskrbovalec.
Veliko število bolniških odsotnosti in težave pri pridobivanju ustreznega kadra pa so prispevale k
zmanjševanju števila uporabnikov in zmanjšanju obsega opravljenih efektivnih ur. Zaradi pomanjkanja
kadra smo bili primorani začasno zmanjšati število ur gospodinjske pomoči in družabništva. Ta problem
ostaja še naprej pereč, saj kljub trudu, da nadomestimo manjkajoči kader ob nastopu dolgotrajnih
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bolniških odsotnosti, na trgu dela ni dovolj kadra za zaposlovanje. Poleg tega še vedno ostaja problem
visoke stopnje bolniške odsotnosti zaposlenih nad 30 dni.
Pri organizaciji dela smo morali upoštevati prilagoditve dela invalidom ter zakonske omejitve v zvezi z
varstvom starejših zaposlenih, mater z mlajšimi otroki, nosečih delavk in podobno. Med izvajalci
pomoči na domu se vsako leto dviguje povprečna starost, kar predstavlja tveganje za dodatne bolniške
odsotnosti in problem pri nadomeščanju le-teh. Prav tako je bila potrebna dodatna prilagoditev pri
organizaciji dela za zaposleno izvajalko pomoči na domu, ki je delo na terenu opravljala peš. To je
dodatno obremenjevalo učinkovito organizacijo dela in realizacijo storitev na terenu.
V letu 2019 smo zabeležili porast potrebe po oskrbi osebe z demenco na domu, katera je bila še posebej
zahtevna in naporna za izvajalke pomoči na domu, saj je takšna oskrba izredno intenzivna, saj se pomoč
in opora nudi celotni družini. Prav tako beležimo porast uporabnikov, ki so težji in zahtevnejši, zaradi
kadrovskih težav dodatno tem uporabnikom nismo morali zagotoviti oskrbe, ki vključujeta dve
oskrbovalki, da bi zagotovili dodatno varnost uporabnika in socialne oskrbovalke. Delo je s takšnimi
uporabniki naporno, kar pa se odraža tudi na zdravstvenem stanju izvajalk pomoči na domu.
Za lažje, nemoteno in varno delo izvajalcev pomoči na domu, mora uporabnik v okviru svojih zmožnosti
zagotoviti ustrezne pripomočke (bolniška postelja, trapez, dvigalo, vso potrebno kozmetiko, ter po
potrebi prilagoditi prostore, da so dostopni iz vseh strani). V letu 2019 beležimo 8 primerov, kjer so
uporabniki želeli zagotoviti te pripomočke (npr. bolniško posteljo), a jih zaradi izključevanja
medicinskih pripomočkov na naročilnico niso takoj dobili. Potrebno je bilo intenzivno sodelovanje z
osebnimi zdravniki, da so ob izražanju potrebe odobrili medicinski pripomoček, ki je bil nujno potreben
za nemoteno izvajanje same storitve na domu.
Tudi v letu 2019 smo se srečevali z veliko težavo zagotavljanja primernosti časa obiskov oz. izvajanja
storitve, predvsem v jutranjem in večernem času, saj si večina uporabnikov želi omenjeno obliko
pomoči med 7.00 in 8.00 uro zjutraj, zvečer pa med 18.00 in 20.00 uro, vendar žal pri vseh uporabnikih
ta čas ni možen. Na dan 31.12.2019 smo dostavljali topel obrok 24 uporabnikom pomoči na domu.
Glede na število in geografsko razpršenost uporabnikov, je težko doseči optimalen čas prinašanja
obroka. Obroke smo dostavljali med 11.30 in 14.00 uro. Večina uporabnikov želi omenjeno obliko
pomoči prejeti med 11.30 in 12.30 uro. Koordinacija terenov in racionalizacija poti izvajalk pomoči na
domu, žal dostikrat pripelje tudi do nezadovoljstva uporabnikov, ki želijo storitev na točno določeno
uro, vezano na njihov življenjski slog in navade. Tudi zagotavljanje storitev v času popoldanske izmene
in med vikendi in prazniki zahteva menjavo izvajalcev pomoči na domu pri uporabnikih, kar določeni
uporabniki težje sprejemajo. Prav tako je potrebno veliko koordiniranja, ko urejamo pomoč glede na
želje (oddihi, dnevne odsotnosti zaradi osebnih opravkov) in delovne obveznosti svojcev (delo na
izmene).
V skladu z načrtom dela smo v letu 2019 uresničili naslednje naloge:


Dnevno smo sodelovali z uporabniki in njihovimi svojci;



Opravljali smo obiske na domovih uporabnikov za usklajevanje želja in potreb;



Sodelovali smo z ostalimi zaposlenimi DSO Izlake (strokovni kolegiji in ostali sestanki) – zaradi
predajanje informacij, predlogov, posvetovanja, izmenjave izkušenj, mnenj in medsebojne
pomoči;



Izvedli smo različna izobraževanja za zaposlene;



Izvedli smo supervizijo za socialne oskrbovalke;
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Izvedli smo dejavnost informiranja javnosti s storitvami pomoči na domu (letno skupno oddali
več kot 500 zloženk o pomoči na domu na javna mesta – Zdravstveni dom Zagorje ob Savi,
Društvo upokojencev, CSD Zagorje ob Savi);



Uporabnike smo obveščali o mesečnih aktivnosti in prireditvah v DSO Izlake;



Sodelovali smo na seji odbora za zdravstvo in socialne zadeve in odbora za medgeneracijsko
sobivanje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi;



Nadgrajevali smo informacijski sistem za beleženje storitev, ter se pripravljali na prehod na nov
sodobnejši sistem;



Sodelovali smo na projektu ''Za demenci prijazno skupnost'' v sodelovanjem z Združenjem
Spominčica;



Izvajali smo aktivnosti za pridobivanje certifikata EQALIN;



Sodelovali smo pri projektu ''Sprehod za spomin'' v sodelovanju z Združenjem Spominčica;



Izboljšali smo pogoje za delo zaposlenih z dodatnim nakupom pametnih telefonov, zaščitnih
sredstev in drugega;



Se aktivno povezovali z Zavodom RS za zaposlovanje, z namenom reševanja pereče
problematike pomanjkanja ustreznega kadra;



Na obvezni praksi so bili kandidati programa SOND;



Izvedli smo anketo o zadovoljstvu uporabnikov in nekdanjih uporabnikov storitev pomoči na
domu;



Predstavili smo delo pomoči na domu in poklic socialnega oskrbovalca na domu kandidatom
programa SOND;



Dodatno smo pripravili različno dokumentacijo za izvajanje pomoči na domu z namenom boljše
informiranosti in preglednosti podatkov;



Uporabnikom, ki so praznovali rojstni dan smo pošiljali rojstno dnevna voščila ter ob smrti
sožalno pismo, prav tako smo sožalje svojcem izrekli ob zadnjem slovesu pokojnega
uporabnika;



Ob zaključku leta smo uporabnikom dali stenske koledarje s fotografijo Enote pomoči na domu,
česar so se še posebej razveselili.

S spremljanjem potreb uporabnikov pomoči na domu smo v letu 2019 s strani uporabnikov pomoči na
domu zaznali potrebo tudi po dnevno-nočnem varstvu starejših občanov. Prav tako je bilo med
uporabniki zaznati potrebo po razširitvi kompetenc socialnih oskrbovalk, v okvirih patronažne in
fizioterapevtske službe.
V letu 2019 sta nas obiskala dva inšpektorja za delo, ki na delovno pravnem področju ter na področju
varstva in zdravja pri delu nista ugotovila nobenih nepravilnosti.
V letu 2019 smo se trudili, da je bila storitev pomoči na domu izvedena čim bolj strokovno, kakovostno
in v čim večje zadovoljstvo uporabnikov. V skladu z možnostmi smo skrbeli za hitro odzivnost na
potrebe uporabnikov storitve pomoči na domu. Aktivno smo sodelovali z drugimi socialnimi in
zdravstvenimi inštitucijami, predvsem z socialno in patronažno službo, ki pripomore k oblikovanju in
izvajanju celovite skrbi za starejše.
Z doseganjem zastavljenih ciljev na področju izvajanja storitve pomoči na domu v letu 2019 smo, kljub
velikim težavam na kadrovskemu področju, zadovoljni, glede na prilagajanje potrebam uporabnikom
na eni strani, ter glede na organizacijske in kadrovske možnosti na drugi strani.
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Zavedamo se, da je življenje v domačem okolju ena izmed komponent zagotavljanja kakovostne
starosti. Pomembno se nam zdi, da se lokalna skupnost, skupaj z nami zavzema za ohranitev, razvoj in
dostopnost storitve v domačem okolju za vse svoje občane, saj so institucionalne kapacitete vse bolj
zasedene in predvsem zaradi prednosti, da ima starejša oseba možnost čim daljšega bivanja v krogu
svojih najbližjih.

X. POROČILO ADMINISTRATIVNO-KADROVSKE SLUŽBE
1. IZOBRAŽEVANJE
Izmenjava informacij in strokovnih vsebin je potekala preko


rednih tedenskih sestankov kolegija direktorice,



sestankov Strokovnega sveta Doma, ki ga je sklicevala direktorica po potrebi,



zbora delavcev,



timskih sestankov, ki so jih vodje enot oziroma oddelkov sklicevali mesečno oziroma po potrebi.
Na timskih sestankih so vodje enot zaposlenim prinašali tekoče informacije, ki so bile potrebne
njihovemu vedenju, ter nadaljnjemu ukrepanju pri delovnih zadolžitvah.

Kronološki pregled strokovnih srečanj, sestankov ter internih izobraževanj (le-ta so podrobneje
predstavljena v poročilih posameznih služb) in eksternih izobraževanj po mesecih je bilo sledeče:
JANUAR
16.1.2019- strokovno srečanje »Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca«
Udeleženka: Romanca Drobež
22.1.2019- delavnica »Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED«
Udeleženka: Romanca Drobež
25.1.2019- usposabljanje po Uredbi o upravljanju z energijo v javnem sektorju »Stavbe v pristojnosti
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti«
Udeleženca: Manca Golob, Andrej Razboršek
30.1.2019- interno izobraževanje »Zdrava prehrana«
Izvajalki: Alenka Omerzel, Ani Masleša
Udeleženci: 43 zaposlenih
FEBRUAR
1.2.2019- strokovno srečanje »Terapevtski pristop k zdravljenju spastičnosti«
Udeleženke: Andreja Ševerkar, Anita Oberč, Petra Potisek
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6.2.2019- posvet »Ko inšpektor potrka na vrata«
Udeleženki: Mateja Jagodič Pavlin, Urška Kolar
11.2.2019- seminar »Priprava na inšpekcijo za varno hrano in delo po sistemu HACCP«
Udeleženka: Ani Masleša
15.2.2019- interno izobraževanje »Prilagoditve delovnega okolja in varno delo v pralnici«
Izvajalka: Alenka Omerzel
Udeleženke: 3 zaposlene
19.2.2019- srečanje z ministrico mag. Ksenijo Klampfer
Udeleženka: Mateja Černi
21.2.2019- seminar »Sporočanje slabe novice stranki v socialni stiski«
Udeleženca: Srečko Jurič, Amra Džananović
28.2.2019 in 1.3.2019- seminar »Priprava na strokovni izpit iz področja socialnega varstva«
Udeleženka: Jessica Käpp Prelovšek
MAREC
6.3.2019- srečanje Ljubljanske regionalne enote Združenja fizioterapevtov Slovenije »Je samo
fizioterapija še dovolj?«
Udeleženke: Andreja Ševerkar, Anita Oberč, Alenka Omerzel, Alenka Smrkolj
7.3.2019- medregijsko srečanje direktorjev
Udeleženka: Mateja Černi
8.3.2019- strokovno srečanje glavnih medicinskih sester zdravstvenih in socialnih zavodov v ljubljanski
regiji
Udeleženka: Mateja Jagodič Pavlin
11.3.2019- interni 50- urni program izobraževanja, ki je vključeval obvezne vsebine izobraževanj v
skladu s Pravilnikom o strokovnem izpopolnjevanju zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev
(Poklicna etika in komunikacija v negi in oskrbi, Kakovost in varnost v negi in oskrbi z delavnico higiene
rok, Prva pomoč, Zdravstvena zakonodaja)
Izvedba: SŠ Zagorje
Udeleženci: 15 zaposlenih
12.3.2019- seja nadzornega odbora SSZS
Udeleženka: Mateja Černi
12.3.2019- delavnica »Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED«

65

DELOVNO POROČILO 2019

Udeleženke: Sandra Cestnik, Valerija Svenšek, Bojana Cukjati, Alenka Savšek, Mojca Ocepek
13.3.2019- strokovno srečanje »Etika in zakonodaja v zdravstvu, modul licenca«
Udeleženke: Sandra Cestnik, Andreja Tunjić, Valerija Svenšek, Nevenka Klemen
20.3.2019- skupna seja Odbora za zdravstvo in socialne zadeve in Odbora za medgeneracijsko
sobivanje Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi
Udeleženka: Mojca Petek, Jessica Käpp Prelovšek
22.3.2019- občni zbor Društva upokojencev Zagorje ob Savi
Udeleženka. Urška Kolar
25.3.2019- 4. redna seja Občinskega sveta Občine Zagorje ob Savi
Udeleženka: Mojca Petek
26.3.2019- aktiv vodij in koordinatork pomoči na domu
Udeleženka: Jessica Käpp Prelovšek
30.3.2019- izobraževanje »Zakonodaja s področja zdravstva«
Udeleženci: Mateja Jagodič Pavlin, Amra Džananović, Srečko Jurič
APRIL
2.4.2019- delavnica »Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega
okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov«
Udeleženec: Srečko Jurič
10.4.2019- seja aktiva regijskih vodij Aktiva socialnih delavcev pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije
Udeleženka: Urška Kolar
11.4.2019- posvet združenja direktorjev članov Skupnosti
Udeleženka: Mateja Černi
12.4.2019- 8. redna seja skupščine Skupnosti
Udeleženka: Mateja Černi
16.4.2019- 10. sestanek odbora aktiva vodij FRS
Udeleženka: Mojca Petek
16.4.2019- 7. seja sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v socialnih zavodih- posavske
regije
Udeleženka: Mateja Jagodič Pavlin
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17.4.2019- 8. strokovno srečanje aktiva fizioterapevtov pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije
Udeleženki: Andreja Ševerkar, Anita Oberč
17.4.2019- sestanek, predstavitev in uvajanje v programe Pro4 Tendance
-Pomoč na domu
Udeleženke: Mateja Černi, Jessica Käpp Prelovšek, Mojca Petek
-Predstavitev možnosti evidentiranja individualnih načrtov v Pro.4 Tendance
Udeleženci: Alenka Omerzel, Danijela Majković, Andreja Ševerkar, Urška Kolar, Srečko Jurič, Sandra
Cestnik, Amra Džananović, Petra Potisek, Mateja Jagodič Pavlin
-Uvajanje v program Pro.4 Delovna terapija
Udeleženki: Petra Potisek, Danijela Majković
24.4.2019- strokovni posvet »Strokovna fizioterapevtska obravnava skozi najnovejše kriterije«
Udeleženka: Alenka Smrkolj
25.4.2019, 26.4.2019- Dnevi računovodij 2019 »Računovodstvo v digitalni dobi«
Udeleženka: Mojca Petek
MAJ
10.5.2019, 11.5.2019- delavnica »Senzomotorna integracija, stimulacija, in snoezelen pri osebah z
okvaro centralnega živčnega sistema«
Udeleženka: Alenka Smrkolj
14.5.2019- okrogla miza »Vztrajno do ciljev z inovativnostjo in nasmehom«
Udeleženki: Mateja Černi, Urška Kolar
14.5.2019- seminar »Zgodnja diagnostika in inovativne metode pri delu z osebami z demenco«
Udeleženki: Danijela Majković, Jessica Käpp Prelovšek
15.5.2019- HACCP usposabljanje in seminar
Udeleženki: Slobodanka Docić, Rajka Krivic
16.5.2019- izobraževanje »Uporaba negovalnih diagnoz NANDA«
Udeleženca: Srečko Jurič, Amra Džananović
16.5.2019- HACCP usposabljanje za socialne oskrbovalke II
Izvajalka: Ani Masleša
Udeleženke: 6 zaposlenih
17.5.2019- sestanek vodij FRS Zasavja in Posavja, udeleženka: Mojca Petek

67

DELOVNO POROČILO 2019

20.5.2019- delovni sestanek predstavnikov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Direktorata za socialne zadeve in računovodstva na temo odprtih vprašanj v zvezi s poračuni
in podatki v postopkih izdaje odločb na področju institucionalnega varstva
Udeleženka: Mojca Petek
22.5.2019- konstitutivna seja nadzornega odbora SSZS
Udeleženka: Mateja Černi
29.5.2019- redni sestanek uporabnikov aplikacije Pro.3 Domovi starejših in Pro.4 Tendence
Udeleženci: Mateja Černi, Jessica Käpp Prelovšek, Srečko Jurič, Mojca Petek
30.5.2019- simpozij s področja dolgotrajne oskrbe z mednarodno udeležbo »Integrirana dolgotrajna
oskrba: Odziv na potrebe dolgožive družbe v Sloveniji«
Udeleženke: Mateja Černi, Mateja Jagodič Pavlin, Urška Kolar, Jessica Käpp Prelovšek
31.5.2019- izobraževanje »Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca«
Udeleženki: Sandra Cestnik, Amra Džananović
JUNIJ
3.6.2019- delovni sestanek predstavnikov Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Direktorata za socialne zadeve, računovodstva in SSZS na temo odprtih vprašanj v zvezi s
poračuni in podatki v postopkih izdaje odločb na področju institucionalnega varstva
Udeleženki: Mojca Petek, Urška Kolar
4.6.2019- kratka interna predstavitev vnosa napake v program vzdrževalec
Izvajalka: Mojca Petek
Udeleženci: 13 zaposlenih
6.6.2019 in 7.6.2019- strokovno srečanje Aktiva socialnih delavcev pri Skupnosti z naslovom »Problemi
ali izzivi pri strokovnem delu«
Udeleženka: Urška Kolar
7.6.2019- strokovna ekskurzija- ogled Doma dr. Jožeta Potrča v Poljčanah
Udeleženci: 48 zaposlenih
11.6.2019- posvet, vaja evakuacije, reševanja in gašenja »Požarna varnost v bolnišnicah in drugih
stavbah za zdravstveno oskrbo v stavbah kulturne dediščine«
Udeleženca: Andrej Razboršek, Uroš Grahek
13.6.2019- izobraževanje »Kakovost in varnost v zdravstvu: Obvladovanje z zdravstvom«
Udeleženke: Metka Reven, Alenka Savšek, Bojana Cukjati
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17.6.2019- sestanek skrbnikov kriterijev v sistemu kakovosti E-Qalin
Izvajalka: Urška Kolar
Udeleženci: 11 zaposlenih
17.6.2019- predstavitev dokumenta »Poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev v dejavnosti
zdravstvene nege« in izhodišč
Udeleženka: Mateja Jagodič Pavlin
18.6.2019- interno predavanje »Demenci prijazna točka«
Izvajalka: Sandra Cestnik
Udeleženke: 34 zaposlenih
JULIJ
24.7.2019- seminar »iCenter Trgovina in nabava«
Udeleženci: Karla Kreže, Ani Masleša, Andrej Razboršek
AVGUST
23.8.2019- seminar »Sistem plač v javnem sektorju«
Udeleženki: Mateja Černi, Mojca Petek
28.8.2019- seminar »iCenter Knjigovodstvo«
Udeleženki: Karla Kreže, Mojca Petek
29.8.2019- seminar »iCenter Obračun plač in Kadrovska evidenca (javni sektor)
Udeleženke: Mojca Petek, Mateja Kurež, Manca Golob
30.8.2019- 1.9.2019- nadaljevalni tečaj »Spodnja ekstremiteta- miofascijalna sprostitev«
Udeleženki: Alenka Omerzel, Alenka Smrkolj
SEPTEMBER
9.9.2019- 2. sestanek odbora Aktiva vodij FRS
Udeleženka: Mojca Petek
10.9.2019- Obrtni sejem v Celju- dan odprtih vrat
Udeleženci: Andrej Razboršek, Ani Masleša, Emil Mažgon
18.9.2019- srečanje na področju socialnega varstva v zasavski regiji
Udeleženki: Mateja Černi, Urška Kolar
18.9.2019- interno izobraževanje »Pranje perila v profesionalnih pralnicah perila«

69

DELOVNO POROČILO 2019

Izvajalec: Ecolab, gospa Helena Mertik Japelj
Udeleženci: 23 zaposlenih
24.9.2019- posvet »Požarna varnost v domovih za starejše«
Udeleženec: Uroš Grahek
24.9.2019- posvet »Implementacija 38. člena ZZDEJ-K in poklicne kompetence in aktivnosti izvajalcev
v dejavnosti zdravstvene nege v praksi«
Udeleženka: Mateja Jagodič Pavlin
24.9.2019 in 25.9.2019- I. in II. skupina- interna teoretično- praktična delavnica »Kaj narediti pri
bolečinah?«
Izvajalka: Alenka Omerzel
Udeleženci: 80 zaposlenih
26.9.2019- interno predavanje »Pot do demence in preventiva«
Izvajalka: Jessica Käpp Prelovšek
Udeleženke: 11 zaposlenih
27.9.2019 in 28.9.2019- 19. kongres fizioterapevtov Slovenije
Udeleženki: Andreja Ševerkar, Anita Oberč
30.9.2019- regijski sestanek Aktiva fizioterapevtov zasavsko- posavske regije pri SSZS
Udeleženka: Alenka Smrkolj
OKTOBER
2.10.2019- interno predavanje na temo »Pot do demence in preventiva«
Izvajalka: Jessica Käpp Prelovšek
Udeleženke: 38 zaposlenih
8.10.2019- interna teoretično- praktična delavnica »Preobremenitev in kako jo obvladati«
Izvajalka: Alenka Omerzel
Udeleženke: 10 zaposlenih
9.10.2019- regijsko srečanje direktorjev domov članov SSZS zasavske in posavske regije
Udeleženka: Mateja Černi
10.10.2019- seminar »Organizacija socialne oskrbe v Sloveniji«
Udeleženki: Jessica Käpp Prelovšek, Petra Jurjec
16.10.2019- izobraževanje »Predstavitev GDPR«
Izvajalec: Omnimodo d.o.o.
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Udeleženci: I. skupina: 27 zaposlenih
II. skupina: 47 zaposlenih
17.10.2019 in 18.10.2019- strokovno srečanje aktiva finančno računovodskih služb
Udeleženke: Mojca Petek, Manca Golob, Karla Kreže
18.10.2019- strokovno izobraževanje »Zakonodaja s področja zdravstva in poklicna etika«
Udeleženki: Petra Potisek, Danijela Majković
18.10.2019- izobraževanje »TPO in AED- obvezne vsebine za podaljšanje licence za samostojno delo v
zdravstveni in babiški negi«
Udeleženke: Karmen Urbanija, Andreja Osolnik, Melisa Čeperković, Nina Zupan Tori
24.10.2019- srečanje aktiva vodij in koordinatorjev pomoči na domu celjsko- zasavske regije
Udeleženka: Jessica Käpp Prelovšek
25.10.2019 in 26.10.2019- 3. slovenski kongres paliativne oskrbe »Skupaj odstiramo tančice upanja«
Udeleženki: Urška Kolar, Amra Džananović
25.10.2019- sestanek vodij FRS Zasavja in Posavja
Udeleženka: Mojca Petek
26.10.2019- posvet ob 55. letnici delovne terapije v Sloveniji »Pogled naprej«
Udeleženki: Petra Potisek, Danijela Majković
NOVEMBER
5.11.2019- 8. strokovno srečanje aktiva prehranskih delavcev
Udeleženka: Ani Masleša
8.11.2019- učna delavnica »Miofascialna relaksacija- nov pristop obravnave starostnika z bolečo ramo«
Udeleženka: Andreja Ševerkar
12.11.2019- 9. seja Sekcije izvajalcev zdravstvene nege in oskrbe v socialnem varstvuzasavsko/posavske regije
Udeleženka: Mateja Jagodič Pavlin
13.11.2019- svetovalni dan
Izvajalec: predstavnik SAOP g. Boris Kalin
Udeleženci: Andrej Razboršek, Ani Masleša, Manca Golob, Karla Kreže, Mojca Petek
15.11.2019- seminar »Multimodalni pristop za ohranitev kognitivnih sposobnosti«
Udeleženka: Petra Potisek
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15.11.2019- strokovno srečanje »Učinkovito obvladovanje sprememb«
Udeleženka: Mateja Jagodič Pavlin
16.11.2019- strokovno srečanje »Starostnik 2019
Udeleženke: Mojca Ocepek, Marjana Smrkolj, Andreja Tunjić, Metka Rogan
19.11.2019- seminar »Vodena aktivnost- specifična področja dela delovnega terapevta«
Udeleženka: Petra Potisek
21.11.2019- XXL konferenca 2019 (SAOP)
Udeleženka: Mojca Petek
26.11.2019- 5. strokovno srečanje aktiva socialnih delavcev pri SSZS in socialne sekcije Gerontološkega
društva Slovenije
Udeleženka: Urška Kolar
26.11.2019- učna delavnica »Kakovost in varnost- obvezne vsebine za podaljšanje licence za
samostojno delo v zdravstveni in babiški negi«
Udeleženke: Melisa Čeperković, Andreja Osolnik, Karmen Urbanija, Nina Zupan Tori
28.11.2019- dopolnilno strokovno usposabljanje uslužbencev javnopravnih oseb, ki delajo z
dokumentarnim gradivom
Udeleženka: Mateja Kurež
DECEMBER
2.12.2019- izobraževanje Urada RS za nadzor proračuna
Udeleženka: Mojca Petek
2.12.2019- seminar »Obvladovanje zdravil na vseh nivojih zdravstvenega varstva«
Udeleženca: Srečko Jurič, Marjana Smrkolj
4.12.2019- redna seja skupščine SSZS
Udeleženka: Mateja Černi
4.12.2019- praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta
Izvajalec: SINET Hrastnik
Udeleženci: 51 zaposlenih
5.12.2019- posvet združenja direktorjev članov skupnosti
Udeleženka: Mateja Černi
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6.12.2019- Haccp izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v DSO Izlake, ki prihajajo v stik z živili
Izvajalka: Ani Masleša
Udeleženci: 16 zaposlenih
10.12.2019- 3. sestanek odbora Aktiva vodij FRS
Udeleženka: Mojca Petek
13.12.2019- izobraževanje »TPO in AED- obvezne vsebine za podaljšanje licence za samostojno delo v
zdravstveni in babiški negi«
Udeleženke: Sara Primc, Aleksandra Tehovnik, Vesna Veselič, Brigita Troha
13.12.2019- izobraževanje »Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca«
Udeleženci: Vesna Sušnik, Mojca Ocepek, Srečko Jurič, Natalija Lovrač, Metka Rogan
19.12.2019- sestanek skupine za varnost in zdravje pri delu
Izvajalka: Alenka Omerzel
Udeleženci: 11 zaposlenih
20.12.2019- izobraževanje »Delo v pisarni, kuhinji, recepciji in vzdrževanju- pasti in rešitve«
Izvajalka: Alenka Omerzel
Udeleženci: 21 zaposlenih
V poročilo nismo zapisali raznovrstne tematike samoizobraževanja, predvsem strokovnih delavcev in
vodij oddelkov, le – to je bilo namreč permanentno vključeno pri večini.

2. KADROVSKO POROČILO
Stanje zaposlenih na dan 31.12.2018, gibanje zaposlenih v letu 2019 in stanje zaposlenih
na dan 31.12.2019.
Stanje zaposlenih na
dan 31.12.2018
SPREJETI ODŠLI

Stanje zaposlenih na
dan 31.12.2019

1. SKUPNE SLUŽBE
Direktor

1

1

Tajnica direktorja V

1

1

Računovodja VII/2 (II)

1

1

Finančno računovodski delavec

2
prerazp.

2

Finančnik VI

0

Socialna delavka

2

2
prerazp.

0
2

1

1
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Strok. delavec za področje socialne
oskrbe

0

1

1

2. NABAVNA IN TEHNIČNO VZDRŽEVALNA SLUŽBA
Vodja VIII (vodja NTVS)

1

1

Vzdrževalec IV (I)

2

2

Telefonist - receptor IV

3

3

Natakar IV

3

3

Vodja VIII (vodja prehrane)

1

1

Dietni kuhar IV

4

3. SLUŽBA PREHRANE IN STREŽBE

Kuhar IV

0

2
2
prerazp.

2
1+2
prerazp.

Pomočnik dietnega kuharja III
4. SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE IN
OSKRBE

9

Namestnik dir. za področje ZNO

1

Medicinska sestra vodja tima

3

1

4

0

1
prerazp.

1

0

1+1
prerazp.

2

Srednja medicinska sestra I

12

1+2
3
prerazp. prerazp.

12

SMS I - invalid

1

Farmacevtski tehnik
Diplomirana medicinska sestra v
negovalni enoti

2

2

8

1

1
7
prerazp.

Bolničar negovalec I, II

18

Fizioterapevt

4

4

Delovni terapevt

2

2

Šivilja IV

1

1

Vzdrževalec perila III

4

4

Strežnica II (II)
Strežnica II (III)

0
8

Strežnica II (I)

20

Delovni inštruktor II

2

Gospodinja oskrbovalka

5

3

1
prerazp.

22

1

2

1+1
prerazp.

8

2

1+6
prerazp.

15
2

2

3
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5. SLUŽBA POMOČI NA DOMU
Koordinator pomoči na domu

2
8

1
4+1
prerazp.

Socialna oskrbovalka

16

Gospodinja oskrbovalka
6. JAVNA DELA

1
19

2

1

1

2

4

5

5

4

SKUPAJ:
minus (-) delavci, ki so na več
delovnih mestih

135

40

37

138

3

3

SKUPAJ:

132

135

Stanje zaposlenih na dan 31.12.2018
1 zaposlena na dveh delovnih mestih telefonist – receptor IV (0,5) in natakar IV (0,5) ………………………………… - 1
1 zaposlena na dveh delovnih mestih telefonist – receptor IV (0,5) in natakar IV (0,5) …………….……………………..- 1
1 zaposlena na dveh delovnih mestih koordinator pomoči na domu (30 ur) in socialna delavka (10 ur)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -1
to pomeni – 3.
V Domu je bilo na dan 31.12.2018 zaposlenih 132 delavcev , od tega je bilo zaposlenih 14 invalidov (13 invalidov
III. kategorije in 1 invalid II. kategorije), petim je bila priznana pravica do dela s krajšim delovnim časom od
polnega, v obsegu 4 ure dnevno, 1 pa je bila priznana pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega v
obsegu 6 ur dnevno.
Stanje zaposlenih na dan 31.12.2019
1 zaposlena na dveh delovnih mestih telefonist – receptor IV (0,5) in natakar IV (0,5) …………………………….…… - 1
1 zaposlena na dveh delovnih mestih telefonist – receptor IV (0,5) in natakar IV (0,5) …………….……………………..- 1
1 zaposlena na dveh delovnih mestih koordinator pomoči na domu (30 ur) in strokovni delavec za področje
socialne oskrbe (10 ur) …………………………………………………………………………………………………………………………………… -1
to pomeni – 3.
V Domu je bilo na dan 31.12.2019 zaposlenih 135 delavcev , od tega je bilo zaposlenih 13 invalidov ( 11 invalidov
III. Kategorije, 1 invalid II. kategorije in 1 invalid na podlagi ZZRZI ), petim je bila priznana pravica do dela s krajšim
delovnim časom od polnega, v obsegu 4 ure dnevno, 1 pa je bila priznana pravica do dela s krajšim delovnim
časom od polnega v obsegu 6 ur dnevno.

Poročilo uredila:
Mateja Černi, univ.dipl.ekon., direktorica

Izlake, 20.2.2020
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