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I. UVOD
Leto 2020 je zaznamovala epidemija bolezni COVID-19. Soočeni smo bili s čisto novo realnostjo, ki nam
je praktično porušila celoten sistem organizacije in dela v domovih za starejše. Filozofijo odprtosti
domov, medgeneracijskega povezovanja in sodelovanja, v okviru najrazličnejših krožkov, prireditev in
srečanj, je obrnila na glavo. Ob izbruhu okužbe je bilo potrebno dom zapreti za zunanje obiskovalce,
stanovalce zadržati v posameznih traktih doma ali pa celo v sobah. Kar naenkrat se je toplina in
domačnost spremenila v resnost, strah in tesnobo, hodniki in sobe pa v bolnišnične oddelke. Maske so
zakrile izraze na obrazu, samo oči so še izkazovale zaskrbljena čustva, ki so se naselila v nas.
Aktivnosti, ki smo jih izvajali v preteklih letih (model kakovosti E-Qalin, Domski sopotnik, pohod za
spomin, projekt »Čili in zdravi na delu«,…) v letu 2020 niso bile prioriteta in so dobesedno obstale.
Investicijska vlaganja smo predvsem v prvi polovici leta, zaradi ohranjanja likvidnosti, zmanjšali na
minimum.
V našem domu so se pojavile prve okužbe v drugi polovici meseca oktobra. Do takrat smo zaskrbljeno
opazovali in spremljali bitke drugih domov za starejše, ki so se že v pomladnih in poletnih mesecih
srečali z okužbami. Veliko smo se naučili iz njihovih izkušenj in se tudi zelo dobro pripravili. V krizni
načrt smo vključili celotno lokalno skupnost; od predstavnikov Občine Zagorje ob Savi, gasilcev, civilne
zaščite, zdravstvenega doma, komunale, vrtca in šole, pa vse do izlaškega župnika, ki nam je
velikodušno odstopil župnišče za rdečo cono. Ob okužbi smo se zelo hitro organizirali, vzpostavili sivo
in rdečo cono, predvsem pa smo skušali z drobnimi pozornostmi olajšati našim stanovalcem življenje v
domu (prinos priboljškov iz bifeja, paketov, ki so jih prinesli svojci, omogočanje video klicev, pogovor s
podpornim osebjem doma, branje pisem otrok in študentov s pozdravi in spodbudnimi besedami,
nastopi glasbenikov pred domom…). Za stalno obveščanje preko vseh možnih medijev je vzorno skrbela
naša socialna delavka, nad celotno organizacijo zdravstvene nege pa je z vso skrbnostjo noč in dan
bedela namestnica direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe. Seveda na tem mestu ne
smemo pozabiti tudi na sodelavke, ki so skrbele za uporabnike pomoči na domu, saj se je bilo tudi tukaj
potrebno stalno spopadati z novimi izzivi, ki jih je prinašala epidemija. Njihova koordinatorka in vodja
jih je pri tem zelo uspešno usmerjala. Vsekakor pa smo se vsi zaposleni, z negovalnim osebjem na čelu,
maksimalno trudili za zagotavljanje čim bolj normalnega življenja našim stanovalcem in uporabnikom.
Kljub resnično težkim razmeram ali pa mogoče prav zaradi njih, pa smo v vsem tem obdobju spoznali,
kako močno je naša lokalna skupnost povezana z nami, kako veliko skupin in posameznikov je
pripravljeno na najrazličnejše načine pomagati, nas razumeti in dajati upanje ter moč. To nas navdaja
s pozitivno energijo, saj se zavedamo, da nismo sami.
Hvala prav vsem, v prvi vrsti sodelavcem, ki ste se maksimalno trudili in odrekali za naše stanovalce,
potem pa tudi vsem ostalim, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani.
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1. DELOVANJE ORGANOV DOMA V LETU 2020


Svet Doma se je sestal na 1 redni seji, enkrat pa je odločal dopisno;



Kolegij direktorja se je do izbruha epidemije COVID-19 sestajal tedensko in obravnaval tekočo
problematiko, kasneje pa zaradi preprečevanja širjenja okužbe le po potrebi.



Komisija za sprejem, premestitev in odpust se je sestala po potrebi,



Zbor stanovalcev se je sestal 2 krat in sicer v mesecu januarju in februarju, kasneje pa se zaradi
preprečevanja širjenja okužbe ni sestal; informacije so bile stanovalcem podane po nadstropjih in
osebno.

2. OBISKI INŠPEKTORJEV V LETU 2020


Dne 10.3.2020 se je direktorica, na povabilo delovne inšpektorice, udeležila sestanka, na katerem
so ji bile predstavljene določene pripombe, ki jih je delovni inšpekciji izrazila socialna oskrbovalka
v službi pomoč družini na domu (v nadaljevanju PND), v zvezi z organizacijo omenjene službe.
Delovna inšpektorica je na pobudo socialne oskrbovalke že v mesecu oktobru leta 2019 izvajala
nadzor nad organizacijo in razporejanjem delovnega časa v službi PND, v okviru katerega ni izdala
nobene odločbe, ker je bilo ugotovljeno, da je organizacija dela urejena v skladu z zakonom. Tokrat
so bila s strani delovne inšpektorice podana naslednja vprašanja, na katera je bilo potrebno
pripraviti pisno odzivno poročilo, saj zaradi epidemije COVID-19 inšpektorica ni obiskala našega
doma:
o registracija časa ob prihodu in odhodu na delo,
o prekinitve med delovnim časom,
o koriščenje letnega dopusta ob delni zmožnosti za delo,
o efektivni čas v povezavi z neopravljenim obiskom,
o malica in opravljanje storitve,
o izplačilo kilometrine,
o oddaja mesečne in ostale dokumentacije,
o popravki salda ur.
Dne 10.7.2020 je bilo delovni inšpektorici posredovano odzivno poročilo, na katerega ni imela
pripomb.



Zaradi prisotne epidemije s COVID-19, obiskov inšpektorjev v letu 2020 nismo imeli, je pa v zvezi z
oskrbo stanovalcev v času širjenja koronavirusnega obolenja COVID-19 vsem domovom
posredoval poizvedbe Varuh človekovih pravic. Tako smo prejeli tri poizvedbe in sicer dne:
o 29.5.2020 v zvezi s številom oseb, pri katerih je bila zaznana okužba s COVID-19 in
organizacijo zdravstvene obravnave stanovalcev – odgovor smo posredovali dne 2.6.2020;
o 29.6.2020 v zvezi z reorganizacijo življenja in dela v domu, omogočanjem obiskov,
zagotavljanjem primerne zdravstvene oskrbe in pripomočkov, zagotavljanjem zadostnega
števila zaposlenih ter sodelovanjem zunanjih koordinatorjev v času epidemije – odgovor
smo posredovali dne 7.7.2020;
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o

12.11.2020 v zvezi z načinom delovanja doma na področju duševnega zdravja v času
epidemije – odgovor smo posredovali dne 2.12.2020.

Na posredovane odgovore nismo prejeli nobenih pripomb.

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

DATUM NABAVE

Negovalna električna postelja (15x)

06.01.2020, 21.08.2020

20.706,07

Projektor Epson

06.02.2020

1.020,04

Viseča omara RF (kuhinja) (2x)

17.02.2020

655,10

31.01.2020, 29.06.2020

417,20

Mobitel (5x)

CENA (EUR)

in 03.07.2020
Televizor (2x)

17.07.2020, 29.10.2020

482,25

Reanimacijski voziček

21.08.2020

746,82

Ognjevarna kartotečna omara

02.09.2020

1.146,86

Zapiralni ventil (termalna voda)

04.09.2020

3.811,61

Šivalni stroj (polindustrijski)

16.09.2020

1.359,00

Sistem za javljanje požara – dograditev

24.09.2020

3.518,71

25.09.2020, 29.12.2020

2.917,98

Pomivalni stroj (kuhinja)

04.12.2020

13.444,47

Naprava za mehčanje vode (kuhinja)

04.12.2020

701,34

Izlivno korito, trokadero (kuhinja)

04.12.2020

701,83

Pomivalno korito (kuhinja)

04.12.2020

1.273,59

Sušilni stroj (pralnica)

31.12.2020

4.597,34

Program SAOP (drugi osebni prejemki)

31.12.2020

864,55

Računalnik z windowsi (3x)

Zaradi nepredvidljive situacije, ki je nastala kot posledica epidemije COVID-19, smo v prvi polovici leta
realizirali zelo malo nabav osnovnih sredstev. Naš primarni cilj je bil, da kljub nujnim nabavam osebne
varovalne opreme ter močno povečanim stroškom dela, zaradi izplačil dodatkov za delo v rizičnih
razmerah, ohranjamo likvidnost poslovanja.
V okviru večjih investicijskih vlaganj smo tako načrtovali nabavo in montažo sistema za prezračevanje
kuhinje, nabavo tablic za klicni sistem in evidentiranje storitev ter pridobitev projektne dokumentacije
PZI za B trakt negovalnega dela doma. Tablicam in projektni dokumentaciji smo se takoj odpovedali,
za ureditev prezračevalnega sistema v kuhinji pa smo se domenili z izvajalcem, da lahko naroči ves
material in pristopi k izvedbi takoj, ko bo to možno. Tako je bil del materiala in opreme dobavljen že v
mesecu decembru, z montažo pa so pričeli v mesecu januarju 2021.
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Nenačrtovana vlaganja
OSNOVNA SREDSTVA
(NEPLANIRANE NABAVE)

VZROK NABAVE

DATUM

VREDNOST
(EUR)

Servirni voziček za osrednji
prostor

Naknadno ugotovljena
potreba

22.01.2020

557,15

Delovna miza s spodnjo polico
(kuhinja)

Naknadno ugotovljena
potreba

17.01.2020

788,05

Koncentrator kisika

COVID-19

25.05.2020

1.195,43

Tablični računalnik z ovitkom (2x) COVID-19

17.07.2020

432,37

Pralni stroj Gorenje

17.07.2020

294,55

Košara za pladnje in krožnike za Dotrajanost
pomivalni stroj (2x)

21.08.2020

352,70

Mobitel (4x)

Dotrajanost in okvara

30.09.2020

314,28

Televizor za reh. oddelek (10x)

Potreba (zamenjava
operaterja)

30.09.2020

2.695,94

Garderobna omara-pralnica (2x)

COVID-19

29.10.2020

418,16

Garderobna omara-Rožmarin

COVID-19

29.10.2020

314,37

Omara za dezinfekcijo

COVID-19

11.11.2020

2.414,67

Zaplinjevalec ULV Fogger

COVID-19

30.11.2020

667,37

Negovalna električna postelja
(5x)

Dotrajanost

4.12.2020

7.024,95

Naprava za dezinfekcijo dvigal
(3x)

COVID-19

21.12.2020

2.948,56

Omara za pralnico

Naknadno ugotovljena
potreba

21.12.2020

99,35

Sušilni stroj (pralnica)

Dotrajanost, okvara

31.12.2020

4.597,33

Okvara starega

Nenačrtovanih vlaganj je bilo v letu 2020 veliko, predvsem zaradi potreb povezanih z epidemijo COVID19. V tem obdobju smo zamenjali tudi kabelskega operaterja, ker je prejšnji prenehal z izvajanjem
storitve. Nastal je velik problem, ker sobe še nimamo opremljene s televizorji. Tako imamo veliko
različnih televizijskih sprejemnikov (različne starosti in kvalitete); nekateri so naši, drugi od stanovalcev
in rehabilitantov. Zaradi tega je prišlo do težav pri sprejemu programov in posledičnega nezadovoljstva.
Zato smo se odločili, da bomo postopoma vse sobe opremili z našimi televizorji. V letu 2020 smo pričeli
z oddelkom rehabilitacije.
3.2 Realizacija investicijskega vzdrževanja
INVESTICIJSKA VZDRŽEVANJA

DATUM NABAVE

CENA (EUR)

Obnova pralnega stroja PCF – 24 kg

27.02.2020

1.937,63

Ureditev servisnega vhoda (vetrolov) in
zamenjava notranjih vrat v kuhinji

30.03.2020

6.945,31
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Sanacija steklene strehe nad dnevnim
centrom

22.10.2020

13.487,23

Obnova elektroinštalacij (delno)

31.10.2020

2.693,62

Tudi pri investicijskem vzdrževanju, iz istih razlogov kot pri nabavi osnovnih sredstev, nismo realizirali
vsega kot smo načrtovali. Problem je bil tudi zaprtje doma za zunanje obiskovalce zaradi preprečevanja
širjenja okužbe. Zato tudi ni bila izvedena sanacija vertikalne linije odtoka v prizidku in dokončana
obnova elektroinštalacij.
4. DONACIJSKA IN SPONZORSKA SREDSTVA


10.3.2020 smo od Občine Zagorje ob Savi prejeli finančna sredstva za senčno uto oziroma
nadstrešek v parku v vrednosti 5.000,00 EUR.



11.3.2020 je Društvo upokojencev Zagorje ob Savi prispevalo 200,00 EUR za pripomočke in
material, ki ga uporabljajo naši stanovalci pri krožku ročnih del.



20.3.2020 nam je podjetje DEWESoft d.o.o. podarilo zaščitne maske. Ocenjena vrednost je
53,00 EUR.



23.3.2020 smo s strani Srednje šole Zagorje prejeli osebno varovalno opremo. Ocenjena
vrednost je 90,00 EUR.



3.4.2020 smo s strani hčerke naše stanovalke in stanovalca, gospe Tjaše Potparič prejeli za
zaščitno opremo finančna sredstva v vrednosti 200,00 EUR.



6.4.2020 nam je podjetje ELNET d.o.o. podarilo zaščitne maske. Ocenjena vrednost je 85,00
EUR.



6.4.2020 nam je Steklarna Hrastnik podarila steklene izdelke (kozarce, vrče, vaze) v skupni
vrednosti 432,39 EUR.



7.4.2020 smo s strani Ljubljanske mlekarne prejeli sirni namaz v vrednosti 555,82 EUR.



10.4.2020 so nam vzgojiteljice Vrtca Zagorje ob Savi podarile 200 ročno izdelanih pralnih
zaščitnih mask. Ocenjena vrednost je 244,00 EUR.



20.4.2020 nam je Društvo elektronikov Slovenije podarilo zaščitne vizirje v vrednosti 250 EUR.



22.4.2020 smo prejeli zaščitne maske s strani Odvetniške pisarne Čeferin v vrednosti 99,00 EUR
ter s strani Lekarne Pušnik v vrednosti 250,00 EUR.



6.5.2020 nam je podjetje LEK d.o.o. podarilo razkužilna sredstva v vrednosti 270,00 EUR.



20.10.2020 so nam svojci stanovalca podarili rabljeni invalidski voziček za rezervne dele.
Ocenjena vrednost je 20,00 EUR.



18. 11.2020 nam je gospa Ivanka Rožej, nosilka dopolnilne dejavnosti na kmetiji podarila
jabolka v vrednosti 50,00 EUR.



20.11.2020 so nam predstavniki Lions kluba Trbovlje podarili kavo, napolitanke in čaj v skupni
vrednosti 257,85 EUR.



1.12.2020 smo s strani štaba Civilne zaščite Zagorje ob Savi prejeli kisikovo jeklenko s stojalom
v vrednosti 1.114,00 EUR.



4.12.2020 nam je podjetje Sensilab d.o.o. podarilo prehrambno dopolnilo – vitamin D3 v
vrednosti 1.378,80 EUR.
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18.12.2020 so nam v gostišču »Pri Vidrgarju« spekli domače pecivo. Ocenjena vrednost je
300,00 EUR.



18.12.2020 so nas razveselili predstavniki RK Zagorje ob Savi in obdarili tako stanovalce kot
tudi zaposlene.
DATUM

DONATOR OZ. SPONZOR

10.03.2020

Občina Zagorje ob Savi

11.03.2020

Društvo upokojencev Zagorje ob Savi

200,00

22.03.2020

DEWESoft, d.o.o.

53,00

23.03.2020

Srednja šola Zagorje

90,00

03.04.2020

Gospa Tjaša Potparič

200,00

06.04.2020

ELNET, d.o.o.

80,00

06.04.2020

Steklarna Hrastnik

432,39

07.04.2020

Ljubljanske mlekarne

555,82

10.04.2020

Vrtec Zagorje ob Savi

244,00

20.04.2020

Društvo elektronikov Slovenije

250,00

22.04.2020

Odvetniška pisarna Čeferin

99,00

22.04.2020

Lekarna Pušnik

250,00

06.05.2020

LEK, d.o.o.

270,00

20.10.2020

Svojec stanovalca

20,00

18.11.2020

Gospa Ivanka Rožej

50,00

20.11.2020

Lions klub Trbovlje

257,85

01.12.2020

Civilna zaščita Zagorje ob Savi

1.114,00

04.12.2020

Sensilab d.o.o.

1.378,80

18.12.2020

Gostišče »Pri Vidrgarju«

SKUPAJ

Slikovni utrinki prejetih donacijskih sredstev in daril

VREDNOST (EUR)
5.000,00

300,00
10.844,86
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5. AKTUALNE ZADEVE V LETU 2020
5.1 Program javnih del za leto 2020
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.
5.2 Aktivnosti v zvezi z epidemijo COVID-19
Epidemija v Sloveniji je bila uradno razglašena 12.3.2020. Celotno delovanje doma je bilo prilagojeno
ukrepom za preprečevanje širjenja okužbe. Tako smo, na podlagi poziva Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti (MDDSZ), že 6.3.2020 vzpostavili popolno prepoved obiskov ter
reorganizirali delo in življenje v domu:


Gibanje stanovalcev je bilo omejeno na posamezno bivalno enoto, saj smo v višku epidemije želeli
zagotoviti, da se stanovalci iz posameznih bivalnih enot ne mešajo med seboj (v primeru vnosa
okužbe, bi tako lahko hitro zamejili širjenje tudi med ostale stanovalce).



Stanovalci so obroke zaužili bodisi v svojih sobah ali v dnevnem prostoru in ne v skupni jedilnici
doma.



Stanovalci so lahko obiskovali domski park ves čas epidemije, po urniku, ki je veljal za ves dom in
je bil ravno tako pripravljen z namenom, da se stanovalci iz različnih bivalnih enot ne srečujejo med
seboj.



Vse skupinske dejavnosti (krožke, skupinsko telovadbo,…) smo izvajali po posameznih bivalnih
enotah.



V domu smo organizirali podporno službo, v vsako od bivalnih enot je bila razporejena
fizioterapevtka, delovna terapevtka, socialna delavka, gospodinje in javni delavci, ki so skrbeli za
dejavnosti v posamezni bivalni enoti (telovadbo, delavnice, sprehode v parku, branje časopisov…).
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Ravno tako so stanovalcem priskrbeli priboljške iz domskega bifeja (kavo, sadje, sladkarije…) in
osnovne potrebščine. Podporno osebje je skrbelo tudi za video in telefonsko povezavo s svojci.


S stanovalci smo se o razlogih za drugačno organizacijo dela pogovarjali in jim razložili, zakaj je
takšen način življenja ta trenutek nujen. Razen redkih izjem so stanovalci »ukrepe« sprejeli in se
po njih ravnali. S stanovalci, ki jim je bilo težje razumeti situacijo smo se pogovarjali individualno.



Prenehali smo izvajati sprejeme bolnikov na rehabilitacijo po možganski kapi in ambulantno
fizioterapijo.



Prenehali smo sprejemati uporabnike dnevnega varstva.



Prenehali smo z realizacijo ne nujnih nabav ter pričeli z nabavami potrebnih zaščitnih sredstev in
opreme. Predvsem v začetnem obdobju smo morali, zaradi vsesplošnega pomanjkanja, vložiti
veliko napora in iznajdljivosti, da smo opremo sploh lahko nabavili.



Obvestila svojcem smo posredovali preko spletne strani, facebooka, pa tudi preko dopisov z
navadno pošto.



Z MDDSZ, Ministrstvom za zdravje (MZ) ter SSZS smo sodelovali tudi preko videokonferenc. Njihova
navodila in smernice pa smo prejemali preko elektronske pošte.



Za zaposlene smo uvedli merjenje telesne temperature ob prihodu in odhodu iz službe, obvezno
nošenje obraznih mask, razkuževanje rok ter ob vstopu v dom tudi razkuževanje obutve.



Sodelovali smo s koordinatorji za izvajanje zdravstvene dejavnosti ter vzpostavili sivo cono za
stanovalce s sumom na okužbo in uredili v prostorih fizioterapije tudi rdečo cono za stanovalce ob
morebitnem izbruhu okužbe.



Zelo dobro smo sodelovali z lokalno skupnostjo in z Občino Zagorje ob Savi ter pridobili kar nekaj
donacij zaščitnih sredstev in opreme.



Skrbeli smo za jemanje brisov pri stanovalcih in zaposlenih s sumom na okužbo.



Pripravili smo vse potrebne interne pravilnike, načrte in navodila za lažje in varno delovanje v
razmerah epidemije.

Na podlagi usmeritev MDDSZ smo od 7.5.2020 dalje, zaradi izboljšane epidemiološke situacije,
ponovno omogočili izvajanje obiskov stanovalcev, ki pa so bili nadzorovani, omejeni glede na število
obiskovalcev ter predhodno najavljeni. Po predhodni seznanitvi z zaščitnimi ukrepi, smo omogočili
tudi izhode stanovalcev iz doma, priskrbeli pa smo jim tudi pralne zaščitne maske.
Z Odlokom o preklicu epidemije COVID-19 z dne 14.5.2020 je bila epidemija v Sloveniji preklicana.
Takoj smo pričeli z iskanjem ustrezne lokacije izven doma za morebitne okužene stanovalce v drugem
valu. Konec meseca junija smo se tako dogovorili z župnikom župnije Izlake in Čemšenik, da bi lahko
za potrebe vzpostavitve rdeče cone uporabljali Dom sv. Jurija ob župnišču na Izlakah. V prostorih
omenjenega doma, ki ustrezajo vsem našim potrebam, je lahko v štirih sobah 20 postelj. Dne 9.7.2020
smo se na sestanku s predstavniki lokalne skupnosti (župan in predsednik občinske uprave Občine
Zagorje ob Savi, namestnik poveljnika PGD Zagorje, načelnik CZ in direktor Komunale Zagorje,
direktorica ZD Zagorje) dogovorili o sodelovanju in pomoči pri vzpostavitvi rdeče cone ter organizaciji
dela ob morebitni okužbi v našem Domu. Vseskozi smo opazovali lokalno epidemiološko situacijo ter
po potrebi kontaktirali z epidemiološko službo. Tako smo, zaradi naraščanja števila okužb v občini
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Hrastnik ter slabšanja epidemiološke situacije v Zasavju od 22.7.2020 pa do 10.8.2020 ponovno
prepovedali obiske ter izhode stanovalcev.
Situacija je bila vse do meseca oktobra dokaj stabilna, ob upoštevanju vseh previdnostnih ukrepov,
smo v domu skupaj z našo stanovalko praznovali njeno 100 letnico, obiskali so nas Rdeči noski,
pripravili pa smo tudi razstavo ob dnevu starejših. V začetku oktobra pa se je lokalna epidemiološka
situacija ponovno poslabšala, zato smo bili primorani ukrepe v domu zaostriti. Z 19. oktobrom je Vlada
RS ponovno razglasila epidemijo nalezljive bolezni COVID-19, ki jo je nato še dvakrat podaljšala;
nazadnje 17.1.2021 za 60 dni.
23. oktobra smo zabeležili prvo okužbo pri zaposleni in naslednji dan še pri šestih stanovalcih. Takoj
smo aktivirali krizni načrt in že preko noči, s pomočjo gasilcev PGD Zagorje in PGD Izlake ter župnika,
gospoda Janeza Mihelčiča, vzpostavili rdečo cono v Domu svetega Jurija na Izlakah. 25. oktobra so bili
tako vsi okuženi stanovalci že premeščeni v rdečo cono. Vrtec Zagorje je prevzel pripravo in dostavo
kosil za zunanje uporabnike, Komunala Zagorje pa je poskrbela za postavitev tuša v Jurjevem domu
ter za dodatne zabojnike za odpadke. Število okuženih stanovalcev v rdeči coni se je do sredine
novembra gibalo od 5 pa do 8, pa tudi število okuženih zaposlenih je bilo v povprečju podobno.
17. novembra pa je število okuženih stanovalcev in zaposlenih skokovito naraslo. V Domu svetega
Jurija so bile posteljne kapacitete za okužene stanovalce premajhne, pa tudi zaposlenih je bilo veliko
v izolaciji, zato smo bili primorani urediti rdečo cono v našem domu in premestiti nazaj okužene
stanovalce. Pri tem so nam pomagali gasilci in reševalci ZD Zagorje. Največje število okuženih
stanovalcev v rdeči coni smo imeli 25. novembra (41), takrat smo imeli tudi največje število zaposlenih
v izolaciji (25).
Število okužb je nato počasi upadalo in 14. decembra smo ponovno omogočili obiske svojcev, sicer
preko naročanja, po točno določenem protokolu. Za stanovalce, ki so že preboleli okužbo smo uredili
varno sobo, za stanovalce, ki pa še niso bili okuženi pa zastekljeni prostor z zvočno napravo. Tudi za
ležeče stanovalce smo omogočili obiske (uporaba vse potrebne zaščitne opreme). 28. decembra smo
izvedli prvo cepljenje stanovalcev in zaposlenih, 13. januarja 2021 pa ob testiranju stanovalcev in
zaposlenih ni bil nihče več pozitiven.
O vseh naših ukrepih so bili stanovalci in njihovi svojci pravočasno seznanjeni. Ukrepom niso
nasprotovali in so jih v večini primerov tudi upoštevali.
V obdobju spopadanja z okužbo COVID-19 smo izredno dobro sodelovali z lokalno skupnostjo,
predvsem z županom, gospodom Matjažem Švaganom, ki nam je tudi omogočil, da so bile delavke, ki
niso želele izpostavljati okužbi svoje najbližje, nastanjene v bližnjem gostišču. Pri delu so nam pomagali
prostovoljci Rdečega križa zagorske občine in Karitasa, dijaki Srednje šole Zagorje, študenti Medicinske
fakultete Ljubljana, prostovoljci iz podjetja ETI ter zaposlena iz Trubarjevega doma v Zidanem Mostu
in zaposleni iz ZD Zagorje. Veliko posameznikov, organizacij in podjetij ter vrtčevskih otrok, učencev
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in študentov pa nas je razveseljevalo z dobrimi in pozitivnimi zapisi ter donacijami zaščitne in druge
opreme.
5.3 Preureditev kuhinjskih prostorov
S preureditvijo kuhinjskih prostorov smo sicer pričeli že leta 2019 in nato za leto 2020 načrtovali med
drugim tudi celovito ureditev sistema za prezračevanje kuhinje ter ureditev določenih kuhinjskih
prostorov z nabavo dotrajane opreme. Žal nam je epidemija COVID-19 prekrižala načrte, ki smo jih
morali omejiti na minimum. Tako smo v letu 2020 realizirali naslednje nabave:
 uredili smo servisni vhod v kuhinjo z vetrolovom,
 zamenjali smo notranja vrata v kuhinji,
 nabavili smo pomivalni stroj za pomivanje črne posode, napravo za mehčanje vode, izlivno
korito, visečo omaro ter pomivalno korito.
Z ureditvijo sistema prezračevanja so izvajalci pričeli v mesecu januarju.
5.4 Skrb za požarno varnost
V mesecu septembru smo posodobili in dogradili sistem za javljanje požara z namestitvijo prikazovalne
enote na oddelku, ureditvijo vidnega in slušnega signala v bifeju ter ureditvijo prenosa signala tudi
preko mobitela. Slednje je bilo nujno potrebno, saj smo ugotovili, da se prvi signal za javljanje požara
ne sliši dobro v vseh prostorih Doma. Preko mobitela pa odgovorne osebe, ne glede na to, kje se
nahajajo, prejmejo poziv o požaru.
5.5. Pridobitev dovoljenja za opravljanje zdravstvene dejavnosti
Glede na Pravilnik o vrstah zdravstvene dejavnosti (UL RS, št. 68/18) in v skladu s 40. členom prehodnih
in končnih določb Zakona o zdravstveni dejavnosti (v nadaljevanju ZZDej), morajo socialno varstveni
zavodi, ki opravljajo zdravstveno dejavnost, ki jo financira ZZZS v treh letih od uveljavitve ZZDej
(17.12.2017) pridobiti dovoljenje za opravljanje zdravstvene dejavnosti; torej najkasneje do
17.12.2020. Zato smo v našem domu posredovali na Ministrstvo za zdravje vlogo za izdajo tega
dovoljenja že 7.1.2020. Dne 1.9.2020 smo to dovoljenje tudi prejeli. Omogoča nam, da lahko
opravljamo dejavnosti na področju zdravstvene nege, fizioterapije in delovne terapije in sicer 15 let od
datuma izdaje Odločbe o opravljanju javne zdravstvene službe, ki je bila izdana dne 24.5.2018.
5.6 Odškodninski zahtevek zoper ZZZS
V zvezi z odškodninskim zahtevkom oziroma tožbo zoper ZZZS zaradi neupoštevanja pogodbenih
obveznosti s strani ZZZS v obdobju od 1.7.2017 do 31.12.2017, smo s strani pooblaščenega odvetnika
konec meseca januarja prejeli obvestilo, da je tožba vložena pri sodišču in da je tožena stranka
odgovorila na tožbo. S strani SSZS pa smo bili v mesecu juniju obveščeni, da je bila za prvi obravnavani
Dom izdana sodba Vrhovnega sodišča RS, iz katere izhaja, da je bila ZZZS v letu 2017 ob spremembi
plač dolžna sama avtomatsko spremeniti cene zdravstvenih storitev, kar pomeni, da so tožbe, vložene
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zoper ZZZS s strani članov SSZS utemeljene in bodo sodišča morala odločati le še o višini zahtevane
odškodnine.
29.9.2020 je pooblaščeni odvetnik posredoval na sodišče 1. pripravljalno vlogo, s katero je odgovoril
na navedbe ZZZS v njenem odgovoru na tožbo in dodatno utemeljil naš zahtevek. Znesek zahtevane
odškodnine je še nekoliko zvišal oziroma popravil, glede na popravljeno število dni bolnišnične
rehabilitacije in glede na to, da znesek odškodnine ob vložitvi tožbe ni bil pravilno seštet.
18.12.2020 je bil izdan Pisni odpravek sodne poravnave, v kateri so nam bili priznani vsi vtoževani
zneski. Tako smo v mesecu decembru prejeli 36.657,51 EUR in sicer dne:


16.12.2020 nakazilo v znesku 32.657,51 EUR in



23.12.2020 nakazilo v znesku 3.823,25 EUR.

5.7 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. Dne 15.3.2019
smo z lastnikom nepremičnine podpisali pogodbo o priznanju stvarne služnosti, na podlagi katere ima
naš Dom služnostno pravico rabe, izgradnje vrtine V-3/84, položitev cevovoda-toplovoda 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.
Dne 13.3.2020 je bil v E-Demokraciji objavljen osnutek koncesijskega akta za vrtino V-3/84, ki jo
uporabljamo v našem domu. V tem aktu nam je bil tudi določen čas za pripombe in dopolnitve in sicer
do 14.4.2020. S pomočjo geologinje smo ga pregledali in podali dne 20.3.2020 naše pripombe. Bistvena
pripomba se je nanašala na obseg vodne pravice, ki naj bi za naš dom znašala 105.000 m³/leto. Le-ta
pa med drugim sorazmerno vpliva na znesek koncesnine. Ob pregledu koncesijskih aktov nekaterih
slovenskih zdravilišč smo ugotovili, da imajo obseg vodne pravice veliko manjši kot je predviden za naš
dom (Terme Maribor: 47.304 m³/leto, Terme Dolenjske toplice: 95.000 m³/leto, Radenci: 31.536
m³/leto). Z izračuni smo dokazali, da je povprečna poraba vode za naš dom 55.200 m³/leto, kar je
približno enkrat manj kot je določena vodna pravica v osnutku koncesijskega akta. To pa seveda
pomeni veliko manjši znesek koncesnine.
Dne 11.11.2020 smo s strani Direktorata za vode in investicije prejeli obvestilo, da so pristojni
pregledali naše pripombe in da bodo upoštevali pri pripravi uredbe o koncesiji količino rabe vode
55.000 m³/leto. Hkrati pa so nam postavili rok, da jim moramo do 20.11.2020 sporočiti ali želimo
nadaljevati s postopkom pridobivanja koncesije. Ker smo se v tem obdobju spopadali z naraščanjem
okužb COVID-19 v našem domu in ker smo se želeli posvetovati še s strokovnjaki na področju geologije
in ogrevanja z obnovljivimi viri energije, smo zaprosili za podaljšanje tega roka; najprej do 31.12.2020
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in nato še do 31.1.2021. V tem času smo dobili s strani strokovnjakov odgovore na večino odprtih
vprašanj, zato smo dne 29.1.2021 z dopisom obvestili Direktorat za vode in investicije, da bomo s
pridobivanjem koncesijskega akta nadaljevali.
1.2.2021 smo s strani Direktorata za vode in investicije prejeli obvestilo, da je bila naša uredba že
medresorsko usklajena in lektorirana in da je trenutno na Službi vlade za zakonodajo.

5.8 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. NR8-2020 z dne 15.
10. 2020. Notranja revizija je potekala od 20. 10. do 29. 12. 2020.
Osrednji cilj notranje revizije, ki je bila opravljena v letu 2020, je bil pregled delovanja sistema notranjih
kontrol pri izvajanju nabavne funkcije s poudarkom na procesu sklepanja in izvajanja pogodb z
dobavitelji za leto 2019. V okviru navedenega je bil namen preveriti in oceniti zanesljivost delovanja
notranjih kontrol pri izvajanju nabavne funkcije 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:
1. letno poročilo zavoda za leto 2019 in finančni načrt za leto 2019,
2. pravni akti zavoda, ki urejajo poslovanje zavoda (ustanovitveni akt, statut, pravilnik o
računovodstvu, pravilnik o izvajanju postopkov javnih naročil …),
3. opis izvajanja nabavne funkcije v zavodu z opisom usklajevanja obveznosti in plačili obveznosti
do dobaviteljev,
4. interna navodila za izvajanje nabavne funkcije v zavodu za leto 2019,
5. Podatki za leto 2019:


plan nabav OS in DI ter blaga in materiala za leto 2019 s termini in postopki nabave ter
primerjavo ocenjenih vrednosti in nabavnih vrednosti;



plan izvajanja postopkov javnih naročil za leto 2019,



vzorec računov dobaviteljev s prilogami, ki se nanašajo na nabavo osnovnih sredstev in
drobnega inventarja (npr. 20 računov za različna OS in DI);



vzorec računov dobaviteljev za nabavo blaga in materiala (različne nabave – vzorec
določite sami!);
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iz zgoraj navedene dokumentacije naj bo razvidno tudi knjiženje (tudi evidenčno knjiženje)
in naveden postopek nabave po ZJN-3;



bruto bilanco za leto 2019,

 vzorec pogodb sklenjenih z dobavitelji za nabavo OS, DI, blaga in materiala.
6. Pregled postopkov nabav OS, blaga in materiala je bil 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.
Ugotovitve in priporočila notranje revizije:


Preverjanje internih aktov zavoda, ki urejajo postopke nabave blaga, materiala in storitev:
o Zavod naj medsebojno uskladi vsebino obravnavanih internih navodil za izvajanje nabavne
funkcije in po potrebah zavoda ažurira Register tveganj. Zaradi obvladovanja tveganj pri
izvajanju dobav v letni vrednosti nad 10.000 EUR svetujem dosledno sklepanje pogodb z
dobavitelji blaga materiala in storitev, vključno v primerih gradbenih storitev.



Pregled plana nabav in opredelitev postopkov nabav za leto 2019:
o Omenjeni plan nabav je bil pravilen in popoln.



Pregled vzorca računov dobaviteljev
o Zavod naj okrepi notranje kontrole pri izvajanju naročil s poudarkom na nadzoru vsebine
prejetih računov od dobaviteljev iz vidika zahtev ZDDV in pravnih podlag za izstavitev
računov s strani dobaviteljev.



Pregled pravilnosti in popolnosti izvajanja javnih naročil v letu 2019
o V okviru pregleda pravilnosti in popolnosti izvajanja javnih naročil ni bilo ugotovljenih
nepravilnosti.



Pregled sklepanja in izvajanja pogodb z dobavitelji
o Ugotovljene so bile določene pomanjkljivosti (vse pogodbe nimajo navedene zaporedne
številke pogodbe, v določeni pogodbi ni navedena odgovorna oseba dobavitelja za nadzor
nad izvajanjem pogodbe) in nepravilnost (v okvirnem sporazumu manjka datum podpisa
pogodbenih strank), zato naj zavod okrepi notranje kontrole pri sklepanju pogodb z
dobavitelji

V zaključku revizorka ugotavlja, da je bil zastavljen cilj notranje revizije dela poslovanja zavoda v letu
2020 za leto 2019 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 2020 smo sprejeli naslednje interne akte:


Sprememba Razporeda delovnega časa za leto 2020 (01/02) (januar),



Program preprečevanja razmnoževanja legionele v internem vodovodnem omrežju (januar),
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Sklep o izrednem delovanju Doma starejših občanov Polde Eberl-Jamski v času razglašene
epidemije COVID-19 (marec),



Izjava o varnosti z oceno tveganja, revizija in dopolnitve V. RE. 05/20 (maj),



Pravilnik o določitvi del in nalog, ki se opravljajo v rizičnih razmerah ter v nevarnih pogojih dela in
pod posebnimi obremenitvami ter časovno obdobje opravljanja del in nalog v nevarnih pogojih in
pod posebnimi obremenitvami (maj),



Sklep o določitvi del in nalog, ki se opravljajo v nevarnih pogojih dela in časovnega obdobja
opravljanja del in nalog v nevarnih pogojih dela (maj, oktober),



Pravilnik o spremembi pravilnika o določitvi del in nalog, ki se opravljajo v rizičnih razmerah ter v
nevarnih pogojih dela in pod posebnimi obremenitvami ter časovno obdobje opravljanja del in
nalog v nevarnih pogojih in pod posebnimi obremenitvami (junij),



Organizacija dela na oddelku rehabilitacije bolnikov po možganski kapi v času povečane nevarnosti
okužbe s COVID-19 (junij),



Načrt vzpostavitve izolacijskih enot (rdeče cone) in organizacija dela v primeru pojava okužbe s
COVID 19 (junij),



Načrt vzpostavitve izolacijskih enot (rdeče cone) in organizacija dela v primeru pojava okužbe s
COVID 19 - 2. verzija (september),



Navodila za medletno izločitev in uničenje ali odstranitev osnovnega sredstva iz uporabe (oktober),



Sklep o omejitvi stika stanovalcev in zapuščanja zavodskega območja za izvajanje ukrepov
omejevanja COVID-19 zaradi varovanja javnega zdravja (oktober),



Pravilnik o poskusnem delu (december),



Razpored delovnega časa za leto 2021 (december).

II. POROČILO SOCIALNE SLUŽBE
Statistično poročilo
Statistično poročilo
Leto 2020 je bilo v vseh pogledih posebno leto, soočili smo se z epidemijo virusa, ki je življenje
stanovalcev in zaposlenih v domu postavila na glavo. Leto 2020 je bilo polno sprememb s katerimi smo
poskušali preprečevati pojav okužbe z virusom SARS Cov – 2 v našem domu in ki so v življenje
stanovalcev in tudi v delo zaposlenih prinašale nova pravila vedenja in bivanja, na katera smo se morali
hitro prilagajati.
V letu 2020 smo se zaposleni v domu srečali s 350 stanovalci in uporabniki programa rehabilitacije.
Številka je seveda v tem letu manjša, saj je bilo število sprejetih stanovalcev in uporabnikov
rehabilitacije manjše, zaradi popolnega zaprtja doma v dveh obdobjih. Novih sprejemov v dom namreč
nismo imeli v pomladanskem času, pa tudi v jesenskem, ko sta bili razglašeni epidemiji.

16

DELOVNO POROČILO 2020

Vsakodnevno smo v domu oskrbeli povprečno 170 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 2020 sprejeli 166 stanovalcev. Sprejemov v program rehabilitacije je bilo v tem letu
134. V letu 2020 so ponudbo začasnega bivanja izkoristili le 4 uporabniki, saj smo po razglasitvi
epidemije začasne namestitve ustavili, ker smo postelje, namenjene začasnemu bivanju, namenili za
organizacijo sive cone.
V domsko oskrbo za nedoločen čas (stalni stanovalci) smo v letu 2020 sprejeli 26 prosilcev za
namestitev.
Večina sprejetih stanovalcev prihaja iz domače občine, od sprejetih stanovalcev (26), jih 25 prihaja iz
Zagorja, en stanovalec, pa ima v naši občini svojce, ki predstavljajo njegovo socialno mrežo in so si želeli
namestitve v našem domu.
Težav z zasedanjem prostih postelj v letu 2020 nismo imeli, saj je številka vloženih prošenj za sprejem
še vedno visoka, nas je pa pri sprejemih ovirala epidemija, saj v času razglašene epidemije v
pomladanskem času, zaradi navodil pristojnih, nismo sprejemali novih stanovalcev, v jesenskem času,
pa je bila okužba z virusom prisotna tudi v našem domu in posledično ni bilo mogoče sprejemati novih
stanovalcev.
V tem letu doma ni zapustil noben stanovalec, niti zaradi vrnitve v domače okolje, niti zaradi
premestitve v drug dom. Nobeden od stanovalcev se tudi ni odločil za bivanje v domačem okolju v času
razglašenih epidemij.
V letu 2020 je v domu umrlo 41 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 stanovalcev znotraj doma, razen v
času okužbe v domu, ko smo stanovalce premeščali zaradi potrebe po organiziranju bele, sive in rdeče
cone v domu.
Število vloženih prošenj za sprejem v letu 2020 je 370, kar je nekoliko manj kot v preteklem letu, ko so
bile vložene 404 prošnje za sprejem.
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Gibanje števila prošenj 1998 - 2020
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V letu 2020 smo arhivirali 304 prošnje, 111 prošenj smo arhivirali ker so prosilci umrli, 179 ker so bili
prosilci sprejeti v drug dom ali so umaknili prošnjo iz drugih razlogov. 3 prosilci niso dopolnili nepopolne
prošnje. 14. prosilcem pa smo prošnjo zavrnili, saj so bili mlajši od 65 let.
Zadnji dan v letu 2020 je bilo v domu nastanjenih 156 stanovalcev od tega 116 (74,35%) žensk in 40
(25,64%) moških.
Povprečna starost stanovalcev je 84 let na dan 31.12.2020.

0,00%

0,00%

STAROSTNA STRUKTURA 31.12.2020
1,28%

1,92%

3,20%
pod 40

8,33%

40 do 49

32,69%
14,19%

50 do 59
60 do 64
65 do 69

19,23%

19,23%

70 do 74
75 do 79
80 do 84
85 do 89
90 in več

V letu 2020 se je število stanovalcev starejših od 90 let dvignilo na 51 stanovalcev, ki so starejši od 90
let na zadnji dan v letu. To predstavlja kar 32,69% 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.
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Rast števila stanovalcev starejših od 90 let (1988 - 2020)
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Največ stanovalcev prihaja iz domače občine, kar 87,82 %, iz Ljubljane prihaja 3,20 % stanovalcev, iz
Litije 2,56 %, iz Mengša 1,28 %,manjši odstotek pa iz ostalih slovenskih občin večinoma sosednjih,
nobena od ostalih občin, pa ne predstavlja pomembnega deleža – gre le za posamezne stanovalce
(Trbovlje, Hrastnik…)

Stanovalci po občini stalnega bivališča 31.12.2020

2,56%
1,28%
3,20%

5,14%

Zagorje ob Savi
Ljubljana
Mengeš
Litija
Ostale občine

87,82%

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 83,97 % stanovalcev.
Glede na način plačila je struktura stanovalcev naslednja: 70,51 % 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. 6,41 %
stanovalcem pri plačilu pomagajo svojci, 15,38 % stanovalcem k plačilu prispevajo občine v kateri so
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bivali pred sprejemom, 6,41 % stanovalcem plačujejo oskrbnino svojci, občina, pripevajo pa tudi svojo
pokojnino.

Stanovalci po načinu plačevanja oskrbnine 31.12.2020

15,38%

6,41%
Stanovalec sam v celoti
Stanovalec in svojci

70,51%
6,41%

stanovalec in občina
stanovalec,svojci in
občina

STANOVALCI
1. Animacija za aktivno udeležbo pri domskih aktivnostih
Leto 2020 je tudi pri organizaciji prostočasnih aktivnosti prineslo spremembe. Druženje velikega števila
stanovalcev je bilo seveda nemogoče, še posebej v zaprtih domskih prostorih. Nekaj prireditev smo
organizirali v začetku leta, kasneje pa smo se poslužili organizacije prireditev zunaj doma, na prostem,
kjer so stanovalci dogodek spremljali iz balkonov. Seveda se je potrebno tudi pri pripravi takih
dogodkov angažirati in motivirati stanovalce k spremljanju ter jim omogočiti spremljanje dogodka
(pospremiti na balkon ali v park…).
Aktivnosti v domu so potekale v manjših skupinah, po posameznih bivalnih enotah, saj smo se ves čas
trudili, da se stanovalci iz različnih bivalnih enot med seboj ne družijo (preprečevanje prenosa okužbe).
V času popolnega zaprtja doma, v pomladanskem in jesenskem času, so na posameznih bivalnih enotah
potekale skupinske telovadbe, individualne fizioterapije, različne prostočasne aktivnosti, sprehodi v
park…Poskrbeli smo tudi za nabavo priboljškov, osebnih pripomočkov, dvige denarja, pokojnine,
plačilo položnic, razdelitev paketov…
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
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oblikovanje individualnih načrtov obravnave. Individualno delo s stanovalci poteka tudi ob kriznih
dogodkih, ko stanovalci potrebujejo svetovanje in pogovor.
Redne tedenske timske sestanke smo imeli v tem letu do marca 2020, kasneje pa zaradi ukrepov za
preprečevanje prenosa okužbe, ki je predvidevalo tudi, da se zaposleni iz različnih delovnih timov ne
srečujejo osebno, sestankov nismo izvajali. Zastalo pa je tudi evalviranje in načrtovanje, saj so
spremembe v delu in življenju v domu od vseh nas terjale maksimalno angažiranje na drugih področjih.
SVOJCI
V letu 2020 so bili stiki s svojci omejeni na telefonske klice in redke pogovore v živo. V začetku leta, v
januarju smo izpeljali sestanek s svojci novo sprejetih stanovalcev. Ostalih dveh načrtovanih sestankov
nismo organizirali.
Smo pa v februarju 2020 povabili svojce na predavanje, ki ga je pripravil Srečko Jurič, dipl. zdravstvenik,
tema predavanja »Posebnosti imunske odpornosti pri starostnikih«, ki se nam je zdela glede na razvoj
dogodkov zanimiva, žal pa se ga ni udeležil nihče od svojcev, kljub temu, da smo vabili v vseh domskih
medijih, pa tudi po klasični poti.
Veliko pozornost smo namenili obveščanju svojcev o dogajanju v domu, tako v pomladanskem času,
kot tudi v času prisotne okužbe v domu. Novosti, poročila o stanju okužbe v domu, smo objavljali
tedensko na spletni strani doma, FB profilu, preko klasične pošte, v medijih…saj smo želeli, da so svojci
in tudi lokalna skupnost seznanjeni z našim delom in stanjem v domu ter tako poskušali zmanjšati strah,
negotovost in ugibanja, kaj se dogaja za »zaprtimi« vrati doma.
Obiski svojcev v domu so bili skoraj vse leto omejeni. V treh obdobjih v letu, so bili tudi v celoti
prepovedani (razen izjem), kadar pa so bili obski možni so potekali po predpisanih protokolih.
Obiskovalci so se morali za obisk predhodno najaviti, spremljali smo zdravstveno stanje obiskovalcev,
ob obisku so veljala posebna pravila, ki so preprečevala možnost prenosa okužbe (nošenje maske,
zaščitnih plaščev, razkuževanje, ohranjanje distance…).
Predpisani protokoli obiskov so terjali naše organizacijsko prilagajanje. Logistično načrtovanje,
sprejemanje naročil na obiske, sprejemanje obiskov, transfer stanovalcev v skupne domske prostore,
kjer so obiski potekali, vse to je bilo potrebno ob vsakokratni spremembi epidemiološke situacije
načrtovati znova. Seveda pa tudi takšna izvedba obiskov terja angažiranost več skupin zaposlenih, npr.
socialna delavka – sprejem klicev in načrtovanje obiskov, seznanjanje ostalih zaposlenih o obiskih v
naslednjem dnevu, javni delavci, gospodinje, fizioterapevtke, delovne terapevtke – transfer
stanovalcev na kraj obiska, receptorji – sprejem obiskovalcev, spremljanje zdravstvenega stanja,
podpis izjave obiskovalca…
Tudi v času, ko so bili obiski v domu prepovedani smo zagotavljali svojcem stik s stanovalci preko video
povezav in telefonskih klicev.
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V času, ko svojci niso mogli obiskati naših stanovalcev in jim prinesti priboljškov, pa tudi drobnih
osebnih pripomočkov, smo organizirali prinos paketov, ki so v začetku čakali v karanteni, da je bila
razdelitev varna, kasneje pa smo z nabavo omare za razkuževanje poskrbeli, da so se paketi lahko med
stanovalce razdelili hitreje.
PROSTOČASNE AKTIVNOSTI
V letu 2020 so krožki delovali v obdobju, ko je bilo druženje stanovalcev zaradi ukrepov za
preprečevanje prenosa okužbe možno.











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 2020 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.
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.

Prireditve po mesečnih programih aktivnosti:
Januar 2020


Nedeljska sveta maša



Zbor stanovalcev



Sestanki s stanovalci po nadstropjih



Sestanek s svojci novo sprejetih stanovalcev



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



Moški pevski zbor »Lipa« Trojane
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Februar 2020


Nedeljska sveta maša



Zbor stanovalcev



Plačilo članarine za Društvo upokojencev Zagorje



Prireditev ob slovenskem kulturnem prazniku



Mešani pevski zbor »Ladko Korošec«



Predavanje za svojce »Posebnosti imunske odpornosti pri starostnikih«



Srečko Jurič, diplomirani zdravstvenik



Sestanki s stanovalci po nadstropjih



Veselo pustovanje



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

April 2020


Skupina zagorskih glasbenikov (koncert pod balkoni)



»Podkumski pevci« (koncert pod balkoni)

Maj 2020


Harmonikarski nastop pod balkoni – Gašper Cestnik in Nik Vozelj



Eva in Blaž Rojko (koncert pod balkoni)



Koncert Pihalnega orkestra SVEA

Junij 2020


Praznovanje 100 letnice stanovalke

Julij 2020


Trio »Od dons do jutr« (koncert pod balkoni)

Avgust 2020


Nastop »Rdečih noskov«

September 2020


Praznovanje 100 letnice stanovalke



Postavitev mlaja ob rojstnem dnevu stanovalca (Gasilci Čemšenik)



Nastop »Rdečih noskov«

Oktober 2020


Postavitev razstave likovnih del stanovalcev enote Rožmarin
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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.
Korona obdobje je v dom prineslo tudi spremembo na področju prostovoljstva. Naši stalni prostovoljci
(Karitas, Zavod PET, instruktorica joge…) v tem letu svojih dejavnosti v domu niso opravljali. Smo pa v
času okužbe v domu potrebovali pomoč prostovoljcev, saj je bila naša kadrovska zasedba tako
okrnjena, da smo potrebovali pomoč pri oskrbi in negi stanovalcev. V tem obdobju je našim zaposlenim
pomagalo 12 prostovoljcev.


9 prostovoljcev - RK Zagorje



3 prostovoljke – ETI Izlake

V času pojava okužbe v našem domu, so našim zaposlenim pomagali tudi:


2 študentki Medicinske fakultete v Ljubljani



1 zaposlena iz Doma upokojencev Loka pri Zidanem Mostu



1 zaposleni v ZD Zagorje

En prostovoljec je nudil svojo pomoč stanovalcem (družabništvo), pred obdobjem epidemij.


1 prostovoljec – družabništvo (januar 2020)

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. Tudi
na tem področju so bile v tem letu spremembe, saj se s sodnikom, odvetnikom, izvedencem nismo
srečali v živo, postopek je potekal samo papirno, kljub temu pa še vedno v skladu s predpisi.
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 2020 obravnavali 6 pritožb. Vse pritožbe so bile vložene s strani stanovalcev, oz. svojcev
naših stanovalcev ali uporabnikov storitve pomoči na domu in so se v tem letu nanašale predvsem na
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bivanje in oskrbo stanovalcev v času ukrepov, ki smo jih izvajali zaradi preprečevanja vnosa okužbe v
dom in prenosa okužbe med stanovalci.
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 letu 2020 družinskih sestankov iz razumljivih razlogov nismo izvajali. Je pa domska zdravnica ostala
v stiku s svojci stanovalcev in se z njimi dogovarjala individualno o poteku zdravljenja in posegih, ki se
bodo izvajali ob poslabšanjih zdravstvenega stanja.
SISTEM KAKOVOSTI E-QALIN
Delo na sistemu kakovosti E –Qalin je v letu 2020 popolnoma zastalo. Oviralo nas je dejstvo, da se
zaposleni med seboj nismo smeli srečevati in sestankovati in tako tudi skupine za kakovost niso mogle
opraviti svojega dela. Poleg tega pa je bilo zaradi obilice dela, ki jo je s seboj prinašalo vedno novo
načrtovanje in spremembe v domskem življenju, nemogoče pozornost posvetiti zadevam, ki niso bile
neposredno povezane z ukrepi za preprečevanje širjenja okužbe. V letu 2020 tudi nismo uvajali manjših
sprememb, ki smo jih v domu predvideli uvesti, prav tako so zastali večji projekti predvideni v sistemu
E – Qalin.

SOCIALNO DELO V ČASU PREPEČEVANJA VNOSA OKUŽBE IN MED OKUŽBO V DOMU
Čeprav se skozi prebiranje poročila začuti, da je bilo to leto v vseh pogledih drugačno od drugih let,
želim v tem poglavju posebej poudariti vlogo socialnega dela v tem letu. Stanovalci so bili praktično
vse leto tako ali drugače omejeni in življenje in aktivnosti v domu niso potekale po ustaljenih tirnicah.
Vse to je terjalo veliko prilagajanja na spremembe tako od zaposlenih kot tudi od stanovalcev in
svojcev. Vezni člen pri uveljavljanju teh sprememb je bila tudi socialna služba. Tudi naš protokol
ravnanja ob okužbi v domu je dal socialni službi naloge, predvsem na področju obveščanja lokalnega
okolja in svojcev, pa tudi organizaciji življenja v domu, ki bi stanovalcem ohranilo kontakte s svojimi
najbližjimi, ter omogočilo čim udobnejše in aktivno bivanje v danih okoliščinah.
Stanovalci
Stanovalcem smo v vseh obdobjih organizirali takšen ali drugačen stik s svojci. Video klici preko spletnih
aplikacij so se izvajali preko vsega leta, predvsem v času popolnega zaprtja doma. V skladu s pravili in
protokoli smo organizirali obiske svojcev v domu. Konec leta, v predprazničnem obdobju smo obisk
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omogočili vsakemu stanovalcu, kljub temu, da je bila v domu okužba z virusom še vedno prisotna.
Omogočili smo prinos in razdeljevanje paketov stanovalcem.
Obdobje prisotnosti okužbe je bilo za stanovalce, pa tudi za zaposlene še posebej stresno. Gibanje
stanovalcev po domu je bilo povsem omejeno. Vsakotedenska testiranja so bila še posebej stresna, saj
smo se vsi bali pozitivnega rezultata. Pozitivni rezultat je pomenil tudi premestitev stanovalca iz
njegove stalne sobe v »rdečo cono«, ob stiku z okuženimi stanovalci pa premestitev v »sivo cono«.
Zaradi organizacije obeh con so se premestili tudi stanovalci, ki so bili zdravi. Vse to je prineslo pri
nekateri stanovalcih stiske, ki smo jih skupaj poskušali ublažiti s pogovorom.
V času omejitve gibanja v domu so se še posebej angažirale fizioterapevtke in delovne terapevtke, pa
tudi zaposleni v upravi, koordinatorka pomoči na domu ter socialna delavka, ki so delovale vsaka v svoji
bivalni enoti v domu in skrbele za aktivacijo stanovalcev (kolikor je mogoče), nabavo priboljškov, prinos
paketov, izvajanje video klicev, plačevanje položnic, dopisovanje s svojci, dvige denarja, transfer
stanovalcev na kraj obiska, pa tudi za drobne žeje in potrebe stanovalcev, ki so bivanje delale
znosnejše.
Svojci in obveščanje
Obveščanje in stik s svojci je bilo v tem letu ključnega pomena. Svojci so bili brez vpogleda v domsko
bivanje in življenje zgubljeni in so iskali informacije o svojih najbližjih. Telefonski stiki so bili tako
pogosti, prav tako smo bili v stiku ob naročanju na obiske in video klice. Svojce smo obveščali
individualno tudi o pozitivnih testih ter posledično o vseh premestitvah stanovalcev. Z gotovostjo
lahko trdimo, da tako pogostih telefonskih stikov s svojci ni bilo v vsem času delovanja doma.
Svojce smo obveščali tudi s pošiljanjem obvestil preko klasične pošte. Seveda pa smo se posluževali
tudi spletnih orodij. Obvestila o življenju, pravilih, poteku okužbe, počutju stanovalcev, smo objavljali
tudi na spletni strani doma, FB profilu ter v medijih. S pravočasnimi in verodostojnimi informacijami
smo ohranili zaupanje svojcev v naše delo in kvaliteto oskrbe njihovih najbližjih.

III. POROČILO SLUŽBE ZDRAVSTVENE NEGE IN OSKRBE
Zdravstvena nega in oskrba v Domu vključuje storitve zdravstvene nege in oskrbe, fizioterapije in
delovne terapije. Za kakovostno in strokovno izvajanje storitev skrbi strokovno usposobljeno osebje.
Delo temelji na timskem delu, na individualnem pristopu in prilagajanju željam ter potrebam
stanovalcev s ciljem, ohraniti njihovo čim večjo samostojnost in izboljšanje ali ohranjanje zdravja.
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 nege in pomoči v
nekaterih ali v vseh življenjskih aktivnostih.
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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. 2020:
Oskrba I: 47 stanovalcev
Oskrba II: 15 stanovalcev
Oskrba III: 90 stanovalcev
Oskrba IV: 19 stanovalcev

oskrba I
27%

oskrba IV
11%

oskrba
III
53%

oskrba
II
9%

V letu 2020 je umrlo 41 stanovalcev.
Sprejemi v letu 2020
V letu 2020 smo opravili 164 sprejemov, od
tega 134 na oddelek rehabilitacije bolnikov po
možganski kapi, na novo pa je bilo v domsko
življenje za stalno vključenih 26 stanovalcev in
začasno 4 stanovalci.

Sprejemi v letu 2020
rehabilitacija

134

stalni in začasni

30

skupaj

164
0

50

100

150

200

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:
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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. 2020:
ZN I: 35 stanovalcev
ZN II: 7 stanovalcev
ZN III: 120 stanovalcev
brez ZN: 9 stanovalcev

brez ZN
5,2 %

ZN I
20,5 %

ZN II
4,1 %

ZN III
70,2 %

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
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,
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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 medicinska sestra 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 in pa zaradi kadrovskih težav v ZD Zagorje, je odvzeme
krvi izvršilo osebje DSO. V letu 2020 je bilo v primerjavi z l.2019 teh odvzemov skoraj sedemkrat več in
sicer 220.
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 2020 smo izvedli 410 odvzemov pri 60 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 2020 je bilo takšnih pregledov 110, najnižje po letu 2011,
razlog je najverjetneje v epidemiji in ukrepih ki so jo spremljali, in sicer pri 61. stanovalcih. V 61 primerih
so koristili spremstvo našega negovalnega osebja oziroma javnih delavcev.
Bolnišnično zdravljenje
V letu 2020 so bili naši stanovalci na bolnišnično zdravljenje napoteni 59 krat, 44 različnih stanovalcev.
V bolnišnici so skupno prebili 648 dni. Povprečno je hospitalizacija na posameznega stanovalca trajala
10 dni, najdaljša hospitalizacija pa je trajala 61 dni. Zaradi bolnišničnega zdravljenja je bilo posledično
1,8 stanovalca nerazvrščenega 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
brisov običajno iz bolnišnic prejmemo z zamudo, stanovalca ne obravnavamo kot okuženega, zato
obstaja velika možnost prenosa okužbe na sostanovalce in zaposlene.
Skozi leto 2020 je bilo 13 stanovalcev koloniziranih z ESBL in 4 stanovalcev koloniziranih z MRSA
(vključeni tudi stanovalci s kolonizacijo iz preteklega leta). Na dan 31.12.2020 so bili v Domu 1
stanovalec z MRSA in 5 stanovalcev z ESBL.
Pri obravnavi vseh smo upoštevali in izvajali potrebne ukrepe za preprečevanje širjenja.
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Cepljenje proti sezonski gripi
Tudi v letu 2020 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 se je nato
proti sezonski gripi ZD Zagorje cepilo 91 stanovalcev, ki so se strinjali s cepljenjem, oziroma so privolitev
podali njihovi svojci. V letošnjem letu smo v sodelovanju z ZD Zagorje v Domu organizirali tudi cepljenje
proti gripi za zaposlene. Cepilo se je 52 zaposlenih.
Cepljenje zaposlenih proti hepatitisu B
Zaradi narave dela se zaposleni cepijo tudi proti hepatitisu B. V letu 2020 je bilo cepljenih 6 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 2020 so bile razjede zaradi pritiska prisotne pri 5-ih
različnih stanovalcih (kraj nastanka RZP je bil v 2 primerih v DSO in v 3 primerih v bolnišnici). Zadnji dan
v letu 2020 pa je imel razjedo zaradi pritiska še 1 stanovalec.
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
2020 precej visoko in sicer 184, pri čemer je bilo pri večini stanovalcev zaznanih več padcev pri istem
stanovalcu.
Število padcev in zdrsov je od leta 2016 do leta
2018, počasi upadalo. V letu 2019 in 2020 pa je
bilo padcev in zdrsov ponovno več.
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Od 184 padcev je bilo 21 padcev s poškodbo, od tega je bil v osmih primerih stanovalec napoten na
pregled ali zdravljenje v bolnišnico.
Samostojno, brez uporabe pripomočkov je bilo v lanskem letu povprečno pomičnih 22 % stanovalcev,
kar je 38 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 18%.
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Le pri 35 % vseh stanovalcev ni tveganja za padec. Pri 45 % 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.
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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 5 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.
Sodelovanje s Srednjo šolo Zagorje, v programu praktičnega pouka tehnikov zdravstvene nege, smo v
letu 2020 ob pojavu epidemije začasno prekinili.
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
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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 obdobnem sestanku (v januarju) s svojci v letu 2020 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.
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 tudi v letu 2020 soočali z velikimi težavami na področju bolniških odsotnosti in na
področju zaposlovanja.
Neželeni dogodki
Med neželenimi dogodki, ki jih vodimo v vsaki enoti Doma, smo na zdravstveno negovalnem oddelku
v letu 2020 zabeležili 10 primerov. V štirih primerih je prišlo do poškodb zaposlenih zaradi fizičnega
nasilja stanovalcev na zaposlenimi.
Realizacija izobraževanj
Zaradi povečanega števila bolniških odsotnosti in v največji meri zaradi epidemije, v letu 2020 nismo v
popolnosti realizirali plana izobraževanj, kljub temu pa se je šest zaposlenih po načrtu izobraževanj
udeležilo eksternih izobraževanj iz obvezne vsebine Kakovost in varnost. Štirinajst 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 pripravništvo za
poklic bolničar negovalec in opravilo strokovni izpit.
Poleg obveznih vsebin so se zaposleni udeležili še eksternih in internih izobraževanj na naslednje teme:


10 znakov laži, ki jih lahko prepoznamo v osebni komunikaciji s stranko



Obvladovanje bolečine



Excel



Nasilje strank - obvladovanje komunikacije v težkih situacijah



Covid19
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Preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom Sars-Cov-2 z uporabo osebne varovalne
opreme v socialno varstvenih zavodih, ki izvajajo zdravstveno nego in zdravstveno
rehabilitacijo



Usposabljanje mentorjev dijakov oziroma študentov za izvajanje PUD



Delavnica uporabe osebne varovalne opreme

Preprečevanje in obvladovanje pojava okužbe s SARS-CoV-2
Leto 2020 je ne le naš Dom, ampak cel svet zaznamovala epidemija oz. pandemija koronavirusa.
Skozi celo leto 2020 smo izvajali izobraževanja za zaposlene na temo Preprečevanja okužb in uporabe
osebne varovalne opreme. Trenutni epidemiološki situaciji smo prilagajali uporabo osebne varovalne
opreme, obiske in izhode stanovalcev, preglede pri specialistih, ipd.
Iz različnih virov (NIJZ, Ministrstvo za zdravje, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti, Skupnost socialnih zavodov) smo skoraj dnevno prejemali najrazličnejša navodila oz.
priporočila ter zahteve po poročanju različnih podatkov. Od marca dalje smo spremljali zdravstveno
stanje zaposlenih in stanovalcev ter ob morebitnih odstopanjih izvajali testiranje na prisotnost okužbe.
Veliko energije smo vložili v nabavo osebne varovalne opreme, ki je v določenih obdobjih ni bilo na
voljo dovolj, glede na potrebe celotne države.
Izdelali smo Načrt vzpostavitve izolacijskih enot in organizacije dela v primeru pojava okužbe v Domu.
V prvem valu okužb smo uspeli vnos okužbe v Dom preprečiti, na žalost pa smo v drugem valu bili manj
uspešni. Kljub našim izjemnim naporom, ki smo jih vložili v preprečevanje okužbe, je okužba z virusom
Sars-CoV-2 našla pot tudi v naš Dom. V drugem valu je bila tudi koncentracija okužb v lokalnem okolju
precej višja.
Tako smo se v Domu dne, 23.10.2020 soočili s prvo okužbo z novim koronavirusom. Po testiranju vseh
stanovalcev in vseh zaposlenih smo ugotovili, da imamo na vseh enotah Doma po eno okužbo, kar je
bilo z vidika preprečevanja prenosa okužbe izredno neugodno.
Nemudoma smo vzpostavili zunanjo rdečo cono v Domu sv. Jurija pri župnišču na Izlakah in se povezali
z epidemiologom. V naslednjih tednih smo nato najmanj enkrat do dvakrat tedensko testirali vse
stanovalce in zaposlene. Zaradi nezmožnosti zagotavljanja odvzema brisov s strani ZD Zagorje, je brise
odvzemalo osebje Doma, osebje ZD Zagorje pa je skrbelo za administrativni del in prevoz ter nabavo
materiala. Zaradi res doslednega testiranja, ki edino omogoča izsleditev vseh okužb, tudi tistih pri
asimptomatskih stanovalcih, smo po številu odvzetih brisov v samem vrhu v primerjavi z ostalimi
domovi. Ves čas smo uspeli okužbe držati v nekih obvladljivih okvirih, na žalost pa jih nismo uspeli
popolnoma preprečiti.
Skupno se je v Domu z okužbo soočilo 111 stanovalcev (65 %) in 60 (46 %) zaposlenih. Na žalost 17
stanovalcev okužbe in z njo povezanih zdravstvenih zapletov ni uspelo premagati.
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V mesecu decembru smo opravili poizvedbo med stanovalci in zaposlenimi, ki bi se želeli cepiti proti
okužbi s Sars-CoV-2. Za cepljenje se je odločilo 59 stanovalcev (93 %) in 14 zaposlenih (20 %), ki okužbe
še niso preboleli. Izvedli smo tudi povpraševanje med prebolelimi, ki so se v veliki večini za cepljenje
odločili, ampak na žalost še ni na voljo dovolj cepiva, da bi cepljenje lahko izvedli tudi za prebolele.
V času prisotnosti okužb med stanovalci in zaposlenimi smo v Domu ostali prepuščeni sami sebi, kar
smo po podobnih situacijah v drugih domovih sicer tudi predvidevali. V določenih trenutkih je bilo
pomanjkanje zaposlenih, predvsem negovalk in medicinskih sester zelo veliko. Po enega zaposlenega
so nam v pomoč poslali iz DSO Loka pri Zidanem mostu (za 14 dni) in iz Zdravstvenega doma Zagorje
(za en teden). Zdravstveno negovalno osebje je več kot tri mesece delalo celodnevne izmene po 13 ur,
ni koristilo prostih dni in letnega dopusta. Skoraj vsak izmed zaposlenih je imel v teh treh mesecih
dodatnih 100 - 150 nadur.
Med zaposlenimi je kljub situaciji prevladovala pozitivnost in pripravljenost priti na delo tudi po tri
zaporedne celodnevne izmene, imeti en dan prost za počitek in nato zopet delati dva ali tri dni skupaj
v celodnevni izmeni, brez kakršnihkoli pomislekov. Izredne razmere so v večini iz zaposlenih izvabile
tisto najboljše v njih, nekatere sodelavce smo spoznali v povsem novi luči. Bolj kot kdaj prej je prišla do
izraza njihova pripadnost Domu in našim stanovalcem. Razen v res redkih primerih, smo bili s strani
svojcev deležni pohval, zahval in izrazov zaupanja, za kar smo jim bili zelo hvaležni in kar nam je dalo
voljo in energijo v teh res težkih trenutkih.

IV POROČILO FIZIOTERAPIJE
Program fizioterapije v našem domu obsega:


rehabilitacijo bolnikov po preboleli možganski kapi,



fizioterapijo domskih stanovalcev,



ambulantno fizioterapijo (po pogodbi z ZD Zagorje).

REHABILITACIJA BOLNIKOV PO PREBOLELI MOŽGANSKI KAPI
Rehabilitacije po kapi nismo izvajali preko celega leta zaradi epidemije Covid-19 ali pa smo sprejemali
bolnike po preboleli kapi v zmanjšanem obsegu. V našo ustanovo je v letošnjem letu prišlo na
rehabilitacijo po kapi 144 bolnikov. Vsi so bili napoteni na rehabilitacijo z napotnico fiziatra iz triažne
ambulante na IRSR. V programu rehabilitacije po kapi je bilo:


108 krajših strnjenih obravnav, ki so ciljano usmerjene,



36 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.
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Izid rehabilitacije bolnikov po ICV-ju:
FUNKCIONALNO STANJE

ŠTEVILO BOLNIKOV

Hodi sam

80

Delno pokreten

41 (asistenca ene osebe)

Vezan na voziček

11

Predčasno zaključili

12 (na lastno željo, odhod v bolnico, epidemija
Covid-19).

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.
Junija 2020 je prišlo do notranje reorganizacije. Terapevtke sprejemamo in vnašamo vloge za
rehabilitacijo v čakalno listo, planiramo sprejeme in odpuste rehabilitantov in določamo namestitev v
sobe.
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,
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kondicijskih vaj na kolesu za roke in noge,



terapije z Biosinhronom.

Skupinske kondicijske vaje so v času brez epidemije potekale v telovadnici ob 13.00 uri pod vodstvom
fizioterapevtke. Redno se jih je udeležilo 15-22 posameznikov. V času razglašene epidemije brez
okužbe z virusom Covid-19 v Domu so se skupinske kondicijske vaje izvajale pod posebnimi pogoji po
posameznih nadstropjih v manjših skupinah z ustrezno razdaljo.
V času prisotnosti okužbe v Domu (po 23.10.2020) smo prekinile z izvajanjem skupinskih terapij.
Stanovalci so bili nameščeni le v sobah, kjer smo izvajale individualno terapevtsko obravnavo.
Terapevtke smo bile v tem času prerazporejene na delo po posameznih oddelkih. Izvajale smo vse
aktivnosti, katere so nam bile dodeljene v okviru Načrta vzpostavitve izolacijskih enot in organizacije
dela v primeru pojava okužbe. Skrbele smo za komunikacijo stanovalcev z njihovimi svojci s pomočjo
sodobnih načinov komuniciranja. Prav tako smo sprejemale naročila stanovalcev in zaposlenih iz bifeja.
Izvajale smo obiske stanovalcev v dopoldanskem in popoldanskem času, da so le ti potekali po
razporedu in pod ustreznimi varovalnimi ukrepi. Obiski so potekali v koordinaciji s socialno delavko.
V letu 2020 je bilo od vseh stanovalcev v Domu 124 stanovalcev deležnih storitev fizioterapije, v
povprečju 57,33 stanovalcev mesečno. Od 26 novo sprejetih stanovalcev jih je bilo 23 takoj vključenih
v različne programe fizioterapevtske obravnave.
Za vsakega stanovalca, ki je vključen v fizioterapevtsko obravnavo se vodi tudi ustrezna fizioterapevtska
dokumentacija.
Zastopanost po vrstah fizioterapevtske obravnave v letu 2020:

49,17%

50,00%

AKUTNA
OBRAVNAVA

40,00%
KRONIČNA
OBRAVNAVA

30,00%
20,00%

19,08%

PREVENTIVNA
OBRAVNAVA

15,64% 15,85%

REHABILITACIJA

10,00%

0,26%
BREZ OBRAVNAVE

0,00%
VRSTA OBRAVNAVE
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Spodaj je prikazan tortni grafikon opravljenih fizioterapevtskih storitev po skupinah v letu 2020.

RESPIRATORNA
FIZIOTERAPIJA
2%

7,44%

KINEZIOTERAPIJA

90,21%

PODPORNI
FIZIOTERAPEVTSKI
POSTOPKI

Letos so trije posamezniki, ki so pri nas bivali začasno, koristili aktivnosti vzdrževalnega programa
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
problematika stanovalcev. Hkrati pa se na naslednjih sestankih izdeluje tudi individualni načrt in ocena
tveganja za vsakega novo sprejetega stanovalca in evalvacija stanj ostalih stanovalcev. V času
epidemije teh srečanj ni bilo.
Ob začetku in koncu leta se sestane tudi tim terapije, kjer obravnavamo tekočo problematiko ter
planiramo delo in izobraževanja za tekoče leto.
V začetku leta smo se vključevale v izvedbo domskih prireditev. Ob pojavu prvega vala epidemije smo
sodelovale pri izvajanju tedenskih obiskov različnih glasbenikov in animatorjev (podoknice). Vse
skupinske prireditve in dogodki pa so bili zaradi upoštevanja ukrepov odpovedani.

ČILI IN ZDRAVI NA DELO
V začetku leta je bila vodja projekta na dveh krajših izobraževanjih na temo varnega zdravega
delovnega okolja. Zaradi pojava epidemije in upoštevanja vseh priporočil in ukrepov za preprečevanje
prenosa okužbe v letu 2020 niso bila izvedena nobena izobraževanja zaposlenih Doma na temo Čili in
zdravi.
V oktobru je vodja projekta Čili in zdravi zaključila delovno razmerje.
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AMBULANTNA FIZIOTERAPIJA
Ambulantno fizioterapijo smo, zaradi lažje organizacije dela na vseh področjih izvajanja fizioterapije
(ambulanta, domski stanovalci in rehabilitanti) in novih določil in pravil o naročanju in opravljanju
fizioterapevtskih storitev, izvajale pretežno v dopoldanskem času. Popoldanski termini so na voljo
bolnikom, ki tako želijo oziroma bolnikom z delovnim nalogom s stopnjo nujnosti zelo hitro.
Ob razglasitvi prvega vala epidemije smo zaradi sprejetja ukrepov in nevarnosti prenosa okužbe
začasno prekinile z izvajanjem ambulantne fizioterapije, saj se fizioterapevtski prostori nahajajo v
Domu. Po sprostitvi ukrepov v mesecu maju smo z izvajanjem ambulantne fizioterapije nadaljevale
zaradi manjše nevarnosti prenosa okužbe v kozmetičnem salonu. Ob ponovnem valu epidemije je
prišlo do okužbe v Domu, zato smo z izvajanjem ambulantne fizioterapije zaključili.
Skozi celo leto je bilo obravnavanih 117 posameznikov. Od tega je bilo 56 srednjih, 60 velikih in 1 mala
fizioterapevtska obravnava. Zastopanost po diagnozah:
DIAGNOZE

ŠTEVILO BOLNIKOV

Različne poškodbe mehkih tkiv in skeleta
Lumbalgia in cervicalgia

23
37

Nevrološka diagnostika
Artroze različnih sklepov

7
26

Druge diagnoze

24

Posamezniki se lahko naročijo osebno, po telefonu so na voljo le informacije o čakalni dobi.
Delovni čas ambulante je od 7.00 do 9.00 in od 13.00 do 15.00 V času prvega vala epidemije smo
fizioterapijo izvajali preko celega delovnega časa od 7.00 do 15.00. Bolniki so bili zaradi upoštevanja
priporočil NIJZ za izvajanje ambulantne fizioterapije naročeni na vsako polno uro.
Tudi v letu 2020 je bila na voljo uporabnikom storitev ambulantne fizioterapije anonimna anketa o
zadovoljstvu s storitvami ambulantne fizioterapije. Od 117 uporabnikov je 38 uporabnikov anketo
izpolnilo. Pri čemer je bilo 51 % uporabnikov v naši ambulanti prvič. Uporabniki so v ambulanti naročeni
ob urah, pri čemer je 86 % anketirancev odgovorilo, da so bili na vrsti točno, 14 % pa jih je na obravnavo
čakalo 5-15 minut. 93% 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 95 % 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. V času trajanja epidemije je bilo več izobraževanj odpovedanih. Udeležile smo
se naslednjih izobraževanj:


Nasilje strank - obvladovanje komunikacije v težkih situacijah



Prednosti in funkcionalnosti pri uporabi Pro-4 (webinar)

38

DELOVNO POROČILO 2020



Miofascialna relaksacija- nov pristop obravnave starostnika z bolečo ramo



Digitalna pismenost excel



Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja

V začetku leta 2020 smo nadaljevali s sodelovanjem s Klubom po možganski kapi – Zasavska regija.
Srečanja so se odvijala 1x mesečno le prve tri mesece v prostorih DSO Izlake, kjer smo fizioterapevtke
vodile skupinske vaje. Kasneje je bilo sodelovanje zaradi epidemiološke slike prekinjeno.

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:


Delovno terapevtsko obravnavo za vzpostavljanje, izboljšanje, ohranjanje, osnovnih dnevnih
aktivnosti
Dnevne aktivnosti so prisotne v vsakdanjem življenju in so pomemben del posameznikove
identitete. Izvajanje dnevnih aktivnosti poteka večinoma na oddelkih Doma, vključuje pa: osnovno
osebno higieno, oblačenje, slačenje, transfer, uporabo stranišča, gospodinjske aktivnosti,
obvladovanje ožjega in širšega življenjskega okolja.



Delovno terapevtsko obravnavo za vzpostavljanje, izboljšanje, ohranjanje telesnih funkcij in
struktur
Aktivnosti 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…



Delovno terapevtsko obravnavo za vzpostavljanje, izboljšanje, ohranjanje motoričnih, procesnih in
komunikacijskih spretnosti
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…



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
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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 2020 je bilo v program delovne terapije vključenih 144 rehabilitantov. Od tega jih je 36 bilo
vključenih v program podaljšanega bolnišničnega zdravljenja in rehabilitacije, 108 pa v program krajše
strnjene obravnave, ki je ciljno usmerjena.. Predčasno je program rehabilitacije zaključilo 12
rehabilitantov. Zaradi ukrepov ob epidemiji in zaprtja ustanove, je bilo posledično v program
rehabilitacije vključenih manj uporabnikov.
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). Delo z rehabilitanti
smo usklajevali z delom fizioterapevtk. Stanje rehabilitantov in njihov napredek smo tedensko poročali
na vizitah zdravnice internistke, enkrat mesečno pa tudi fiziatrom iz URI Soča.
Nega obraza, las in rok
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Oblačenje zgornjega dela

Oblačenje zgornjega dela

Stanje ob
sprejemu
(število
primerov)

Stanje ob
odpustu
(število
primerov)

1

7

73

85

4

6

9

8

5

5

4

6

6

4

6

9

7

3

21

16

2

12

8

1

7

0

Ocena

2
3

0

20

40

60

Odpust

80

100

Sprejem

Oblačenje spodnjega dela

Oblačenje spodnjega dela

Stanje ob
sprejemu
(število
primerov)

Stanje ob
odpustu
(število
primerov)

1

7

60

76

4

6

10

7

5

5

7

6

6

4

7

6

7

3

10

10

2

24

23

1

14

4

Ocena

2
3

0

20

40
Odpust

60

80

Sprejem

Premeščanje (postelja/invalidski voziček/stol)

Premeščanje postelja/iv/stol

Stanje ob
sprejemu
(število
primerov)

Stanje ob
odpustu
(število
primerov)

7

44

47

6

40

48

4
5

5

11

4

6

4

6

10

7

3

15

15

2

14

8

1

2

0

Ocena

1
2
3

0

10

20

30
Odpust

40
Sprejem

50

60

41

DELOVNO POROČILO 2020

Delo s stanovalci Doma
V letu 2020 je bilo, glede na potrebe in želje, v program delovne terapije vključenih 135 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.
V letu 2020 je bilo 26 novo sprejetih stanovalcev, pri vseh smo izdelali individualni načrt in oceno
tveganja, pri 12 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.

V okviru delovne terapije smo organizirali in izvajali dva krožka ter se redno vključevali v pevski zbor
stanovalcev Zlata jesen ki ga je do upokojitve v septembru vodila sodelavka Štefka Pistotnik.
Delovni terapevtki sva na podlagi želja uvedli novo aktivnost FUNB, ki sva jo začeli izvajati septembra,
namesto pevskega zbora.
FUNB (funkcijsko usposabljanje ob glasbi) je gibalno plesna aktivnost, ki vpliva na telesne funkcije in
spretnosti izvedbe pri starejših, zmanjšuje stres, vpliva na dobro počutje, na boljšo samopodobo, na
obseg in kakovost gibanja, na telesno predstavo, zmanjšuje bolečine, sprošča, vpliva na čustveno
izražanje, omogoča vključenost, zmanjšuje socialno izolacijo, vpliva na kakovost življenja, na
vzdržljivost, veča obseg gibanja, izboljša kontrolo drže in ravnotežja, mišično moč in tonus. Čas ob
izvajanju aktivnosti hitro mine, ker je gibanje ob glasbi zelo prijetno. Aktivnost se izvaja enkrat
tedensko na oddelku in traja eno šolsko uro, vključenih je od 12 do 15 stanovalcev.
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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.
Delo s stanovalci smo usklajevali s sodelavci na tedenskih sestankih. Za vse novo sprejete stanovalce
smo izdelali individualni načrt in karton delovne terapije.
V času prvega in drugega vala epidemije, sva bili delovni terapevtki razporejeni na oddelek in izvajali
naloge po internem kriznem načrtu. Prenehalo se je izvajanje vseh skupinskih terapij – aktivnosti.
Vključevali sva se v delo na oddelku (pomoč pri negi in oblačenju, posedanje, družabništvo, delitev
obrokov, hranjenje, video klici, delitev paketov, obiski…)
27.1.2020 sva se obe delovni terapevtki udeležili sestanka organizacijskega odbora ob 40 letnici DSO,
zaradi epidemije smo praznovanje odložili.
Varovani oddelek Rožmarin
Oddelek lahko sprejme 19 stanovalcev, vključena pa sta bila tudi 2 uporabnika 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
od ponedeljka do petka, od 10:30 do 13:00 in v popoldanskem času, z vključevanjem stanovalcev
varovanega oddelka v druge prostočasne aktivnosti Doma.
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Multisenzorna soba
V drugem nadstropju oddelka Rožmarin se nahaja multisenzorna soba, ki je namenjena vsem
stanovalcem in rehabilitantom. V letu 2020 je bilo uporabnikov multisenzorne terapije 55.
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.

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:
o Izdelava butar, barvanje jajc, izdelava božičnih voščilnic
o Izdelava različnih okraskov
o Pustno rajanje
o Sprehod za spomin smo letos zabeležili malo drugače. Zaradi epidemije sprehoda ni bilo možno
izvesti zato smo organizirali aktivnosti ob dnevu Alzheimerjeve bolezni.
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Izobraževanja v letu 2020


2.3.: interno izobraževanje: KOMUNIKACIJA Z NASILNIMI UPORABNIKI (obe delovni terapevtki );



9.6.: VARSTVO PRI DELU (obe delovni terapevtki );



17.11. : online izobraževanje (Pro Bit) KAJ VSE VAM NUDITA MODULA FIZIOTERAPIJA IN DELOVNA
TERAPIJA, PA MORDA ZA TO ŠE NE VESTE? (obe delovni terapevtki).

VI. POROČILO PROGRAMA REHABILITACIJE
Leto 2020 smo začeli tako, kot prejšnja leta. Sodelovali smo s fiziatri iz URI Soča, ki so prihajali enkrat
mesečno na konziliarne sestanke – timske vizite. Timske vizite so se izvajale enkrat mesečno ob četrtkih
od 12.30 do 14.00. Prav tako smo nadaljevali sodelovanje z Alenko Forte, dr. med., 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.
Zaradi izbruha epidemije v marcu 2020 se je zaustavilo izvajanje programa rehabilitacije bolnikov po
možganski kapi. Do izbruha epidemije je bilo obravnavanih 40 bolnikov, ki smo jih postopoma odpuščali
v dogovoru z URI Soča, domsko zdravnico in dr. Fortejevo. Zadnji sprejem smo izvedli 16.3.2020. Nato
do 9.6.2020 nismo sprejemali bolnikov v program rehabilitacije zaradi zaprtja doma.
V vmesnem času, ko nismo izvajali sprejemov, smo se lotili tudi reorganizacije dela v programu
rehabilitacije bolnikov po možganski kapi. Do takrat je delo koordinatorja opravljal diplomirani
zdravstvenik, ki je to delo nasledil od prejšnje vodje rehabilitacijskega programa. V našem domu vedno
stremimo k izboljšanju kakovosti strokovnega dela in čim večji učinkovitosti le tega. Tako smo prišli do
zaključka, da je čas, da tudi v programu za rehabilitacijo bolnikov po možganski kapi organizacijo dela
postavimo na strokovno višjo raven.
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Kot je bilo že omenjeno, je bil za vodenje programa rehabilitacije bolnikov po možganski kapi zadolžen
diplomirani zdravstvenik, ki je strokovnjak s področja zdravstvene nege in ne s področja fizioterapije
ali delovne terapije. Namreč na rehabilitacijo prihajajo bolniki primarno zaradi fizioterapevtskih in
delavno terapevtskih storitev, sekundarno pa potrebujejo storitve zdravstvene nege. Zdravstvena nega
je v procesu rehabilitacije podporna stroka, ki posamezniku, ki jo potrebuje, pomaga do boljšega
rezultata. Zato so strokovno vodenje programa rehabilitacije bolnikov po možganski kapi prevzele
fizioterapevtke in delovnih terapevtke. S to reorganizacijo smo pridobili višjo kakovost obravnave
bolnikov že od prejema napotnic in triažiranje le teh, pa vse do planiranja sprejemov in odpustov.
Prav tako smo, tudi zaradi epidemije COVID-19, spremenili potek sprejema, ki ga izvede diplomirana
medicinska sestra oziroma diplomirani zdravstvenik. En teden pred sprejemom smo poklicali bolnike
oziroma njihove svojce, jih povprašali glede simptomov ter jim še enkrat pojasnili vse glede sprejema
glede na okoliščine, ki so bile tedaj. Dan pred sprejemom smo jih ponovno poklicali, da smo preverili
zdravstveno stanje. Če so bili zdravi, smo potrdili sprejem, v nasprotnem primeru smo jih zavrnili in
svetovali, da ponovno pokličejo za sprejem, ko se pozdravijo, oziroma, ko mine deset dni od konca
simptomov. Z zavrnitvijo smo obvestili fizioterapevtke, ki so poklicale drugega kandidata.
Sprejeme smo izvajali prav tako ob torkih kot do takrat. Največja sprememba pa je bila ta, da je bila
neposredno v sprejem vključena tudi zdravnica ter, da smo to izvajali v telovadnici zaradi velikosti
prostora in ohranjanju fizične distance. Diplomirana medicinska sestra oz. diplomirani zdravstvenik je
sprejel bolnika, izpolnil vprašalnik glede simptomov na okužbo s COVID-om, anamnezo, in predstavil
hišni red. Bolnik oziroma njegov svojec pa je podpisal soglasje glede varovanja osebnih podatkov in
Dogovor. Po administrativnih formalnostih je sledilo merjenje vitalnih funkcij in snemanje EKG. Potem
je sledil klinični pregled zdravnice, ki se je prvikrat lahko pogovorila tudi s svojci. S tem smo tudi
izboljšali kakovost sprejemov, saj jih je zdravnica takoj ob sprejemu pregledala in podala koristne
informacije tako bolniku kot njihovim svojcem. Prav tako je zdravnica dobila povratne informacije. Za
nekaj bolnikov je zdravnica, zaradi slabega zdravstvenega stanja, zavrnila sprejem, svetovala pregled
pri osebnem zdravniku ali določenemu specialistu.
Pred spremembo smo ob torkih dopoldan sprejeli bolnike na oddelek in šele nato v pozno
popoldanskem času jih je zdravnica pregledala.
Z novim načinom dela so bili zelo zadovoljni tako bolniki kot njihovi svojci.
Od 9.6.2020 do 24.10.2020 smo ponovno izvajali rehabilitacijo. V tem času je bilo še 94 sprejemov.
Tako smo v letu 2020 obravnavali 134 bolnikov.

VII. POROČILO NABAVNE IN TEHNIČNO –VZDRŽEVALNE SLUŽBE
1. NABAVA V LETU 2020
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.
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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
2019, je razvidna iz naslednje razpredelnice:

Nabavna vrednost v letu 2019

Nabavna vrednost v letu 2020

270.227,76 EUR

260.533,24 EUR

Razpredelnica in graf prikazujeta nabavno vrednost živil za prehrano v letu 2020 po posameznih
skupinah:
Ime blagovne skupine
1.

Meso klavnih živali

2.

EKO meso

3.

Sveža perutnina in izdelki iz perutninskega mesa

4.

Mesni izdelki

5.

Mleko in mlečni izdelki

6.

EKO mleko in mlečni izdelki

7.
8.

Jajca
EKO jajca

Vrednost nabave (EUR)
31.634,57
632,58
14.290,57
8.609,25
37.245,58
715,54
1.292,27
2.392,30

9.

Zmrznjena zelenjava, sadje, ribe

8.239,17

10.

EKO zelenjava

1.135,63

11.

Kruh, pekovski in slaščičarski izdelki

12.

EKO kruh

13.

Sveže sadje, zelenjava, suho sadje, lupinarji

14.
15.

EKO sadje brez jabolk
EKO jabolka in jabolčni izdelki

815,21
4.372,15

16.

EKO mlevski izdelki in kosmiči

2.547,65

17.

Testenine, zamrznjeni izdelki iz testa

16.769,35
3.802,12
18.694,04

12.663,50
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18.
19.

Izdelki za velike kuhinje
Olja

19.654,93
1.964,54

20.

Živila – dietni program

21.
22.

Konzervirana zelenjava, dodatki
Marmelada, med, pašteta

3.630,58
3.087,46

23.

Juhe

3.288,43

24.
25.

Čaji in začimbe
Sadni sokovi in sirupi

26.

Ostala živila

334,99

4.177,52
10.821,56
5.444,45

Skupaj živila za prehrano

219.277,70

Nabavna vrednost živil 2019 in 2020
40.000,00
35.000,00
30.000,00
25.000,00
20.000,00
15.000,00
10.000,00
5.000,00

2019

0,00

2020

Eko živila 2019 in 2020
8.000,00 €
7.000,00 €
6.000,00 €
5.000,00 €
4.000,00 €
3.000,00 €
2.000,00 €
1.000,00 €
0,00 €

Delež vrednosti EKO živil 2020

7,49%

Odstotek
nabavne
vrednosti živil
92,51%

2020

2019

Odstotek
nabavnih
vrednosti EKO
živil
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Prikaz nabavne vrednosti blaga za potrebe internega bifeja v letu 2020:
Blago za potrebe internega bifeja

Vrednost nabave (EUR)

1.

Pijače

8.737,51

2.

Sladkarije

5.810,34

3.

Pekovski izdelki, sendviči

2.967,65

4.

Kava

3.819,53

5.
6.

Sveže sadje
Cigareti

7.

Ostalo

1.684,76

Skupaj

41.255,54

3.121,93
15.113,82

Težke razmere za delo, ki nam jih je v letu 2020 narekoval novi korona virus, se poznajo tudi pri
poslovanju našega bifeja. Bife ni normalno deloval dalj časa tako v spomladanskem, kot tudi v
jesenskem času, ko nas je zajel drugi val okužb z omenjenim virusom. Skupni promet v bifeju je bil tako
v letu 2020 manjši za dobrih 10 %.
Upamo, da se bodo razmere kmalu uredile, saj pestra ponudba našega bifeja veliko prispeva k
zadovoljstvu naših stanovalcev in rehabilitantov.

Nabavna vrednost blaga za interni bife 2019-2020
18.000,00
16.000,00
14.000,00
12.000,00
10.000,00
8.000,00
6.000,00
4.000,00
2.000,00
0,00
Pijače

Sladkarije

Pekovski
izdelki,
sendviči

2020

Kava

Sveže sadje

Cigareti

Ostalo

2019

Ostali material smo v letu 2020 nabavljali po razpisu; Javna naročila malih vrednosti.
Pregled nabavnih vrednosti po skupinah:
1. Splošni pomožni material: v to skupino spadajo izdelki iz papirja, vrečke PVC, rokavice LATEX,
ostali pomožni material.
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Znesek skupne nabavne vrednosti znaša 19.099,69 EUR
Razpredelnica prikazuje nabavno vrednost materialov iz skupine:
Posamezni materiali

Vrednost (EUR)

1.
2.

Papirnate brisače
Vrečke

3.767,69
5.932,68

3.

Papirnati servieti

1.806,60

4.
5.

Toaletni papir
Ostali material

2.178,81
4.870,15

6.

Rokavice latex

543,76

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 11.298,33 EUR.
Stroški v tej skupini so:
Zbir materialov po namenu uporabe

Vrednost (EUR)

1.
2.

Sredstva za strojno pomivanje posode
Sredstva za ročno pomivanje posode

5.346,44
1.689,29

3.
3.

Čistilna sredstva za objektno higieno
Pripomočki za čiščenje

2.412,01
1.850,59

3. Tekstilna higiena: Nabavna vrednost pralnih sredstev v letu 2020 je 15.528,27 EUR
4. Pisarniški material: Znesek nabavne vrednosti znaša 3.398,19 EUR
Razpredelnica prikazuje najvišjo nabavno vrednost nekaterih materialov iz skupine:
Posamezni materiali
1.
2.

Splošni pisarniški material
Črnila, tonerji

Vrednost (EUR)
2.400,89
997,30

5. Material za zdravstveno nego in oskrbo 106.051,55 EUR.
Posamezni materiali

Vrednost (EUR)

1.

Zdravila

4.324,95

2.

Material za zdravstveno nego

9.813,46
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3.
4.

Material za zdravstveno nego - rokavice
Sanitetni material

37.663,73
3.033,32

5.
6.

Material za osebno higieno
Zaščitna sredstva

7.911,66
12.304,40

7.

Zaščitna sredstva - maske

11.632,98

8.

Dezinfekcijska sredstva

13.761,12

9.

Zaščitna sredstva PND

5.605,93

Primerjava nabavne vrednosti po skupinah z letom 2019 je naslednja:
Skupina

Nabavna vrednost
2019 (EUR)
24.148,84

Nabavna vrednost
2020 (EUR)
19.099,69

9.650,38

11.298,33

Tekstilna higiena
Pisarniški material

14.512,48
3.508,86

15.528,27
3.398,19

Material za zdravstveno nego in oskrbo

34.402,08

106.051,55

Splošni pomožni material
Čistilna, pomivalna sred. in prip.za čiščenje

Primerjava nabavne vrednosti po skupinah 2019 in 2020
120.000,00
100.000,00
80.000,00
60.000,00
40.000,00
20.000,00
0,00
Splošni pomožni
material

Čistilna in pomivalna Tekstilna higiena
sredstva

2020

Pisarniški material

Material za
zdravstveno nego in
oskrbo

2019

Vzrok, da se je nabavna vrednost po skupinah materiala precej premešala, predvsem pa zelo povečala,
je seveda novi korona virus. Skupini materiala za Zdravstveno nego, smo dodali zaščitne maske in
rokavice, saj omenjena materiala zaradi velike porabe predstavljata skoraj polovico stroška te skupine
( 46,48% ).
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2. VZDRŽEVANJE
Tudi na delo vzdrževalne službe so razmere v letu 2020 zelo vplivale. Redna vzdrževalna dela, katera
imamo zapisana v letnem delovnem načrtu, smo v glavnem opravili, je pa ostalo nekaj neopravljenih,
in te bomo realizirali v začetku leta 2021.
Nekaj pomembnejših nabav in opravljenih del v letu 2020.


Sanacija steklene strehe nad Dnevnim centrom



Ureditev vetrolova pred vhodom v kuhinjo



Začetek del pri vzpostavitvi sistema za prezračevanje kuhinje



Nabava dodatne prikazovalne enote za javljanje požara na oddelku



Nabava zapiralnega ventila za termalno vodo



Nabava pomivalnega stroja za črno posodo v kuhinji



Nabava mehčalca za kuhinjo



Nabava izlivnega korita



Nabava pomivalnega korita



Nabava TV sprejemnikov za oddelek rehabilitacije.

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 2020 tri strokovne preglede.
Strokovnjaki so nas obiskali dne: 25.5. 2020, 22.9. 2020 in 7.12. 2020. Pri tem so pregledali in
opravili nadzor higienskega režima, vizualni pregled prostorov in opreme, 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. Rezultati
mikrobioloških preiskav brisov so pokazali, da vsi odvzeti brisi, glede na rezultate izvršenih
preiskav, ustrezajo »Pravilniku o posebnih ukrepih pri zastrupitvah in infekcijah oseb s hrano in o
njihovem preprečevanju« (Ur. RS št. 24/81, 35/82). Tudi vsi trije vzorci pripravljenega živila
(teletina v gobovi omaki, goveji zrezek v ciganski omaki, makaronovo meso) so bili skladni s kriteriji,
navedenimi v Smernicah za mikrobiološko varnost živil, ki so namenjeni končnemu potrošniku,
glede na preiskane parametre. Podana je bila ocena, da so vzorci pripravljenega živila, glede na
opravljene mikrobiološke preiskave varni in s tem v skladu s 14. čl. Uredbe ES št. 178/2002 o
določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje Evropske agencije za varnost hrane in
postopkih, ki zadevajo varnost hrane.



Dne 24.8. 2020 smo zunanjemu izvajalcu »Elpro« poslali na kalibracijo, umirjanje in potrebni
servis kuhinjske vbodne termometre. Dne 2.9. 2020 smo kalibrirane termometre prejeli v
uporabo.
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Interno Verifikacijo sistema HACCPO oz. Smernice dobre higienska prakse, ki jo je v preteklih letih
izvajala zunanja strokovna sodelavka iz podjetja SINET Hrastnik, v letu 2020 nismo izvedli. S
presojevalko smo se dogovorili, da zaradi izrednega stanja, kot posledica epidemije COVID-19 in
predvidene sanacije črne kuhinje, ne bomo izvedli verifikacije in revizije HACCP sistema. Zadevo
smo preložili v naslednje leto.



Smo pa v letu 2020 izvedli vsakoletno HACCP izobraževanje in usposabljanje, ki je obvezno za vse
zaposlene delavce, ki prihajajo v stik z živili. Pri usposabljanju je sodeloval in predaval tudi študent
študijskega programa sanitarno inženirstvo, Zdravstvene fakultete, Univerze v Ljubljani. To
usposabljanje nam narekuje Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov, ter snovi, ki prihajajo
v stik z živili (Ur. l. RS št. 52/00). Prisotni so bili zaposleni iz kuhinje, bifeja, vzdrževalca in zaposlene
iz varovanega oddelka »Rožmarin« in zaposlene iz gospodinjskih skupnosti iz oddelka.



Dne 13.5.2020 je bil opravljen pregled in čiščenje prezračevalnih kanalov kuhinjskih nap. Zadevo
je izvajal pooblaščen izvajalec 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. Drugega rednega
čiščenja (v jesenskem času) prezračevalnih poti in nape nismo izvedli, ker smo imeli v planu
montažo in vzpostavitev novega prezračevalnega sistema v kuhinji in jedilnici. Žal, zaradi
epidemije, nismo izvedli čiščenja prezračevalnih poti in nape, in niti ne montaže prezračevalnega
sistema. Zadevo smo preložili na naslednje leto.



V mesecu oktobru 2020 smo imeli tudi v planu sanacijo črne kuhinje v pomivalnici. Planirana je bila
odstranitev velikega porabnika električne energije in starega zalogovnika vroče vode, zamenjava
vodne inštalacije, zamenjava stenske keramike, zamenjava novega izlivnega korita, zamenjava
nove trokadere in nabava pomivalnega stroja za črno posodo. Tudi te prenove se zaradi obstoječe
epidemije niso izvedle. Prenova je bila preložena na naslednje leto.



Prav tako se ni izvedlo beljenje kuhinje in kuhinjskih prostorov. Smo pa dne 11.5. 2020 in dne 12.5.
2020 prebelili jedilnico. Delo sta izvedla naša vzdrževalca.



Z razglasitvijo 1. vala epidemije 16.3. 2020 in 2. vala epidemije 19.10. 2020 se nam je močno
spremenila organizacija dela, način porcioniranja in sistem razdeljevanja obrokov. Za nemoten
potek dela smo morali v prvi vrsti poskrbeti za zdravje zaposlenih. Tako smo velik pomen posvečali
osebni zaščiti, razkuževanju rok in zaščitni obleki. Organizacija dela se je v kuhinji zelo spremenila,
saj smo morali delati z zmanjšano ekipo in spremenjenim delavnim časom. Osnova varno delo pa
so nam so bili predvsem napotki in navodila NIJZ:
o »Navodila za delo – Razdeljevanja hrane z namenom preprečevanja prenosa okužbe z virusom
SARS-CoV-2 za izvajalce socialnovarstvenih ustanov«. Vir: NIJZ;
o »Navodila za delo – Usmeritve pri pripravi hrane in organizacija prehrane v socialnovarstvenih
ustanovah v času okužbe s COVID – 19« Vir: NIJZ;
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o
o

»Navodila za preprečevanje akutnih okužb dihal za zaposlene v domovih za starejše (DSO) in
drugih socialnovarstvenih zavodih » Vir: NIJZ;
»Načrt vzpostavitve izolacijskih enot (RDEČE CONE) in organizacija dela v primeru pojava
okužbe s COVID19« Vir: DSO IZLAKE.

V času epidemije smo zaposlenim, ki so opravljali celodnevno službo, omogočili topel obrok –
kosilo, ob 13.00 uri. Obroke smo porcionirali in jih dostavili po oddelkih Doma. Ponudili smo jim
enak obrok kot stanovalcem. Seveda pa smo upoštevali želje zaposlenih glede vrste in zamenjave
mesa, nadomestila za vegetarijance, in zamenjave namesto rib. Topel obrok je bil zelo bogat,
hranilen in energijsko polnovreden. Zaposlenim v rdeči coni pa smo omogočili in dostavili vse tri
obroke dnevno: zajtrk, kosilo in večerjo. Na razpolago smo jim dali tudi neomejeno količino pitne
stekleničene vode, vitaminski napitek - cedevita, sadni koncentrat - malinovec… Zaposleni v kuhinji
so pripravljali tudi suhe prehranske pakete za prostovoljce v naši ustanovi. Tako smo dodatno
pripravili v drugem valu epidemije skupaj veliko količino prehranskih obrokov (za naše zaposlene
in prostovoljce) :
o V mesecu oktobru smo izdali 152 obrokov,
o V mesecu novembru smo izdali 771 obrokov,
o V mesecu decembru pa smo izdali 1006 obrokov.
V vsem tem času je bil v uporabi PVC jedilni pribor, obroke pa smo porcionirali v posodo za živila
za enkratno uporabo. Zaradi preprečevanja prenosa okužbe smo za stanovalce v rdeči coni v
jesenskem času epidemije za serviranje obrokov v okviru tablet sistema uporabljali tudi pladnje iz
kartona za enkratno uporabo. Skrbno in vestno smo skrbeli za higieno v kuhinji, razkuževanje rok,
osebno higieno, higieno in razkuževanje regalnih vozičkov in servirnih vozičkov.
Zaradi okužbe v Domu, smo z dnem 28.10. 2020 prenehali s pripravo in dostavo kosil zunanjim
uporabnikom in uporabnikom pomoči na dom. S pripravo in dostavo kosil je prevzel naše
uporabnike Vrtec Zagorje ob Savi. Kosila so pripravljali od 28.10. 2020 do 4.1. 2021.

Število izdanih kosil v letu 2020
1000
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Tržna dejavnost

PND

Kljub temu pa se je število storitev priprave in prevoza kosil na dom tudi v letu 2020 glede na
pretekla leta povečalo. Tako smo pripravili 11.812 kosil, kar je za 5,01 % več kot leto poprej. V
domu želimo slediti povpraševanju, vendar opažamo, da je število kosil že praktično doseglo
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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 2015-2020
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Še vedno pa uporabnikom zagotavljamo pripravo dietne prehrane, omogočamo pa jim tudi nabavo
in odkup menažne posode.


V letu 2020 smo imeli 270 delavnih dni bolniškega staleža delavk v kuhinji. Šest zaposlenih je bilo
odsotna 59 delavnih dni zaradi izolacije kot posledica okužbe s COVID-19.



Zaradi epidemije v Domu ni bilo toliko prireditev in srečanj kot v preteklih letih, ob redkih
priložnostih pa smo se maksimalno potrudili in sodelovali pri kulinaričnih dogodkih. Tako smo
meseca junija in avgusta počastili naši stanovalki, ki sta praznovali 100. rojstni dan, z velikima
tortama, za zaposlene pa smo pripravili sadni dan, toplo malico za ob Dnevu žena in mlečni zajtrk.
Naši zaposleni so z veseljem naročevali različne kulinarične dobrote iz bifeja. Tržno dejavnost smo
še vedno nadaljevali z prodajo solatnih paketov, sendvičev, dnevno svežega sezonskega sadja v
bifeju in prodajo domačega peciva (tortice, valentinove rezine, štraube, pite, gibanice, princeske,
kremne rezine, potratna potica…). Zaposleni so z veseljem kupovali tudi naše gotove jedi na žlico
za domov (vampi po tržaško, golaž, ješprenj, bograč,..) Razne mešane narezke pa smo pripravili za
zaposlene ob rojstnem dnevu in odhodu v pokoj.



Ugotavljamo, da imajo naši stanovalci najraje domačo hrano: zelenjavni ričet z mesom, zabeljen
močnik, ocvrta piščančja bedra, prekmurski bograč, ajdovi žganci, pasulj s klobaso, skutine
palačinke, matevž, kisla repa in kislo zelje, pražen krompir,…in še mnoge druge jedi. Zaposleni v
kuhinji se vsestransko prizadevamo, da zadovoljimo željam po določeni hrani čim večjemu številu
stanovalcem.
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IX. POROČILO SLUŽBE POMOČI DRUŽINI NA DOMU
1. UVOD
Dom starejših občanov Polde Eberl - Jamski Izlake izvaja socialno varstveno storitev Pomoč družini na
domu kot javno službo od 1.1.2015 dalje. V letu 2020 izvaja storitev na podlagi pogodbe z Občino
Zagorje ob Savi št. 122-27/2017, sklenjeno dne 29.12.2017. 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) 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.
1.1 Temeljna področja zakonodaja in druge podloge:







Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07, in spremembe)
Pravilnik o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10,
28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19)
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št.
87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12)
Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju, izvajanju in prekinitvi storitve pomoč družini na domu
v obliki socialne oskrbe na domu v Domu starejših občanov Polde Eberl Jamski Izlake (sprejet
dne, 23.12.2014)
Navodila za izvajanje storitve pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu
(sprejet dne, 15.11.2019).
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2. CENA STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU


Cena storitve pomoč na domu od 1.4.2019 do 31.3.2020:
o Ekonomska cena storitve je znašala 18,07 EUR
o Cena storitve za uporabnika je znašala 5,09 EUR za efektivno uro.
o Cena storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času je znašala 25,12 EUR na efektivno
uro
o Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne je znašala
26,95 EUR na efektivno uro.



Občinski svet je na 5. dopisni seji, dne 19.3.2020 sprejel cene za dejavnost pomoč družini na
domu za leto 2020 z veljavnostjo od 1.4.2020 dalje:
Ekonomska cena storitve znaša 18,89 EUR. V ekonomsko ceno so vključeni stroški storitve pomoči na
domu za uporabnika storitve (stroški neposredne socialne oskrbe) v višini 16,63 EUR na efektivno uro,
stroški za strokovno pripravo v višini 1,18 EUR ter stroški vodenja in koordiniranja v višini 1,08 EUR na
efektivno uro.
Cena storitve za uporabnika znaša 5,31 EUR za efektivno uro. Razliko do polne ekonomske cene storitve
v višini 13,58 EUR, priznava Občina Zagorje ob Savi kot subvencijo v višini 11,64 EUR za neposredno
socialno oskrbo, v višini 1,18 EUR za stroške strokovne priprave in v višini 0,0,76 EUR za vodenje in
koordiniranje na efektivno uro storitve.
Cena storitve, opravljene v nedeljo ali v nočnem času znaša 26,24 EUR na efektivno uro, subvencija
Občine znaša 18,73 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša 7,51 EUR na efektivno uro.
Cena storitve, opravljene na dan državnega praznika ali dela prostega dne znaša 28,17 EUR na
efektivno uro, subvencija Občine znaša 20,08 EUR na efektivno uro, končna cena za uporabnika znaša
8,09 EUR na efektivno uro.
Neposredno izvajanje storitve pomoči družini na domu obsega v povprečju 110 efektivnih ur na
socialno oskrbovalko.
3. ŠTEVILO UPORABNIKOV
Gibanje števila uporabnikov po mesecih v letu 2020
Tabela 1 Gibanje števila uporabnikov po mesecih v letu 2020
Število uporabnikov
Mesec

Določen čas

Nedoločen čas

Dlje časa
odsotni
(nad 30 dni)

Skupaj

Aktivni
uporabniki

Januar

1

80

81

0

81

Februar

3

84

86

3

84

Marec

1

89

90

5

85
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April

0

81

81

41

40

Maj

0

88

88

10

77

Junij

1

80

81

3

78

Julij

2

81

83

3

80

Avgust

1

88

89

3

86

September

1

88

89

6

83

Oktober

0

83

83

3

85

November

0

92

92

6

86

December

0

88

88

9

79

10

1022

1031

92

944

0,83

85,17

85,92

7,67

78,67

SKUPAJ
Povpr./mes.

Tabela 1 prikazuje gibanje števila uporabnikov po mesecih v letu 2020. V letu 2020 smo imeli skupaj
1031 uporabnikov pomoči družini na domu. Iz tabele lahko razberemo, da je bilo v letu 2020 v storitve
pomoči družini na domu v povprečju mesečno vključenih 85,92 uporabnikov, aktivno vključenih pa je
bilo 78,67 uporabnikov. V povprečju je bilo mesečno dlje časa odsotnih 7,67 uporabnikov, in sicer nad
30 dni, zaradi bolnišnične nastanitve, rehabilitacije, karantene, izolacije zaradi okužbe z virusu SARSCoV-2 ali zaradi prevzemanja skrbi svojcev za naše uporabnike. Največ uporabnikov pomoči družini na
domu smo imeli v mesecu marcu in sicer 90 uporabnikov. Največ odsotnih uporabnikov (41) pa smo
imeli v mesecu aprilu 2020, zaradi 1. vala Covid-19. Skrb zanje so začasno prevzeli svojci. V mesecu
aprilu 2020 smo oskrbo nudili le polovici vsem uporabnikom pomoči družini na domu, in sicer tistim,
ki so potrebovali pomoč pri najnujnejših temeljnih dnevnih opravilih in pri prinosu oz. pripravi obroka
hrane. Število vključenih uporabnikov se je zvišalo za 8,64 %, glede na število vključenih v začetku in
na koncu leta.
Število uporabnikov storitev v letu 2019, 2020
Tabela 2: Število uporabnikov storitev januar – december 2019, 2020
Mesec

Število uporabnikov
2019

Število uporabnikov
2020

Indeks
2020/2019

Januar

88

81

92,05

Februar

81

86

106,17

Marec

79

90

113,92

April

71

81

114,08

Maj

72

88

122,22

Junij

73

81

110,96

Julij

75

83

110,67

Avgust

79

89

112,66

September

77

89

115,58

Oktober

81

83

102,47

November

80

92

115

December

78

88

112,82

934

1031

110,39

77,83

85,92

110,39

SKUPAJ
Povpr./mes
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Iz tabele 2 lahko razberemo, da smo v letu 2020 v povprečju imeli vsak mesec 85,92 uporabnikov, kar
je 10,39 % več uporabnikov kot v letu 2019. V letu 2019 smo imeli največ uporabnikov pomoči na domu
v mesecu januarju in sicer 88 uporabnikov. V letu 2020 pa je bilo največje število uporabnikov v mesecu
marcu in sicer 90.
Dinamika povprečnega mesečnega števila uporabnikov od leta 2015 do 2020
Graf 1 Povprečno mesečno število uporabnikov od leta 2015 do 2020
POVPREČNO MESEČNO ŠTEVILO UPORABNIKOV 2015-2020
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85,92
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66,75
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60
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V grafu 1 je prikazana dinamika povprečnega mesečnega števila uporabnikov od leta 2015 do 2020. V
letošnjem letu smo v primerjavi z obdobjem od leta 2015 do 2020 v povprečju mesečno oskrbeli največ
uporabnikov do sedaj.
Stanje uporabnikov storitve na dan 31.12.2020
Na dan 31.12.2020 je bilo v storitve pomoči družini na domu vključenih 88 uporabnikov, od tega 60
odstotkov žensk in 40 odstotkov moških.
Graf 2 Starost uporabnikov na dan 31.12.2020
STAROST UPORABNIKOV NA DAN 31.12.2020

6%
28%

Do 64 let
Do 65-79 let

66%

Nad 80 let
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Iz zgodnjega grafa 2 je razvidno, da je bilo na dan 31.12.2020 vključenih v storitve pomoči družini na
domu kar 66 % uporabnikov starejših od 80 let, medtem ko je bilo 28 % uporabnikov starih od 65 do
79 let. Le 6 % uporabnikov je mlajših od 65 let.
Na dan 31.12.2020 je bilo 77 uporabnikov starih nad 65 let in so bili vključeni v storitev pomoči na
domu zaradi težav pri lastni oskrbi zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo staranje in zaradi tega
nesposobni za popolnoma samostojno življenje. 6 uporabnikov je bilo vključenih v storitve pomoči na
domu kot kronično bolne osebe oz. osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja in 5 uporabnikov s
statusom invalida po ZDVDTP.
Realizacija uporabnikov na delovnik, nedeljo in praznik 2019, 2020
Tabela 3: Število uporabnikov med delovnikom, nedeljo in praznikom 2019, 2020

Realizacija uporabnikov na delovnik,
nedeljo in praznik 2019
Delovnik

Nedelja

Realizacija uporabnikov na delovnik,
nedeljo in praznik 2020

Praznik

Delovnik

Nedelja

Praznik

Januar

79

26

26

81

17

15

Februar

75

27

26

84

18

18

Marec

73

25

0

85

22

0

April

69

22

21

40

19

20

Maj

69

24

21

77

22

22

Junij

70

25

21

78

23

19

Julij

73

23

0

80

22

0

Avgust

75

29

28

83

22

0

September

73

29

0

83

22

0

Oktober

77

18

17

80

22

22

November

78

22

18

85

26

20

December

76

19

15

78

25

24

povp/mes

73,92

24,08

16,08

77,83

21,67

13,33

V letu 2020 opažamo v povprečju manjše število uporabnikov, ki so prejemali storitev pomoč družini
na domu ob nedeljah in praznikih. V letu 2019 je v nedeljo storitev v povprečju prejemalo 24,08
uporabnikov, medtem ko leta 2020 21,67 uporabnikov, kar pomeni, da se je zmanjšalo število
uporabnikov v nedeljo za 11,12 %. Leta 2019 je storitev med prazniki v povprečju prejemalo 16,08
uporabnikov, medtem ko leta 2020 pa 13,33 uporabnikov, kar pomeni, da se je zmanjšalo število
uporabnikov za 20,63 %. V primerjavi z letom 2019 pa se je za 5,28 % povečalo število uporabnikov, ki
prejemajo storitev med delovnikom.
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4. ŠTEVILO PREJETIH VLOG
Število prejetih vlog za izvajanje storitve pomoči družini na domu v letu 2019, 2020
Tabela 4 Število prejetih vlog za izvajanje storitve pomoči družini na domu
Mesec

Število prejetih vlog
storitve pomoči družini
na domu v letu 2019

Število prejetih vlog
storitve pomoči družini
na domu v letu 2020

Januar

0

12

Februar

4

5

Marec

8

13

April

7

0

Maj

5

7

Junij

9

7

Julij

12

12

Avgust

5

9

September

11

6

Oktober

13

5

4

11

November
December
SKUPAJ
Povpr./ mes.

6

4

84,00

91,00

7,00

7,58

Tabela 4 prikazuje število prejetih vlog po mesecih v letu 2019 in 2020. V letu 2020 smo prejeli skupno
91 vlog za izvajanje storitve pomoči na domu, kar je 8,33 % več vlog kot leto poprej. Leta 2020 smo
največ vlog prejeli v mesecu marcu (13), medtem ko v letu 2019 smo največ vlog (13) prejeli v mesecu
oktobru. V letu 2020 v mesecu aprilu nismo prejeli nobene vloge. V povprečju smo mesečno prejeli
7,58 vlog za izvajanje storitve pomoči družini na domu. V letu 2020 21 uporabnikov nismo vključili v
storitve pomoči na domu, kljub oddani vlogi in sicer zaradi izboljšanja zdravstvenega stanja (4),
prenehanje potreb (7), sprejema v institucionalno varstvo (6) in smrti pred vključitvijo (4).
5. ŠTEVILO NOVIH VKLJUČITEV
Število na novo vključenih uporabnikov v letu 2020
Tabela 5 Število na novo vključenih uporabnikov v letu 2020
Mesec
Januar

Število na novo vključenih uporabnikov
v letu 2020
5

Februar

7

Marec

10

April

1

Maj

6

Junij

3
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Julij

8

Avgust

9

September

4

Oktober

2

November

14

December

1

SKUPAJ

70,00

Povpr./ mes.

5,83

Tabela 5 prikazuje število na novo vključenih uporabnikov v letu 2020. V storitev pomoči družini na
domu se je v letu 2020 vključilo 70 novih uporabnikov. V povprečju smo na mesec v storitve pomoči
družini na domu na novo vključili 5,83 uporabnika. Največ uporabnikov se je vključilo v storitve pomoči
na domu v mesecu novembru (14), sledi mesec marec (10) in avgust (9). V letu 2020 je bila povprečna
čakalna doba za vključitev v storitve pomoči družini na domu za upravičence 16,27 dni.
Število na novo vključenih uporabnikov od leta 2015 do 2020
Graf 3 Število na novo vključenih uporabnikov 2015-2020
ŠTEVILO NA NOVO VKLJUČENIH UPORABNIKOV 2015-2020
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V letu 2020 se je v storitev pomoči družini na domu vključilo 70 novih uporabnikov, to je 32,07 % več
kot leta 2019. Glede na obdobje od leta 2015 do 2020 se je letos v storitve pomoči družini na domu
vključilo največ novih uporabnikov do sedaj.
6. ŠTEVILO ZAKLJUČITEV
Število zaključenih uporabnikov storitve 2019, 2020
Tabela 6 Zaključeni uporabniki pomoči družini na domu v letu 2019, 2020
Razlogi za zaključitev

Število zaključenih
uporabnikov pomoči na domu
v letu 2019

Število zaključenih
uporabnikov pomoči na domu
v letu 2020

Vključitev za določen čas

15

9

Smrt

15

26

Odhod v institucionalno varstvo

11

12

Prenehanje potrebe

24

20

Skupaj zaključenih

65

67
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Tabela 6 prikazuje število zaključenih storitev v letu 2019 v primerjavi z letom 2020. V letu 2020 smo
prenehali z izvajanjem pomoči družini na domu pri 67 uporabnikih, kar je za 3 % več zaključkov kot leto
poprej. V letu 2020 se je v primerjavi z letom 2019 za 73 % zvišalo število zaključkov zaradi smrti.
7. GIBANJE EFEKTIVNIH UR
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. Do odstopanj lahko pride zaradi odsotnosti uporabnikov
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 7 Število opravljenih ur januar-december 2019, 2020
Število efektivnih ur v letu 2019

Mesec

Delavnik

Nedelja

Praznik

Skupaj

Število efektivnih ur v letu 2020

Delavnik

Nedelja

Praznik

Skupaj

Januar

1.486,50

73,5

39,00

1.599,00

1.580,50

61

27,50

1.669,00

Februar

1.277,00

76,5

22,00

1.375,50

1.590,00

60,5

17,50

1.668,00

Marec

1.251,50

91

0,00

1.342,50

1.380,50

83

0,00

1.463,50

April

1.311,50

49,5

47,00

1.408,00

809,50

50

47,00

906,50

Maj

1.394,50

74

32,50

1.501,00

1.451,50

73,5

50,00

1.575,00

Junij

1.276,50

75

37,00

1.388,50

1.775,50

67

16,50

1.859,00

Julij

1.410,50

73

0,00

1.483,50

1.912,00

69

0,00

1.981,00

Avgust

1.396,50

88,5

25,00

1.510,00

1.915,50

89

17,5

2.022,00

September

1419,5

98,5

0

1.518,00

2052,50

67,5

0

2.120,00

Oktober

1632,5

66

16,5

1.715,00

1746,50

63,5

15

1.825,00

November

1555

66

17

1.638,00

1.394,00

64,5

13,5

1.472,00

December

1468

74,5

27

1.569,50

1.691,50

72

36

1.799,50

16.879,50

906,00

263,00

18.048,50

19.299,50

820,50

1.406,63

75,50

21,92

1.504,04

1.608,29

68,38

SKUPAJ
povp/mes

240,50 20.360,50
20,04

1.696,71

Tabela 7 prikazuje gibanje efektivnih ur v letu 2019 in 2020. V letu 2020 beležimo trend naraščanja
opravljenih efektivnih ur. V letu 2019 je bilo skupaj opravljenih 18.048,50 efektivnih ur, v letu 2020 pa
je bilo opravljenih 20.360,50 efektivnih ur, kar je 12,81 % več kot leto poprej. V letu 2020 smo v
povprečju na mesec opravili 1.608,29 efektivnih ur, medtem, ko smo lani v povprečju na mesec opravili
1504,04 efektivnih ur. V letu 2020 je bilo največ efektivnih ur opravljenih v mesecu septembru in sicer
2.120. Najmanj opravljenih efektivnih ur je bilo v mesecu aprilu 2020, in sicer 906,50. Razlog za manj
opravljenih ur v mesecu aprilu 2020 je »Krizni plan Covid-19« katerega smo pripravili na podlagi
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priporočil Ministrstva za zdravje in Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti za
preprečevanje in obvladovanje prenosa okužbe z virusu SARS-CoV-2. Storitve pomoči na domu po tako
imenovanem kriznem planu smo izvajali od 16.3.2020 do 8.5.2020.
V letu 2020 opažamo nekoliko manj opravljenih efektivnih ur ob nedeljah in praznikih. V letu 2019 smo
ob nedeljah opravili 906 efektivnih ur, medtem ko leta 2020, 820,50 efektivnih ur, kar pomeni, da smo
v letu 2020 ob nedeljah opravili 10,42 % manj efektivnih ur. Med prazniki smo v letu 2019 opravili 263
efektivnih ur, v letu 2020 pa 240,50 efektivnih ur, kar je 9,36 % manj kot leto poprej.
Graf 4 Število opravljenih efektivnih ur v letu 2020

Število opravljeni efektivnih ur v letu 2020
2120
1981
1859
1669

2022
1825

1799

1668
1575
1472

1463

906,5

Opravljene efektivne ure

Dogovorjene efektivne ure z občino

Iz grafa 4 lahko razberemo, da se je število efektivnih ur v letu 2020 gibalo od 906,50 do 2120 efektivnih
ur na mesec. Iz grafa je razvidno, da v letu 2020 v mesecu marcu, aprilu in novembru nismo dosegali
dogovorjeno število efektivnih ur z občino (1504 efektivnih ur - izračunana na podlagi cene storitve).
Število opravljenih efektivnih ur v primerjavi z dogovorjenimi se je največ povečalo v mesecu
septembru, in sicer za 40,56 %.
Število opravljenih efektivnih ur na posameznega uporabnika
Tabela 8 prikazuje število opravljenih efektivnih ur na posameznega uporabnika v letu 2019 in 2020, iz
katere lahko razberemo, da je posamezen uporabnik v letu 2020 v povprečju na mesec koristil 21,24
efektivnih ur pomoči na domu, kar je 9,48 % več kot leto poprej.
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Tabela 8 Število opravljenih efektivnih ur na uporabnika januar-december 2019,2020
Število efektivnih ur na
uporabnika v letu 2019

Število efektivnih ur na uporabnika
v letu 2020

Januar

19,74

20,60

Februar

16,57

19,87

Marec

16,37

17,22

April

20,41

22,66

Maj

20,28

20,45

Junij

19,02

22,95

Julij

19,78

23,87

Avgust

19,11

22,72

September

19,71

23,82

Oktober

21,17

21,98

November

20,48

16,00

December

20,12

22,78

232,76

254,92

19,40

21,24

SKUPAJ
Povp./mes

8. ŠTEVILO OBISKOV RAZLIČNIH UPORABNIKOV SOCIALNIH OSKRBOVALK
Število obiskov različnih uporabnikov socialnih oskrbovalk v letu 2019, 2020
Tabela 9 Število opravljenih efektivnih ur na uporabnika januar-december 2019,2020
Povprečno število obiskov
različnih uporabnikov socialnih
oskrbovalk v letu 2019

Povprečno število obiskov
različnih uporabnikov socialnih
oskrbovalk v letu 2020

Januar

27,6

23,0

Februar

28,7

22,9

Marec

27,4

18,3

April

26,3

12,5

Maj

26,2

19,1

Junij

25,3

21,4

Julij

25,2

22,1

Avgust

29,4

21,2

September

26,9

21,3

Oktober

25,2

23,6

November

25,5

24,1

December

24,5

22,6

318,20

252,00

26,52

21,00

SKUPAJ
povp/mes
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Iz tabele 9 lahko razberemo, da je bilo v letu 2020 za 26,29 odstotkov manj menjav socialnih oskrbovalk
pri različnih uporabnikih pomoči na domu v primerjavi z letom 2019.
9. ŠTEVILO SKLENJENIH DODATKOV K DOGOVORU
Graf 5 Število sklenjenih dodatkov k dogovoru 2019, 2020
ŠTEVILO SKLENJENIH DODATKOV K DOGOVORU
145
90

2019

2020

Spremembe ali dopolnitve že sklenjenega dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve,
lahko predlagata izvajalec storitve, uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik. V letu 2020 je v 145
primerih prišlo do spremembe v obsegu ur ali vsebine pomoči družini na domu za posameznega
upravičenca, kar je za 61,11 % več sprememb kot leto poprej.
10. ŠTEVILO PREKORAČITEV UR DOGOVORJENEGA OBSEGA
Izvajalec lahko poda pobudo za podaljšanje izvajanja storitve v primeru, ko zaradi povečanih potreb po
določenih storitvah ne more več nuditi celotne storitve v dogovorjenem obsegu ur oz. minut. Če se
uporabnik ne strinja s predlaganim daljšim trajanjem storitve (vsaj za najkrajšo obračunsko enoto 30
min), ima izvajalec pravico ob koncu obračunskega obdobja izvesti poračun minut oz. ur prekoračitve
dogovorjenega časovnega obsega.
Tabela 10 Število prekoračitve ur dogovorjenega obsega po mesecih

Mesec

Število ur prekoračitve
dogovorjenega obsega v
letu 2019

Število ur prekoračitve
dogovorjenega obsega v
letu 2020

Januar

4,5

3,5

Februar

3,5

3,5

4

0

April

4,5

0

Maj

1,5

0

Junij

4

0

Julij

3

2,5

3,5

1,5

6

0

Oktober

1,5

3,5

November

4,5

2

Marec

Avgust
September
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December
SKUPAJ
povp/mes

17,5

10,5

58,00

27,00

4,83

2,25

V leto 2019 smo naredili 58 ur poračuna prekoračitve dogovorjenega obsega, medtem ko leta 2020 27
ur, kar je za dvakrat manj kot leto poprej. V letu 2020 smo imeli največ poračuna ur prekoračitve
dogovorjenega obsega v mesecu decembru, in sicer za 10,5 ur. Od meseca marca do junija, kot tudi
septembra nismo imeli poračuna ur prekoračitev dogovorjenega obsega.
11. ŠTEVILO NEPRAVOČASNO ODPOVEDANIH OBISKOV
Neposredno izvajanje storitve se izvaja po tedenskemu urniku. Uporabniki imajo kolikor se le da
zagotovljeno storitev ob željenih dnevnih in urah, o morebitnih spremembah v zvezi s termini in obiski
socialne oskrbovalke so obveščeni vsaj teden dni prej. V primeru nenačrtovane odsotnosti uporabnikov
(zdravljenje v bolnišnici, smrti, odpovedani obiski na dan prihoda socialne oskrbovalke – nepravočasno
odpovedani obiski), le ti bistveno vplivajo na samo načrtovanje in nadaljnji potek dela. V takem primeru
je potrebno urnik ustrezno prilagoditi glede na spremembe.

Število ur nepravočasno
odpovedanih obiskov v
letu 2019

Število ur nepravočasno
odpovedanih obiskov v
letu 2020

Januar

3

13

Februar

2

24

Marec

20,5

10,5

April

13,5

0

Maj

4

3,5

Junij

7,5

10,5

Julij

4,5

10,5

Avgust

7,5

16,5

12,5

17

Oktober

14

15

November

21

15

December

11

1

121,00

136,50

10,08

11,38

September

SKUPAJ
povp/mes

V letu 2019 je bilo 121 ur nepravočasno odpovedanih obiskov uporabnikov, medtem ko leta 2020 je
bilo teh obiskov za 136,50 ur, kar je za 12,81 % več kot leto poprej. Ti uporabniki so odpovedali storitev
na dan prihoda socialne oskrbovalke ali pa svoje odsotnosti niso javili in jih v dogovorjenem času
izvajanja storitve ni bilo doma. V letu 2020 je bilo na mesec v povprečju 11,38 ur nepravočasno
odpovedanih obiskov, kar je za 12,90 % več kot leta 2019.
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12. POVZETEK AKTIVNOSTI KOLEKTIVA POMOČI DRUŽINI NA DOMU PRI PREPREČEVANJU IN
OBVLADOVANJU VIRUSA SARS-CoV-2
V času razglašene epidemije COVID-19 smo bili izvajalci pomoči družini na domu spregledani s strani
pristojnih inštitucij, zato smo organizirali delo popolnoma individualno, zdravorazumsko, s svojim
znanjem in iznajdljivostjo. Prav tako smo bili tudi medijsko popolnoma spregledani, nikjer izpostavljeni
kot pomemben člen v verigi pomoči za oskrbo najbolj rizične populacije, čeprav je bilo in je še vedno
tveganje za prenos okužb med uporabniki storitve pomoči na domu izjemno visoko, zaradi
vsakodnevnega prehajanja izvajalk pomoči družini na domu od uporabnika do uporabnika in
prehajanja družinskih članov. Brez prizadevanj Občine Zagorje ob Savi bi ostali še bolj spregledani. Ta
trnjeva pot je bila lažja zaradi našega dobrega sodelovanja z zdravstveno službo, patronažo, civilno
zaščito, Vrtcem Zagorje (začasna priprava kosil) in povezovanjem z Občino Zagorje ob Savi. Odreagirali
smo kar se da hitro, z namenom preprečevanja prenosa okužb med našimi uporabniki in zaposleni.
Navodila s strani pristojnih inštitucij za delo so prišla prepozno.
V mesecu marcu smo izvedli izobraževanje za vse zaposlene v službi Pomoči družini na domu na temo
preprečevanja okužb in uporabe osebne varovalne opreme. Ob razglasitvi epidemije, 13.3.2020 smo
se, zaradi preventivne reorganizacije dela, pričeli dogovarjati s svojci za prevzem skrbi za svoje
družinske člane, kjer je bila ta možnost oz. kjer ta možnost ni predstavljala življenjske ogroženosti
uporabnika. Večje število oskrbovalk je zaradi odpovedi storitev uporabnikov koristilo ure in letni
dopust, preostale pa smo razporedili na drugo delo – delo v DSO Izlake. Glede na to, da smo odreagirali
hitro, smo imeli obvladljivo situacijo.
Dne 16.3.2020 smo imeli z izvajalci pomoči na domu sestanek, kjer smo razčistili dileme socialnih
oskrbovalk, uporabnikov in svojcev, razdelili zaščitno opremo, se dogovorili o načinu izvajanja storitev
v času prisotnosti virusa SARS-CoV-2 in načinu nadaljnjega informiranja, kot tudi o krčenju izvajanja
pomoči na nujna opravila – pregled in obrazložitev kriznega plana SARS-CoV-2. Na ta dan smo začeli
izvajati storitve pomoči družini na domu po kriznem SARS-CoV-2 planu, v skladu s katerim smo omejili
delo na zagotavljanje le najnujnejših temeljnih dnevnih opravil (nega, umivanje, pomoč pri oblačenju…)
in prinosa oz. priprave obroka hrane pri tistih uporabnikih, ki tega ne zmorejo sami oz. nimajo socialne
mreže pomoči. Vsaj enkrat tedensko smo telefonsko preverjali stanje potreb uporabnikov in izvajali
socialne stike. Prav tako smo na ta dan uporabnikom poslali dopis - obvestilo o načinu zagotavljanja
storitve pomoči na domu v času epidemije SARS-CoV-2.
Dne 19.3.2020 smo s strani MDDSZ prejeli končno pričakovana priporočila za preprečevanje prenosa
okužbe z virusom SARS-CoV-2 za izvajalce storitve pomoči družini na domu, uporabnike in njihove
družinske člane. Le-ta so bila novelirana 21.4.2020.
Socialne oskrbovalke opravljajo svoje delo na terenu in na domovih uporabnikov, kjer nimajo
zagotovljenih varnih pogojev dela za delo v času okužbe SARS-CoV-2. Uporabniki storitve v domačem
okolju nimajo prostorskih pogojev, da bi zaposlenim zagotovili ustrezen prostor za preoblačenje,
razkuževanje, ''čisti in ne-čisti prostor'', prav tako pa zaposlene delo opravljajo z lastnimi avtomobili,
kot tudi to da jim manjka usposobljenosti in primanjkuje strokovnega znanja za delo z okuženimi, saj

68

DELOVNO POROČILO 2020

niso zdravstvene delavke. Zato pri (potencialno) okuženimi uporabniki nismo izvajali oskrbe in so to
skrb ob dogovoru prevzeli njihovi svojci ali pa so bili napoteni v bolnišnico.
Dne 23.3.2020 smo vsem uporabnikom pomoči družini na domu poslali dopis - navodila za uporabnike
in/ali družinske člane s sumom ali potrjeno okužbo SARS-CoV-2 v domačem okolju.
V mesecu aprilu smo se soočili s pomanjkanjem zaščitne opreme. Pri urejanju zaščitne opreme nam je
pomagala Občina Zagorje ob Savi, preko katere smo dobili nujno potrebne zaščitne maske za izvajalce
pomoči na domu.
Dne 7.4.2020 smo pripravili Protokol ravnanja v primeru suma na okužbo SARS-CoV-2 oz. potrjeno
okužbo z SARS-CoV-2 pri uporabniku in/ali zaposlenemu.
Dne 13.4.2020 smo uporabnikom ponovno poslali dopis z namenom informiranja o preprečevanju in
obvladovanju virusa SARS-CoV-2 v domačem okolju.
Dne 4.5.2020 smo z dopisom seznanili uporabnike oz. svojce uporabnikov o ponovnem pričetku
izvajanja storitve pomoči na domu po dogovorjenem obsegu z dnem 11.5.2020, in sicer z doslednim
upoštevanjem higienskih ukrepov uporabnikov in svojcev, merjenjem telesne temperature in
beleženjem simptomatike SARS-CoV-2 pri uporabniku pomoči družini na domu ter z uporabo zaščitne
maske uporabnika in svojcev, v kolikor ti ne morejo držati varnostno razdaljo stika 1,5 m. S strani
MDDSZ smo prejeli obvestilo o povečanju obsega izvajanja pomoči na domu šele 21.5.2020. Prav tako
smo na ta dan prejeli obvestilo izvajalcem na področju socialnega varstva glede nabave sredstev in
sicer, da ta ne bodo več dobavljiva iz blagovnih rezerv.
Dne 20.5.2020 smo članice Aktiva vodij in koordinatorjev pomoči družini na domu savinjske regije
znotraj Sekcije za socialno oskrbo, na MDDSZ poslale dopis glede izzivov in težav pri izvajanju pomoči
družini na domu v času epidemije SARS-CoV-2.
Deležni smo bili neprestanih pritiskov s strani bolnišnic in svojcev, upravičencev in uporabnikov glede
vključevanja v storitve pomoči družini na domu oz. želje po povečanju obsega ur in dodatnih storitev
pomoči na domu. V času epidemije SARS-CoV-2, in sicer od 12.3.2020 do 14.5.2020 novih uporabnikov
za nedoločen čas nismo sprejemali (razen nujne sprejeme, katerih je bilo v tem obdobju 8).
Dne 21.10.2020 smo ponovno z dopisom informirali uporabnike pomoči družini na domu o
preventivnih ukrepih SARS-CoV-2, kot tudi podali navodila za izvajanja storitve pomoči družini na domu
v času razglašene epidemije SARS-CoV-2. Z 26.10.2020 smo uvedli prinos kosil z brezstično predajo pri
tistih uporabnikih, kateri zmorejo sami prevzeti in si postreči kosilo. Zaradi varnosti podpisovanja in
evidentiranja preko NFC nalepke v tem obdobju nismo izvajali. Prav tako smo v tem času iz preventivnih
razlogov prekinili z izvajanjem vseh osnovnih čiščenj, družabništva in kopanj, katera v normalnih
razmerah nudimo naših uporabnikom. Z nekaterimi svojci uporabnikov smo sklenili začasni dogovor o
prevzemanju skrbi za svojega družinskega člana.
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Dne 26.10.2020 smo bili primorani zaradi prisotnih okužb z SARS-CoV-2 v DSO Izlake reorganizirati delo
in organizirati pripravo in prinos kosila iz druge lokacije. Našim naročnikom kosil so pripravljali kosilo v
Vrtcu Zagorje ob Savi. Vsi naročniki kosil so še naprej prejemali dogovorjeno vrsto in količino na
dogovorjeni dan, medtem ko je bila storitev še vedno obračunana v skladu z Cenikom priprave in
prevoza kosil na domu DSO Izlake. Račun pa je naročnikom kot do tedaj izstavljal DSO Izlake. Naročniki
kosil so kosilo prejemali iz Vrtca do 3.1.2021, nato pa smo ponovno organizirali delo, pripravo in prinos
kosila iz DSO Izlake.
Dne, 10.11.2020 smo pričeli s postopnim sproščanjem ukrepov za zajezitev virusa SARS-CoV-2v okviru
izvajanja storitve pomoči družini na domu. Z dnem, 16.11.2020 smo ponovno pričeli izvajati storitve
po dogovorjenem obsegu in sicer z dosedanjim upoštevanjem higienskih ukrepov, merjenjem telesne
temperature in obvezne uporabe zaščitne maske uporabnika in svojcev, ki so ob izvajanju oskrbe pri
uporabniku v neposredni bližini. Z dopisom smo uporabnike storitve in njihove svojce ponovno
informirali o preventivnih ukrepih izvajanja storitve pomoči na domu v času virusa SARS-CoV-2, podali
priporočila za preprečevanje okužb z virusom SARS-CoV-2 v domačem okolju, seznanili z nasveti za
učinkovito umivanje rok, pravilno higieno kašlja in navodila za pravilno uporabo zaščitne maske.
Nekateri svojci so kljub sproščanju ukrepov na svojo željo še vedno prevzemali skrb za svojega
družinskega člani.
Vodenje in koordiniranje pomoči družine na domu v letu 2020 je bilo zahtevnejše zaradi prisotnosti
virusa SARS-CoV-2, saj smo morali sprejemati zahtevne odločitve z iskanjem ravnotežja med izvajanjem
oskrbe in zmanjševanja socialnega stika kot potencialnega vira prenosa okužbe, se neprestano
dogovarjati in iskati najboljše načine oskrbe za naše uporabnike, prav tako pa je bil neprestano prisoten
strah pred okužbo med zaposlenimi pomoči na domu in uporabniki ter njihovimi svojci, za kar je bilo
še toliko bolj potrebno opolnomočene obeh strani. Stiske so bile vse večje zaradi pomanjkanja in
dostopnosti psihosocialne/fizične/zdravstvene pomoči v okviru pristojnih inštitucij. Veliko je bilo
dodatnih večurnih individualnih pogovorov osebno in po telefonu z zaposlenimi in uporabniki ter
njihovimi svojci.
Število testiranj in okuženost uporabnikov storitve z virusom SARS-CoV-2
Od julija 2020 do decembra 2020 je bilo opravljenih 59 testiranj z PCR testi pri uporabnikih pomoči
družini na domu, ki so kazali znake okužbe z virusu SARS-CoV-2 oz. so bili v rizičnemu stiku z okuženo
osebo. V letu 2020 je bilo 12 uporabnikov storitve pozitivnih na virus SARS-CoV-2, polovica od teh je
na žalost virusu podleglo.
Število testiranj in okuženost zaposlenih pomoči družini na domu z virusom SARS-CoV-2
Od julija 2020 do decembra 2020 je bilo med zaposlenimi v službi pomoči družini na domu opravljenih
113 testiranj z PCR testi. Zaposlene smo preventivno testirali vsako sredo, kot tudi ob morebitnih
znakih okužbe z virusu SARS-CoV-2 in v kolikor so prišli v rizični stik z okuženo osebo v delovnem okolju
ali izven njega. V letu 2020 je 9 zaposlenih pomoči družini na domu prebolelo COVID-19.
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13. DOSEGANJE LETNIH CILJEV NA PODROČJU POMOČI NA DOMU
Ocena uspeha
Pri izvajanju storitve pomoči družini na domu smo sledili načrtovanim letnim ciljem, katere smo kljub
nepredvidljivi situaciji s prisotnostjo virusa SARS-CoV-2 v okolju, večjega števila odsotnosti zaradi
izolacije in karantene, ostalih bolniških odsotnosti in kadrovskih težav uspeli uresničiti v načrtovanem
obsegu. Uspeli smo jih uresničiti v naslednjem obsegu:


Opravili smo 20.360,50 efektivnih ur pomoči družini na domu,



Povprečno mesečno število uporabnikov je bilo 85,92,



Povprečno mesečno število na novo vključenih uporabnikov je bilo 5,83.

Zaradi večjega števila bolniških odsotnosti, izolacije in karantene zaradi virusa SARS-CoV-2 in velikega
povpraševanja uporabnikov po storitvah, ki vanje še niso vključeni, je prihajalo do težav pri organizaciji
dela ter večjih obremenitev zaposlenih. Tako, da smo tudi v letu 2020 imeli čakalno dobo za vključitev
v storitve pomoči družini na domu za upravičence, ki je v povprečju trajala 16,27 dni. Pri urejanju
razmer smo tudi v tem letu naleteli na velike težave pri zaposlovanju ustreznega kadra, saj na trgu
primanjkuje kandidatov za opravljanje poklica socialni oskrbovalec. Ta problem ostaja še naprej pereč,
saj kljub trudu, da nadomestimo manjkajoči kader ob nastopu dolgotrajnih 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 določila varstva starejših
zaposlenih, mater z mlajšimi otroki, nosečih delavk in podobno. Med izvajalci pomoči družini na domu
se vsako leto dviguje povprečna starost, kar predstavlja tveganje za dodatne bolniške odsotnosti in
nadomeščanju le-teh. Prav tako je bila potrebna dodatna organizacija dela za zaposleno, ki je bila
odvisna od našega službenega vozila. Zaposlena si zaradi finančnih težav ne more urediti lastnega
prevoznega sredstva za izvajanje pomoči družini na domu. To je dodatno obremenjevalo učinkovito
organizacijo dela in realizacijo storitev na terenu. V času epidemije COVID-19 je službeno vozilo koristila
le ena oseba (izjemoma več zaposlenih), zaradi tveganja za prenos okužbe.
Tudi v letu 2020 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. Tem uporabnikom smo zagotovili oskrbo, ki vključuje dve oskrbovalki, z namenom 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.
Tudi v letu 2020 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 31.12.2020 smo dostavljali topel obrok 35 uporabnikom pomoči na domu.
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Glede na število in geografsko razpršenost uporabnikov, je težko doseči optimalen čas prinašanja
obroka. Obroke smo dostavljali med 11.30 in 14.30 uro. Večina uporabnikov želi omejeno 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 letu 2020 smo za 26,29 % zmanjšali menjave socialnih oskrbovalk pri različnih uporabnikih
na terenu v primerjavi z letom 2019.
S spremljanjem potreb uporabnikov pomoči na domu smo tudi v letu 2020 zaznali potrebo tudi po
dnevno-nočnem varstvu starejših občanov. Prav tako je bilo med uporabniki zaznati potrebo po
razširitvi kompetenc socialnih oskrbovalk za storitve, ki jih opravljajo zdravstveni delavci v okviru
patronažne in fizioterapevtske službe.
Tudi v letu 2020 nas je obiskala delovna inšpektorica, ki je opravljala pregled organizacije dela službe
pomoči družini na domu. Pripravili smo ji obširno poročilo, na katerega ni imela pripomb.
V službi pomoči družini na domu smo se trudili, da se je storitev izvajala čim bolj strokovno, kakovostno
in v čim večje zadovoljstvo uporabnikov, kljub prisotnosti virusa SARS-CoV-2, ter v skladu z možnostmi
skrbeli za hitro odzivnost na potrebe naših uporabnikov. Aktivno smo sodelovali z drugimi socialnimi
in zdravstvenimi organizacijami, predvsem z socialno in patronažno službo in tako pripomogli k
oblikovanju in izvajanju celovite skrbi za starejše.
V skladu z načrtom dela smo v letu 2020 uresničili naslednje naloge:


Dnevno smo sodelovali z uporabniki in njihovimi svojci;



Delovali smo v okviru navodil in priporočil MDDSZ, ter sodelovali na strokovnih posvetih v zvezi
z virusom SARS-CoV-2;



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;



Izvedli smo dejavnost informiranja javnosti z storitvami pomoči na domu (letno skupno oddali
več kot 100 plakatov pomoči na domu na javna mesta – Zdravstveni dom Zagorje ob Savi,
društvo upokojencev, CSD Zagorje ob Savi);



Pripravljali smo prehod na nov sodobnejši sistem informacijski sistem za beleženje storitev;



Izboljšali smo pogoje za delo zaposlenih z dodatnim nakupom pametnih telefonov;



Zaposlenim smo zagotovili dodatna zaščitna sredstva za preprečevanje in obvladovanje okužbe
z SARS-CoV-2;
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Se aktivno povezovali z Zavodom RS za zaposlovanje z namenom reševanja pereče
problematike pomanjkanja ustreznega kadra;



Izdelali smo dodatno dokumentacijo za izvajanje pomoči na domu z namenom boljše
informiranosti in preglednosti podatkov;



Izdelali smo različne protokole za sistematično in varno, kvalitetno izvajanje storitve pomoči
družini na domu;



Uporabnikom, ki so praznovali rojstni dan smo pošiljali rojstno dnevna voščila, ter ob smrti
sožalno pismo;



Informirali in opolnomočili smo uporabnike, svojce in zaposlene v zvezi z prisotnostjo virusa
SARS-CoV-2.

Na podlagi letnega programa izobraževanja in usposabljanja v letu 2020 smo zaposlenim omogočili
naslednja izobraževanja:


Seminar »Nasilje strank – obvladovanje tveganj, delo z agresivnimi strankami in obvladovanje
komunikacije v težkih situacijah« - udeležba koordinatorke pomoči družini na domu



»Osvežitveni program za izvajalke socialne oskrbe na domu« – udeležba socialnih oskrbovalk



Izobraževalni program »Etika, kakovost in komunikacija pri negi in oskrbi na domu« - udeležba
socialnih oskrbovalk in koordinatorke pomoči družini na domu



Seminar »Osnove mediacijske tehnike in veščine za strokovne delavce v socialnem varstvu« udeležba koordinatorke pomoči na domu



Sodelovanje v Multidisciplinarnem timu na CSD Zagorje - udeležba koordinatorke pomoči
družini na domu



Aktiv vodij in koordinatork pomoči na domu savinjsko-zasavske regije – udeležba
koordinatorke pomoči na domu



Seminar »Izvajanje pomoči družini na domu v času SARS-CoV-2« - udeležba koordinatorke
pomoči družini na domu



»Nadaljevalni tečaj Excel« - udeležba koordinatorke pomoči družini na domu



Seminar »Delo na področju izvajanja storitve pomoči na domu« - udeležba koordinatorkae
pomoči družini na domu



Izobraževalni program »Usposabljanje mentorjev dijakov oz. študentov« - udeležba
koordinatorke pomoči družini na domu in socialne oskrbovalke



Izobraževalni delavnice ''Preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 z
uporabo osebne varovalne opreme v domačem okolju'' - udeležba koordinatorke pomoči
družini na domu in socialnih oskrbovalk.

X. POROČILO ADMINISTRATIVNO-KADROVSKE SLUŽBE
1. IZOBRAŽEVANJE
Izmenjava informacij in strokovnih vsebin je do razglasitve epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2
(COVID- 19) potekala preko:
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rednih tedenskih sestankov kolegija direktorice,



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.

Od pričetka veljavnosti Odredbe o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID- 19, t.j. od meseca
marca dalje je zavoljo mnogih omejitev tudi izmenjava informacij in strokovnih vsebin potekala na
drugačen način. Potrebne oziroma nujne informacije so se v večini izmenjavale po telefonu, večina
srečanj in sestankov pa je bilo izvedenih na daljavo, kajti zaradi prisotnosti novega koronavirusa je bilo
potrebno pri opravljanju vsakodnevnih opravil, izvajanju izmenjave informacij in izobraževanj še
posebej paziti, da se ne bi okužili ali nevede prenesli okužbe na ljudi okrog sebe.
V vmesnem obdobju, to je med preklicem zgoraj omenjene Odredbe in razglasitvijo Odloka o
razglasitvi epidemije nalezljive bolezni COVID-19 na območju celotne države meseca oktobra se je
malce sprostila tudi izmenjava informacij. Izvedenih je bilo tudi kar nekaj izobraževanj. Potrebno je bilo
dosledno upoštevati preventivne ukrepe (nošenje mask, skrb za higieno rok in kašlja, upoštevanje
varne medosebne razdalje). Epidemiološke razmere v zvezi s širjenjem okužbe z virusom SARS-CoV-2
so zahtevale podaljšanje ukrepov vse do konca leta 2020, kar je botrovalo k temu, da so se potrebne
oziroma nujne informacije v večini spet izmenjavale po telefonu, večina srečanj in sestankov pa je bilo
izvedenih preko ZOOM povezave.
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
10.1.2020- regijsko srečanje Aktiva socialnih delavk Posavja in Zasavja
Udeleženka: Urška Kolar
17.1.2020- učna delavnica »Miofascialna relaksacija - nov pristop obravnave starostnika z bolečo
ramo«
Udeleženka: Anita Oberč
21.1.2020- seminar »Nasilje strank - obvladovanje tveganj, delo z agresivnimi strankami in
obvladovanje komunikacije v težkih situacijah«
Udeleženka: Jessica Käpp Prelovšek
22.1.2020- strokovni seminar »Kakovost in varnost v zdravstvu: modul licenca«
Udeleženka: Mateja Jagodič Pavlin
25.1.2020- osvežitveni program za področje izvajanja socialne oskrbe na domu
Udeleženke: Neja Novak, Petra Jurjec, Nataša Čemažar, Slavi Maselj, Andrejana Klopčič, Silva Kovač
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FEBRUAR
- 50 urno izobraževanje in usposabljanje za zaposlene
Ime izobraževalne aktivnosti »Širjenje in obnavljanje znanj iz obveznih vsebin v programu bolničar
negovalec« - program, izvajan v okviru projekta Izvajanje programov nadaljnjega poklicnega
izobraževanja in usposabljanja v letih 2018-2022- usposabljanje MUNERA 3
Izvajalec: SŠ Zagorje - Jožica Jelen Jurič, Anita Mazij, Živa Kramar
- 45 urno izobraževanje in usposabljanje za zaposlene na PND - program »Etika, kakovost in
komunikacija pri negi in oskrbi na domu« - Vseživljenjsko učenje in krepitev strokovnih ter
komunikacijskih kompetenc za zaposlene v DSO Izlake
Izvajalec: Zasavska ljudska univerza - Živa Kramar, dipl. med. sestra in univ. dipl. ekon., večletna
predavateljica s področja zdravstvene nege za odrasle in mladino
Udeleženke: 15 zaposlenih na PND
4.2.2020- delavnica »Zagotavljanje dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega
okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov«
Udeleženki: Mateja Černi, Alenka Omerzel
4.2., 6.2.2020- praktični seminar »Osnovne mediacijske tehnike in veščine za strokovne delavce v
socialnem varstvu«
Udeleženka: Jessica Käpp Prelovšek
13.2.2020- seminar »10 znakov laži, ki jih lahko prepoznamo v osebni komunikaciji s stranko«
Udeleženka: Mateja Jagodič Pavlin
13.2.2020- delavnica »Obvladovanje bolečine«
Udeleženke: Natalija Lovrač, Metka Rogan, Vesna Rižnar
19.2.2020- »Problematika preventivnih zdravstvenih pregledov« in »Izjava o varnosti z oceno tveganja,
njena vsebina in izdelava«
Udeleženki: Mateja Černi, Alenka Omerzel
19.2.2020- spletni seminar eBOL v iCentru
Udeleženka: Manca Golob
24.2.2020- 1. izredna seja skupščine Skupnosti socialnih zavodov Slovenije mandatnega obdobja 20192023
Udeleženka: Mateja Černi
27.2.2020- Multidisciplinarni tim
Udeleženka: Jessica Käpp Prelovšek
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28.2.2020- delavnični seminar »Dietna prehrana starostnikov«
Udeleženka: Ani Masleša
MAREC
2.3.2020- interni seminar »Nasilje strank - obvladovanje komunikacije v težkih situacijah
Izvajalka: gospa Darja Fišer, višja svetovalka, raziskovalka na področju upravljanja s človeškimi viri in
komunikacijo - Akademija za socialne vede, Medvode
Udeleženci: 52 zaposlenih
3.3., 9.3.2020 - Excel
Izvajalec: Dušan Malić, diplomirani ekonomist z dolgoletnimi izkušnjami pri poučevanju različnih
računalniških tečajev in tematskih delavnic s področja digitalne pismenosti
Udeleženci: 13 zaposlenih
5.3.2020- interno izobraževanje »Higiena in razkuževanje rok«
Izvajalec: Srečko Jurič, dipl. zn.
Udeleženke: 16 zaposlenih na PND
5.3.2020- interno izobraževanje »Nega na domu I«
Izvajalec: Srečko Jurič, dipl. zn.
Udeleženke: 8 zaposlenih na PND
5.3.2020- izobraževanje »Kakovost in varnost«
Udeleženke: Sara Primc, Aleksandra Tehovnik, Vesna Veselič, Brigita Troha, Nika Grešak
9.3.2020- usposabljanje »Povračila stroškov v zvezi z delom in izplačila drugih prejemkov iz delovnega
razmerja v javnem sektorju«
Udeleženki: Mateja Černi, Mojca Petek
11.3.2020- seja nadzornega odbora
Udeleženka: Mateja Černi
12.3.2020- seminar »Šola reševanja sporov«
Udeleženka: Mateja Černi
APRIL
3.4.2020 in 7.4.2020- interno izobraževanje »COVID 19«
Izvajalec: Mateja Jagodič Pavlin, dipl.m.s., dipl.upr.org.
Udeleženci: 71 zaposlenih
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21.4.2020- srečanje odbora aktiva vodij FRS preko spleta
Udeleženka: Mojca Petek
MAJ
27.5.2020- srečanje odbora aktiva vodij FRS preko spleta
Udeleženka: Mojca Petek
JUNIJ
1.6.2020, 8.6.2020 in 15.6.2020- I. skupina- nadaljevanje Excel
2.6.2020, 9.6.2020, 16.6.2020- II. skupina- nadaljevanje Excel
Udeleženci: 13 zaposlenih
1.6., 8.6., 15.6.2020- nadaljevanje 45 urnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene na PNDprogram »Etika, kakovost in komunikacija pri negi in oskrbi na domu- Vseživljenjsko učenje in krepitev
strokovnih ter komunikacijskih kompetenc za zaposlene v DSO Izlake
Izvajalec: Zasavska ljudska univerza - Živa Kramar, dipl. med. sestra in univ. dipl. ekon., večletna
predavateljica s področja zdravstvene nege za odrasle in mladino
Udeleženke: 15 zaposlenih na PND
3.6.2020, 9.6.2020- usposabljanje VZD in VPP
Udeleženci: 50 zaposlenih
17.6.2020- posvet Združenja direktorjev članov Skupnosti
Udeleženka: Mateja Černi
18.6.2020- strokovni posvet vodij ZN v socialnem varstvu
Udeleženka: Mateja Jagodič Pavlin
JULIJ
8.7.2020- izobraževalni seminar »Delo na področju izvajanja storitve pomoči na domu«
Udeleženka: Jessica Käpp Prelovšek
AVGUST
6.8.2020- izobraževalna delavnica »Preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 z
uporabo osebne varovalne opreme v socialno varstvenih in vzgojno izobraževalnih zavodih, ki izvajajo
zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo«
Udeleženka: Vesna Rižnar
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20.8.2020- izobraževalna delavnica »Preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 z
uporabo osebne varovalne opreme v socialno varstvenih in vzgojno izobraževalnih zavodih, ki izvajajo
zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo«
Udeleženki: Naida Macanović, Emira Dautović
27.8.2020- - izobraževalna delavnica »Preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARS-CoV-2 z
uporabo osebne varovalne opreme v socialno varstvenih in vzgojno izobraževalnih zavodih, ki izvajajo
zdravstveno nego in zdravstveno rehabilitacijo«
Udeleženci: Srečko Jurič, Vesna Veselič, Metka Rogan
31.8.2020- usposabljanje »Nagrajevanje redne delovne uspešnosti«
Udeleženka: Mojca Petek
SEPTEMBER
14.9.2020, 15.9.2020 in 16.9.2020- izobraževalni program: »Usposabljanje mentorjev dijakov oziroma
študentov za izvajanje PUD«
Udeleženke: Naida Macanović, Edisa Djedović, Rosanda Dominkovič, Emira Dautović, Eva Lončar,
Vesna Rižnar, Nevenka Klemen, Mojca Ocepek, Polona Kmetič, Slobodanka Docić
14.9.2020, 16.9.2020 in 18.9.2020- izobraževalni program: »Usposabljanje mentorjev dijakov oziroma
študentov za izvajanje PUD«
Udeleženke: Novak Neja, Maselj Slavi, Jurjec Petra, Klopčič Andrejana, Čemažar Nataša, Prelovšek
Kapp Jessica, Prahič Mirjana, Čakš Lidija, Kovač Silva

17.9.2020- sestanek odbora Aktiva vodij FRS
Udeleženka: Mojca Petek
21.9.2020- 2. izredna seja skupščine SSZS mandatnega obdobja 2019-2023
Udeleženka: Mateja Černi
23.9.2020- HACCP izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v DSO Izlake, ki prihajajo v stik z živili
Izvajalka: Ani Masleša
Udeleženci: 17 zaposlenih
23.9.2020- interno izobraževanje »Nagrajevanje redne delovne uspešnosti v javnem sektorju«
Izvajalka: Mojca Petek
Udeleženke: Mateja Černi, Karla Kreže, Manca Golob
24.9.2020- usposabljanje zaposlenih v zvezi s higieno živil in HACCP sistemom
Udeleženka- Ani Masleša
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24.9.2020- usposabljanje za delo z živili in osebni higieni po načelih HACCP sistema in preizkus znanja
o higieni živil
Udeleženka: Ani Masleša
24.9.2020- spletni seminar »Redna delovna uspešnost v javnem sektorju- pripomoček za pripravo
podatkov«
Udeleženke: Mojca Petek, Karla Kreže, Mateja Kurež
OKTOBER
14.10.2020- regijsko srečanje direktorjev domov članov SSZS zasavske in posavske regije
Udeleženka: Mateja Černi
15.10.2020- izobraževanje z učno delavnico »Preprečevanje in obvladovanje okužb z virusom SARSCoV-2 z uporabo osebne varovalne opreme v domačem okolju«
Udeleženka: Jessica Käpp Prelovšek
21.10., 22.10. in 23.10.2020- usposabljanje o sistemih ogrevanja, prezračevanja in klimatizacije s
poudarkom na obnovljivih virih energije pri energijski prenovi stavb (U5-1) preko ZOOM- a
Udeleženca: Andrej Razboršek, Uroš Grahek
NOVEMBER
17.11.2020- izobraževanje »Prednosti in funkcionalnosti pri uporabi Pro.4 Fizioterapija in Pro.4
Delovna terapija preko ZOOM- a
Udeleženke: Andreja Ševerkar, Alenka Smrkolj, Blanka Resnik, Petra Potisek, Danijela Majković
19.11.2020- sestanek aktiva vodij FRS preko ZOOM-a
Udeleženka: Mojca Petek
DECEMBER
11.12.2020- seminar »Javno naročanje v času epidemije« preko ZOOM-a
Udeleženci: Mateja Černi, Karla Kreže, Manca Golob, David Jančič, Mojca Petek

V poročilo nismo zapisali raznovrstne tematike samoizobraževanja, predvsem strokovnih delavcev in
vodij oddelkov, le – to je bilo namreč permanentno vključeno pri večini.
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2. KADROVSKO POROČILO
Stanje zaposlenih na dan 31.12.2019, gibanje zaposlenih v letu 2020 in stanje zaposlenih
na dan 31.12.2020.
Stanje zaposlenih na
dan 31.12.2019
SPREJETI ODŠLI

Stanje zaposlenih na
dan 31.12.2020

1. SKUPNE SLUŽBE
Direktor

1

1

Tajnica direktorja V (I)

1

1

Računovodja VII/2 (II)

1

1

Finančnik VI

2

2

Socialna delavka

1

1

Strok. delavec za področje socialne
oskrbe

1

1

Vodja VIII (vodja NTVS)

1

1

Vzdrževalec IV (I)

2

2

Telefonist - receptor IV

3

3

Natakar IV

3

3

1

1

2. NABAVNA IN TEHNIČNO VZDRŽEVALNA SLUŽBA

3. SLUŽBA PREHRANE IN STREŽBE
Vodja VIII (vodja prehrane)
Dietni kuhar IV

2

Kuhar IV

2

Pomočnik dietnega kuharja III

1
prerazp.

3
2
1
prerazp.

8

7

4. SLUŽBA ZDRAVSTVENE NEGE IN
OSKRBE
Namestnik dir. za področje ZNO

1

Medicinska sestra vodja tima

4

Farmacevtski tehnik

1

1

Diplomirana medicinska sestra v
negovalni enoti

2

2

Srednja medicinska sestra I

12

SMS I - invalid

1

Bolničar negovalec I, II

22

1
1

2
prerazp.

3

14
1

1

1
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Fizioterapevt

4

Delovni terapevt

2

2

Šivilja IV

1

1

Vzdrževalec perila III

4

Strežnica II (II)

1

Strežnica II (III)

8

2

2

8

Strežnica II (I)

15

1

3

13

Delovni inštruktor II

2

Gospodinja oskrbovalka

3

1

1

1

1

4

4
1

2
5 +1
prerazp.

9

5. SLUŽBA POMOČI NA DOMU
Koordinator pomoči na domu

1

Socialna oskrbovalka

19

Gospodinja oskrbovalka

2

6. JAVNA DELA

4

1
6

4+1
prerazp.

20

1

1

6
6
18 + 9
16 + 6
prerazp. prerazp.

4

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

138

143

3

5

SKUPAJ:

135

138

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.
Stanje zaposlenih na dan 31.12.2020
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
1 zaposlena na dveh delovnih mestih bolničar negovalec I (0,5) in srednja medicinska sestra I (0,5)………….. - 1
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1 zaposlena na dveh delovnih mestih bolničar negovalec I (0,5) in srednja medicinska sestra I (0,5)………….. - 1
to pomeni – 5.
4 gospodinje oskrbovalke so bile dodatno zaposlene na podlagi 36. člena Zakona o interventnih ukrepih za
pripravo na drugi val COVID-19 (UL RS, št. 98/2020) in glede na Uredbo o zagotovitvi javnih sredstev za
financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva v javni mreži (UL
RS, št. 113/20).
V Domu je bilo na dan 31.12.2020 zaposlenih 138 delavcev , od tega je bilo zaposlenih 15 invalidov (12 invalidov
III. kategorije, 1 invalid II. kategorije in 2 invalida 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, 11.2.2021
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