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RAČUNOVODSKO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE, KI SO SESTAVNI DEL
KROVNEGA INFORMACIJSKEGA SISTEMA STATISTIK DOLGOTRAJNE OSKRBE (KISSDO):
a) PRILOGE:
1. Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge
osebe javnega prava (Ur. l. RS 115/02, 21/03, 134/03, 126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10,
104/10, 104/11):
a) Bilanca stanja (priloga 1)
b) Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(priloga 1/A)
c) Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B)
d) Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih uporabnikov (priloga 3)
e) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka
(priloga 3/A)
f)
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov (priloga 3/A-1)
g) Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (priloga 3/A-2)
h) Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (priloga
3/B)
2. Dodatne tabele:
a) TABELA 1: Obračun amortizacije
b) TABELA 2: Izkaz prihodkov in odhodkov po obračunskih kontih in stroškovnih
nosilcih v tekočem letu
c) TABELA 3 - nad 65 let: Prihodki dodatnih storitev za starejše nad 65 let
d) TABELA 3 - s posebnimi potrebami: Prihodki dodatnih storitev za odrasle s
posebnimi potrebami
e) TABELA 4: Viri sredstev za investicijska vlaganja v tekočem letu
f)
TABELA 5: Poročilo o investicijsko vzdrževalnih delih v tekočem letu
g) TABELA 6: Gibanje podskupine kontov 980 v tekočem letu
h) TABELA 7: Gibanje podskupine kontov 985 (986) v tekočem letu
i)
TABELA 8: Poraba poslovnega izida po izdanem soglasju MDDSZ
j)
TABELA 9: Predlog za porabo sredstev poslovnega izida
k) TABELA 10: Standard kapacitete
l)
TABELA 11: Dejansko število zaposlenih na dan 31.12. tekočega leta
m) TABELA 12: Posebne skupine (odrasli s posebnimi potrebami)
n) SOC1 - starost: Število oskrbovancev po spolu in dopolnjenih letih starosti
o) SOC2 - oskrba: Število oskrbovancev po kategorijah oskrbe
p) SOC3 - zdravstveno stanje: Število oskrbovancev po zdravstvenem stanju oz.
stopnjah prizadetosti
q) SOC4 - razlogi sprejema: Število oskrbovancev po razlogih, zaradi katerih so bili
sprejeti v dom za starejše
r)
SOC5 - način plačevanja: Število oskrbovancev po načinu plačevanja oskrbnine
s) SOC6/a - storitve dso: Opravljene storitve v tekočem letu
t)
SOC6/b - storitve pos: Opravljene storitve v tekočem letu
u) SOC7 - občine: Število oskrbovancev po občini prebivališča, preden so bili sprejeti v
dom za starejše
v) SOC8/a - prostorske zmogljivosti dso: Prostorske zmogljivosti doma za starejše
w) SOC8/b - prostorske zmogljivosti pos: Prostorske zmogljivosti posebnega socialno
varstvenega zavoda
x) SOC9/a - prostorske zmogljivosti objekti dso: Prostorske zmogljivosti doma za
starejše
y) SOC9/b - prostorske zmogljivosti objekti pos: Prostorske zmogljivosti posebnega
socialno varstvenega zavoda

b) POJASNILA:
1. Pojasnila k postavkam BILANCE STANJA (priloga 1) ter postavkam njegovih obveznih prilog:
1.1. pregled stanja in gibanja neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(priloga 1/A)
1.2. pregled stanja in gibanja dolgoročnih finančnih naložb in posojil (priloga 1/B).
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2. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
(priloga 3) ter postavkam njegovih obveznih prilog:
2.1. Pojasnila k postavkam IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV
PO NAČELU DENARNEGA TOKA - priloga 3/A
2.2. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH
UPORABNIKOV (priloga 3/A-1)
2.3. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV (priloga 3/A-2)
2.4. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKI IN ODHODKI DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH
DEJAVNOSTI (priloga 3B)
3. Pojasnila k IZKAZU PRIHODKOV
STROŠKOVNIH NOSILCIH

IN

ODHODKOV

PO

OBRAČUNSKIH

KONTIH

IN

4. PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA - PRESEŽKA
PRIHODKOV NAD ODHODKI za leto 2019 IN IZ PRETEKLIH LET (VLOGA ZA SOGLASJE)
5. POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2019
6. POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2019
7. POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM
MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN ENAKE MOŽNOSTI
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1.

POJASNILA K BILANCI STANJA

STOLPEC 5 - PREDHODNO LETO – STANJE 31.12.2019

Dom starejših Hrastnik je v skladu z Zakonom o računovodstvu in Pravilnikom o
sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega
prava izdelal Letno poročilo za leto 2019 z ugotovljenim presežkom odhodkov nad
prihodki v višini 166.559 EUR. Bilančna vsota bilance stanja na dan 31.12.2019 je
znašala 2.578.572 EUR. V letu 2020 ni bilo nobenih popravkov, ki bi se nanašali na leto
2019.
Resorno ministrstvo sklepa o pokrivanju presežka prihodkov nad odhodki za leto 20 19 ni
izdalo, prejeli pa smo IOP št. 884552 z dne 26.1.2021 z evidentiranim presežkom
odhodkov nad prihodki v višini 166.559,18 €, ki je v skladu s predlogom sveta zavoda z
dne 26.2.2020, da se presežek odhodkov nad prihodki po zaključnem računu za leto 2019
pokrije v višini 166.559,18 EUR iz sredstev neporabljene amortizacije iz preteklih let.
Na podlagi prejetega IOP in sklepa sveta zavoda so bila opravljena ustrezna knjiženja v
breme dolgoročnih obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje. Stanje dolgoročnih
obveznosti na dan 1.1.2020 v višini 2.462.435,90 EUR je bilo usklajeno z Ministrstvom
za finance, Direktoratom za javno računovodstvo dne 18.2.2021.

STOLPEC 4 - PODATKI TEKOČEGA LETA - STANJE 31.12.2019

Bilančna vsota bilance stanje na dan 31. 12. 2020 znaša 2.810.343 EUR in se nanaša na
naslednje skupine kontov:
1. SREDSTVA:
• skupina 00/01– neopredmetena sredstva
• skupina 02/03 – nepremičnine
• skupina 04/05 – oprema in druga opred.sredstva
• skupina 10 – denarna sredstva v blagajni
• skupina 11 – dobroimetja na računu
• skupina 12 – terjatve do kupcev
• skupina 13- dani predujmi
• skupina 14- terjatve do PU
• skupina 15 – kratkoročne finančne naložbe
• skupina 16 – terjatve iz financiranja
• skupina 17- druge kratkoročne terjatve
• skupina 19 – aktivne časovne razmejitve
• skupina 31 – zaloge materiala
• skupina 32 – zaloga povratne embalaže
SREDSTVA skupaj
2. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
• skupina 21 – obveznosti do zaposlenih
• skupina 22 – obveznosti do dobaviteljev
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v višini
v višini
v višini
v višini
v višini
v višini
v višini
v višini
v višini
v višini
v višini
v višini
v višini
v višini
v višini

682 €
2.063.203 €
76.108 €
100 €
183.502 €
98.490 €
0€
329.865 €
0€
0€
5.099 €
43.397 €
9.824 €
73 €
2.810.343 €

v višini
v višini

164.303 €
102.039 €

• skupina 23 – druge kratkoročne obveznosti
v višini
• skupina 24 - obveznosti do PU
v višini
• skupina 25 – kratkoročne obveznosti do financerjev
v višini
• skupina 26 - krat.obveznosti iz financiranja
v višini
• skupina 29 - pasivne časovne razmejitve
v višini
• skupina 92 - dolgoročne pasivne razmejitve
v višini
• skupina 98 -dolg.obv.za sredstva prejeta v upravljanje v višini
OBVEZNOSTI skupaj

31.583 €
6.086 €
320.000 €
0€
1.500 €
5.474 €
2.462.435 €
2.810.343 €

I. SREDSTVA
A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU

Vsa neopredmetena in opredmetena osnovna sredstva v poslovnih knjigah zavoda so
sredstva v upravljanju, razen v naravi prejete donacije s strani Društva upokojencev
Hrastnik in Društva upokojencev Dol pri Hrastniku, Občine Hrastnik in Evropske
poslanke ga. Mojce Kleva Kekuš v letih 2010, 2011 in 2012. V letu 2020 smo v času
okužbe s COVID-19 prejeli donacije v naravi s strani Steklarne Hrastnik d.d., TKI
Hrastnik in AGM Nemec, katerih vir je izkazan v skupini 922. Sedanja vrednost na dan
31.12.2020 znaša 5.474 EUR.
Zavod dolgoročnih sredstev v lasti in najemu nima.
Stanje dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2020 znaša 2.139.993 EUR. V primerjavi s
stanjem na dan 31.12.2019 je manjše za 97.802 EUR, oziroma za 4,4%. Navedeno je
posledica dejstva, da smo v letu 2020 vlagali v nove nabave manj kot je znašala obvezna
letna amortizacija.
Konti skupine 00 in 01 - Neopredmetena sredstva in aktivne časovne razmejitve (AOP 002 in
003)

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev (računalniški programi in
telefonski priključek) na dan 31.12.2020 znaša 49.866 EUR in je večja kot predhodno
leto zaradi nabave programa za fakturiranje hitrih testov za zaposlene ZZZS.
Odpisana vrednost na dan 31.12.2020 znaša 49.184 EUR in je glede na preteklo leto
povečana za obračunano amortizacijo v skladu s Pravilnikom o načinu in stopnjah odpisa.
Sedanja vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev na dan 31.12.2020 tako znaša 681
EUR. Stopnja odpisanosti je 98,63%.
Konti skupine 02 in 03 - Nepremičnine (AOP 004 in 005)

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo gradbene objekte in zemljišča. Na dan
31.12.2020 izkazujemo naslednja stanja:
nabavna vrednost
3.483.664 EUR
popravek vrednosti
1.420.461 EUR
sedanja vrednost
2.063.203 EUR.
6

Nabavna vrednost nepremičnin na dan 1.1.2020 in na dan 31.12.2020 znaša 3.477.586
EUR, kar pomeni da med letom 2020 ni bilo sprememb.
Odpisana vrednost nepremičnin na dan 1.1.2020 znaša 1.329.116 EUR in se je povečala
za redni obračun amortizacije v letu 2020 v višini 98.627 EUR in zmanjšala za vlaganja v
objekt v skupni višini 7.275 EUR in sicer zaradi lastnih vlaganj iz sredstev amortizacije v
obnovo objekta (tabela 3), ki se nanašajo na:
• sanacija klima naprav v sobah
v vrednosti 3.913 EUR
• obnova kopalnice
v vrednosti 3.362 EUR.
Odpisana vrednost nepremičnin na dan 31.12.2020 znaša 1.420.461 EUR.
Sedanja vrednost nepremičnin na dan 31.12.2020 znaša tako 2.063.203 EUR in se nanaša
na vrednost objekta v višini 2.033.151 EUR in na zemljišče v višini 30.052 EUR.
V poslovnih knjigah so knjižene naslednje nepremičnine:
-

zgradba – stanovanjski objekt Novi Log 4/A: nabavna vrednost objekta znaša na
dan 31.12.2020 3.447.533 EUR in je glede na stanje 31.12.2019 nespremenjena;
zemljišča – funkcionalna zemljišča k zgradbi: nabavna vrednost zemljišč na dan
31.12.2020 znaša 30.052 EUR in je glede na stanje 31.12.2019 nespremenjeno ter
se nanaša :
1. dvorišče par.št. 843/7 v izmeri 43 m2
2. dvorišče par.št. 843/5 v izmeri 300 m2
3. cesta par.št. 843/6 v izmeri 72 m2
4. dvorišče par.št. 843/2 v izmeri 1.785 m2
5. stavbno zemljišče par.št. 842/2 v izmeri 731 m2.

Leta 2009 sta lastnika Občina Hrastnik in Republika Slovenija podpisala kupoprodajno
pogodbo št. 478-107/2007, po kateri je v januarju 2010 Republika Slovenija nakazala
drugi (zadnji) obrok kupnine za 74/1000 delež stanovanjske stavbe Novi Log 4/A,
Hrastnik in enak delež pripadajočega zemljišča, kar je v naravi predstavljalo bivše
prostore občinske knjižnice Antona Sovreta in pripadajoče funkcionalno zemljišče, kar je
razvidno iz zemljiškoknjižnega izpisa št. ID V1339548 in kopije sklepa Okrajnega
sodišča v Trbovljah DN št. 1451/2009 in se nanaša na 74/1000 lastninski delež na
naslednjih parcelah:
• par.št. 842/2
• par.št. 843/6
• par.št. 843/2
• par.št. 843/5.
Tako je Republika Slovenija postala 100% lastnik na zgradbi in funkcionalnem
zemljišču, razen na parceli št. 843/7, kjer je na deležu 74/1000 ostal solastnik Franc
Kramžar, Novi Log 6, Hrastnik oz. sedaj njegov sin Matjaž Kramžar, Turje 61c, Dol pri
Hrastniku. Za nepremičnine imamo urejeno zemljiško knjižno dokumentacijo, katere
original je v dokumentaciji ustanovitve pravne osebe, kopija pa je odložena v
računovodstvu v inventurnem elaboratu.
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Konti skupine 04 in 05 - Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

Stanja na navedenih skupinah kontov predstavljajo opremo za opravljanje osnov ne
dejavnosti. Na dan 31.12.2020 izkazujemo naslednja stanja:
Nabavna vrednost
808.084 EUR
Popravek vrednosti
731.976 EUR
Sedanja vrednost
76.108 EUR.
V skupini drugih opredmetenih osnovnih sredstev je evidentiran tudi drobni inventar, ki
smo ga ob nabavi 100% odpisali. Znesek navedenega drobnega inventarja na dan
31.12.2020, katerega nabavna vrednost je enaka odpisani vrednosti, znaša 102.758,70
EUR.
Nabavna vrednost opredmetenih osnovnih sredstev in opreme kot drobni inventar z
življenjsko dobo nad 1 leto, vodene v skupinah kontov 040 in 041, je na dan 1.1.2020
znašala 796.069 EUR in se je med letom:
• povečala zaradi novih pridobitev v višini 50.153 € iz lastnih sredstev amortizacije,
od tega:
• nabave opredmetenih osnovnih sredstev v višini 34.485 EUR,
• nabave opreme kot drobni inventar z življenjsko dobo nad 1 leto v višini
12.177 EUR;
zmanjšala zaradi izločitev opreme po letni inventuri 2020 v višini 21.395 EUR
(6.523,28 € se nanaša na izločitev opredmetenih osnovnih sredstev in 14.872,51 € na
stvari kot drobni inventar).
Tako nabavna vrednost na dan 31.12.2020 znaša 808.084 €.
Popravek vrednosti opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev je na dan 1.1.2020
znašal 712.845 EUR in se je v letu 2020:
• povečal za redni odpis opreme skladno z amortizacijskimi stopnjami po Pravilniku
o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev v
višini 28.650 EUR,
• povečal za 100% odpis ob nabavi opreme kot drobni inventar v skupni višini
12.177 €,
• zmanjšal zaradi izločitev opreme po letni inventuri v višini 21.395 €.
Vrednost popravka vrednosti opreme na dan 31.12.2020 znaša 731.976 €.
Tako sedanja vrednost opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2020 znaša 76.108
€.
Vlaganja v neopredmetena in opredmetena dolgoročna sredstva znašajo skupaj 41.761 €
in so po vrsti sredstev in virih razvidna iz tabele 3 in se v celoti nanašajo na lastna
vlaganja iz sredstev amortizacije.
Izločitve opredmetenih osnovnih sredstev po rednem letnem popisu na dan 31.12.2020 so
bile po naslednjih vrstah opreme:
vrsta opreme
El. med. naprave
Meh. med. naprave

konto
040001
040002

vrednost
49,82
0
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Pohištvo zdravstvo
040003
Pohištvo kuhinja
040004
Kuh. in strež. oprema
040005
Druga oprema osn. dej.
040006
Oprema za zbir. obdel.
040007
Pohištvo pisarne
040009
Glasb. aparati, TV
040010
Oprema in stvari kot DI
041
skupaj izločitve po inventuri

4.534,05
557,10
0
0
113,16
0
1.247,57
6.501,70

Svet zavoda je skupno poročilo o redni letni inventuri za 2020 potrdil na 11.
korespondenčni seji dne 18.2.2021.
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev je
prikazano v obvezni prilogi 1A in je usklajeno z bilanco stanja, iz katere je razvidno, da
ima zavod na dan 31.12.2020 dolgoročnih sredstev v upravljanju:
• v nabavni vrednosti
skupaj 4.254.394 EUR
• sedanji ali neodpisani vrednosti
skupaj 2.133.913 EUR.
Iz sredstev tekoče amortizacije uspemo zamenjevati in nadomeščati dotrajano ali
nefunkcionalno opremo, večjih investicijskih vlaganj v objekt pa nismo sposobni. Stavba
Novi Log 4/A je bila v letu 1995 oddana v upravljanje Domu starejših Hrastnik za
institucionalno varstvo starejših kot adaptiran bivši dijaški dom z začetno kapaciteto 112
postelj pretežno v več posteljnih sobah. Neekonomska kapaciteta, neustreznost bivalnega
standarda in odločba socialne inšpekcije so razlogi, da se je resorno ministrstvo že leta
2005 odločilo in naročilo izdelavo projekta celovite preureditve objekta, ki pa zaradi
pomanjkanja sredstev ni bila izvedena v celoti. Na podlagi sklepa ministrstva št. 37002 9/2004/10 je bila v letih 2007-2008 izvedena le I. faza projekta, v okviru katere je Dom
pridobil dodatno dvigalo za transport hrane, adaptacijo kuhinjskih prostorov in razširitev
jedilnice s pokritjem terase ter kletnih prostorov. Hkrati je bilo ojačano temeljenje
objekta pod teraso. Niso pa bili s to investicijo rešeni problemi neustreznega bivalnega
standarda glede na minimalne tehnične pogoje in prenizke kapacitete, ki sta tudi glavna
razloga za finančno neuspešnost zavoda.
Na 15. redni seji 29. oktobra 2008 je svet zavoda obravnaval posebno poročilo na to temo
in z njim seznanil Občino Hrastnik in resorno ministrstvo. Na podlagi teh opozoril je bil
februarja 2009 na MDDSZ sklican sestanek predstavnikov ministrstva, občine Hrastnik
in Doma, na katerem je bilo dogovorjeno, da se za sprejem dolgoročne rešitve za Dom
izdela Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP), v katerem bosta
strokovno obdelani dve možnosti – prva je postavitev manjše enote ob sedanjem objektu,
druga pa izgradnja novega doma na novi lokaciji; v obeh primerih pa naj bi bila
kapaciteta Doma 150 postelj. Decembra 2010 smo prejeli obvestilo ministrstva, da je
Komisija za ocenjevanje investicijske dokumentacije za javne socialnovarstvene zavode
in Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje 1. 12. 2010 obravnavala naš DIIP in
predlagala, da se navedeni DIIP dopolni tudi z variantama fazne prenove obstoječega
objekta in novogradnjo na novi lokaciji. Komisija je takrat menila, da je smiselno
adaptirati stari objekt (skladno s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtev ah za
izvajalce socialnovarstvenih storitev), razliko v kapaciteti pa zagotoviti z gradnjo novega
doma. Komisija je še predlagala, da se v finančno konstrukcijo vključi tudi udeležba
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Občine Hrastnik s komunalno opremljenim zemljiščem. Žal pa se je v letu 2011
pokazalo, da zna kriza, s katero se je vse bolj soočala Slovenija, spremeniti dinamiko
reševanja našega problema, saj smo s strani vodje Službe za investicije prejeli obvestilo,
da so se sredstva MDDSZ za investicije zmanjšala in da lahko na investici jo računamo
šele po letu 2014.
V letu 2012 je prišlo pri realizaciji teh načrtov do pomembnih sprememb. Na začetku leta
je bil na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve ob sodelovanju skupnosti
socialnih zavodov izdelan t.i. register kapacitet, ki je po eni strani predstavljal popis
kapacitet v vseh javnih zavodih po vrsti sob in številu postelj, po drugi strani pa je
vseboval »načrt« zmanjšanja števila tri, štiri in več posteljnih sob do konca leta 2012,
čeprav je v skladu s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce
socialnovarstvenih storitev to potrebno storiti do leta 2021. Na podlagi odziva direktorjev
(z naše strani je bil na ministrstvo poslan poseben dopis, v katerem smo predstavili
stališča v zvezi z našo situacijo) je bilo kasneje pojasnjeno, da gre samo za predlog, o
katerem bodo na regijskih posvetih potekali še dodatni pogovori in določena
usklajevanja, ki jih bo vodila posebna skupina, sestavljena iz predstavnikov ministrstva
in skupnosti. Za naše področje je bil regijski posvet sklican 18.4.2012 v domu v
Trbovljah. Na tem posvetu so direktorji domov predstavili situacijo po domovih in načrte
za zmanjšanje števila postelj oziroma uskladitev kapacitet z zahtevami pravilnika. S
strani direktorja Doma starejših Hrastnik je bilo izrečeno pričakovanje, da se do sprejetja
ustrezne rešitve kapaciteta v Domu ne bo zmanjšala, ker bi to lahko imelo »usodne«
posledice za zavod. S strani predstavnikov ministrstva je bilo rečeno, da ministrstvo za
gradnjo novih javnih domov nima denarja in da sklepa ministra o investiciji v naš Dom
ne bo mogoče realizirati, da pa se bo upoštevala posebna situacija Doma, naloga vodstva
pa je, da poišče rešitev/investitorja za Dom.
Po regijskem posvetu je prišlo v zvezi z vprašanjem prihodnosti Doma še do dveh
pomembnih dogodkov. Najprej je bil meseca junija 2012 sklican sestanek pri ministru za
delo, družino in socialne zadeve g. Andreju Vizjaku, ki sta se ga udeležila direktor Doma
in župan Občine Hrastnik. Minister je ponovil stališče, da se na javna sredstva za
investicijo ne more računati, ker denarja v državnem proračunu ni, predlagal pa je, da se
iščejo morebitni zasebni investitorji. V mesecu novembru 2012 pa je bil na ministrstvu na
direktoratu za socialne zadeve sklican sestanek, na katerega so bili povabljeni direktorica
doma v Trbovljah, lastnik doma v Preboldu in direktor doma v Hrastniku. Na tem
sestanku je bila zelo nepričakovano predstavljena rešitev ministrstva, po kateri naj bi
(poleg doma v Preboldu) tudi dom v Hrastniku z bistveno zmanjšano kapaciteto (37
postelj manj zaradi spremembe vseh tri in štiri posteljnih sob v dvoposteljne) postal enota
doma v Trbovljah. V zvezi s to rešitvijo, za katero ni bil izdelan noben dokument, v
katerem bi bili predstavljeni ekonomski, pravni, organizacijski in kadrovski vidiki takšne
spremembe, smo ministrstvu pisno sporočili naša stališča in poglede in izrazili naše
pričakovanje, da bi skupaj z občino Hrastnik imeli nekaj časa, da poiščemo morebitno
drugačno rešitev za izpeljavo investicije oziroma če to ne bo mogoče, da se postopki
izpeljejo premišljeno, v dogovoru in brez hitenja.
Aprila 2013 se je na krajšem obisku v Domu oglasila resorna ministrica ga. Anja Kopač
Mrak. Na pogovoru, na katerem so sodelovali člani strokovnega sveta Doma in župan
Občine Hrastnik g. Miran Jerič, je bila ministrici predstavljena naša situacija in
nestrinjanje s tem, da bi se brez poglobljenih analiz sprejemale hitre odločitve. Ministrica
je v zaključku pogovora zagotovila, da se bosta na podlagi izdelanih elaboratov ozi roma
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projektov resno proučili obe možnosti (samostojno delovanje Doma in njegovo
preoblikovanje v enoto doma v Trbovljah) in sprejela skupna končna odločitev, ki bo šele
ustrezna podlaga za začetek izvajanja konkretnih postopkov za realizacijo dogovorjene
rešitve. V skladu s tem zaključkom je direktor v letu 2013 opravil pogovor z županom
Občine Hrastnik, ki je zagotovil, da bo občina naročila novelacijo projekta izgradnje
novega doma. Novelacija je bila opravljena, vendar ne v smislu novelacije projekta ko t
takega, ampak njegove vrednosti. Izdelovalec DIIP-a je ocenil, da so zneski v dokumentu
iz leta 2010 zaradi razmer na področju gradbeništva še vedno aktualni.
Direktor in župan Občine Hrastnik sta bila glede vprašanja prihodnosti Doma v letu 2014
v stalnem kontaktu. Dogovorila sta se, da bo v zvezi s tem vprašanjem župan skušal
dogovoriti sestanek na ministrstvu ter da si bo občina prizadevala, da bo v regionalni
razvojni program uvrščena tudi gradnja socialne infrastrukture oziroma skupnostnih oblik
obravnave. Do konca leta do sestanka na ministrstvu, žal, ni prišlo, je pa bil uspeh
dosežen pri vključitvi področja socialne infrastrukture in skupnostnih oblik obravnave v
RRP; to je zelo pomembno, ker brez tega pogoja ne bo mogoče črpati evropskih sredstev ,
o katerih bo verjetno potrebno razmišljati pri iskanju razvojnih perspektiv Doma.
Ker je postajalo vprašanje, kaj bo z Domom po letu 2021, vse bolj pereče, smo se konec leta
2015 odločili, da iz lastnih sredstev naročimo projekt preureditve Doma z vidika zahtev
Pravilnika. Idejni projekt je bil izdelan spomladi 2016, na resorno ministrstvo pa smo ga
poslali na začetku junija. Strokovne službe ministrstva so oceno projekta izdelale oktobra,
osnovna ugotovitev ocene pa je, da v obstoječem objektu vseh zahtev Pravilnika ne bo
mogoče izpolniti. V času, ko smo čakali na oceno projekta, smo se odločili, da na obisk v
Dom povabimo oba poslanca iz občine Hrastnik, ga. Vojko Šergan in g. Ivana Hršaka, in
župana Občine Hrastnik, g. Mirana Jeriča. Obema poslancema smo na srečanju na začetku
oktobra na kratko predstavili našo situacijo in ju prosili za pomoč in podporo pri iskanju
možnosti za izgradnjo novega Doma. Oba sta nam pozorno prisluhnila, g. Hršak, pa je
obljubil, da se bo skušal dogovoriti za sestanek z ministrico dr. Anjo Kopač Mrak. Sestanek
na ministrstvu je bil sklican 25. 10. 2016.
Na sestanku, ki smo se ga z "naše" strani udeležili g. Hršak, g. Jerič in direktor Doma, smo
ministrici na kratko predstavili našo situacijo, ki jo je že dobro poznala. Skupna ugotovitev je
bila, da je situacija našega Doma ena najtežjih in da jo je potrebno reševati. Po razpravi in
izmenjavi stališč je bil sprejet dogovor, da se opravi novelacija projekta novega Doma iz leta
2009 in preveri kreditna sposobnost Doma. Ko bosta nalogi opravljeni, bo sklican ponoven
sestanek na ministrstvu. Čeprav na sestanku ni bil sprejet noben dokončen sklep, je bil
občutek po njegovem zaključku dober, saj obstaja večja možnost, da bo sprejet dogovor o
izgradnji novega Doma v Hrastniku.
V letu 2017 smo ob veliki podpori župana občine Hrastnik, g. Mirana Jeriča, nadaljevali z
aktivnostmi za izgradnjo novega doma. Tako je bil na začetku februarja na ministrstvo za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti poslan noveliran DIIP, kar je bilo
dogovorjeno na pogovoru z ministrico dr. Anjo Kopač Mrak oktobra 2016. Na podlagi
mnenja strokovne službe ministrstva, ki je ocenila, da je gradnja novega doma upravičena, da
pa je potrebno dodelati še nekatera vprašanja v zvezi z morebitno investicijo, so se župan,
direktor občinske uprave, predstavnica izdelovalca DIIP-a in direktor Doma konec maja
oglasili na MDDSZ pri vodji investicij, kjer je potekal pogovor o tem, kako je potrebno
dopolniti DIIP. Na to temo je bil septembra organiziran še pogovor pri direktorju občinske
uprave. Poleg naštetih aktivnosti smo izkoristili še nekaj drugih priložnosti, da smo opozorili
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na nujnost izgradnje novega doma. Neko bolj konkretno odločitev pričakujemo v prvi
polovici leta 2018.
V letu 2018 so se z aktivnim (so)delovanjem Občine Hrastnik nadaljevale aktivnosti za
izgradnjo novega Doma. Junija smo bili predstavniki občine in Doma seznanjeni z idejno
zasnovo objekta; obravnaval jo je tudi strokovni svet Doma in nanjo podal konkretne
pripombe. Oktobra pa je bil pri direktorju občinske uprave organiziran sestanek, na katerem
smo sodelovali predstavniki občine, Doma, projektantka idejne zasnove s sodelavcema in
izdelovalka DIIP-a; na sestanku je bilo dogovorjeno, kaj je potrebno še postoriti v zaključni
fazi izdelave idejne zasnove in dopolnitve DIPP-a, da bo dokumentacija ustrezno pripravljena
in še v letu 2018 posredovana na resorno ministrstvo.
Ker je prišlo do določenih kratkih stikov v razumevanju dogovorjenih nalog, DIIP v letu 2018
še ni bil dopolnjen in predan ministrstvu. Bilo je potrebnih še nekaj usklajevanj, da so se
zadeve premaknile v aktivno smer. Pomembna spodbuda v tem obdobju je bil obisk ministrice
za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, mag. Ksenije Klampfer, ki je na
povabilo župana Občine Hrastnik, g. Marka Funkla, in v njegovi družbi obiskala Dom. Po
seznanitvi s situacijo Doma je ministrica v izjavi za javnost povedala, da je obstoječi objekt
neprimeren za izvajanje dejavnosti in da je potrebno zgraditi nov objekt, za katerega mora
Dom izdelati predpisano dokumentacijo, država pa zagotoviti sredstva. Po končanem obisku
se je ministrica na sedežu občine srečala še s poslanci Državnega zbora iz občine Hrastnik,
kjer je ponovila svoje stališče, da je v Hrastniku potrebna novogradnja, in zagotovila, da se bo
trudila v proračunu zagotoviti sredstva za gradnjo novih domov.
V poletno-jesenskem času so se aktivnosti za dopolnitev DIIP-a pospešile in po dolgih letih
truda, prizadevanj in konkretnih aktivnosti je župan Občine Hrastnik decembra 2019
ministrici za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti predal DIIP za izgradnjo
novega doma v Hrastniku.
Glede na to, da je bil DIIP predan ministrstvu, smo v Domu pričakovali, da se bodo aktivnosti
in pogovori glede izgradnje novega Doma nadaljevale kmalu na začetku leta 2020. Iskreno
verjamemo, da bi se v skladu z obljubami ministrice to zgodilo, vendar je prej prišlo do
zamenjave vlade in posledično do zamenjave resornega ministra. Ob nastopu dela je morala
nova ekipa vso pozornost nameniti ukrepom za preprečitev širjenja okužbe koronavirusa in ni
bilo pričakovati, da bo mogla pozornost nameniti tudi našemu projektu. Zato se v prvi
polovici leta v zvezi z izgradnjo novega Doma ni nič dogajalo.
Do nekakšne prelomnice v intenziteti aktivnosti je prišlo julija 2020, v času, ko smo imeli v
Domu okužbo in je na obisk v Hrastnik prišel državni sekretar, g. Cveto Uršič. Sestanek je bil
zaradi okužbe opravljen v pisarni župana Občine Hrastnik, g. Marka Funkla, kjer je bilo po
izmenjavi informacij dogovorjeno, da bo na ministrstvu sklican sestanek v zvezi z novim
Domom. Sestanek je bil realiziran na začetku avgusta, na njem pa so bile dogovorjene
določene naloge, ki jih je potrebno še opraviti, da bo možno projekt aktivno voditi naprej. Po
našem vedenju so bile naloge realizirane, zato lahko realno upamo, da bo v letu 2021
dokončno potrjena odločitev o izgradnji novega Doma.
Na tem mestu je potrebno omeniti še tri pomembne podporne aktivnosti: (1) dr. Alenka Forte
je v vlogi koordinatorke za covid v času okužbe aktivno opozarjala na potrebo po izgradnji
novega Doma, ker je obstoječi neprimeren za izvajanje dejavnosti, (2) Svet zavoda je v
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mesecu oktobru izvedel posebno sejo na temo izgradnje novega Doma, na katero so bili
povabljeni poslanca v državnem zboru ter župan in podžupana Občine Hrastnik in (3) KUD
Veter je sprožil akcijo zbiranja podpisov z zahtevo po izgradnji novega Doma.

Kot upravljalec objekta ugotavljamo dotrajanost na določenih delih oz. napravah na
objektu, kar bo v kratkoročnem obdobju nujno potrebno sanirati, ter dela vezana na
izboljšanje kvalitete bivanja stanovalcev. Gre predvsem za naslednje:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

izolacija ovoja zgradbe,
zamenjava stavbnega pohištva (okna) in obnova notranjih vrat ter opreme,
dotrajanost strehe in žlebov,
sanacija tal po nadstropjih,
sanacija plazovitega terena v parku (v sodelovanju z Občino Hrastnik),
sanacija zaklonišča,
sanacija opornega zidu ob dovozni cesti do Doma,
sanacija parka (tistega dela, ki ga lahko uporabljajo stanovalci),
sanacija prostora za Domom pri Izbi,
ureditev parkirišč.

Konti skupine 06 - Dolgoročne finančne naložbe (AOP 008)

Ne izkazujemo stanja.
Konti skupine 07 - Dolgoročno dana posojila in depoziti (AOP 009)

Ne izkazujemo stanja.
Konti skupine 08 - Dolgoročne terjatve iz poslovanja (AOP 010)

Ne izkazujemo stanja.
B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG) IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni in takoj vnovčljive vrednostnice (AOP 013)

Denarna sredstva v blagajni v višini 100,00 EUR so usklajena s saldom blagajniškega
dnevnika št. 57 na dan 29.12.2020 in knjigovodskim stanjem na kontu skupine 100, kar je
skladno z blagajniškim maksimumom, ki znaša 120 EUR po sklepu direktorja, kot je
določeno z 10. členom Pravilnika o blagajniškem poslovanju Doma starejših Hrastnik.
Stanja denarnih sredstev so bila popisana ob redni letni inventuri in ni bilo ugotovljenih
neskladij. Deviznih sredstev in drugih vrednotnic zavod nima.
Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)

Sredstva na žiro računu po izpisku Urada za javna plačila št. 251 z dne 31.12.2020
znašajo 183.502,68 in so usklajena s knjigovodskim stanjem na kontu skupine 110. Žiro
račun št. 01100-6030265284 ima zavod odprt kot podračun državnega proračuna.
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Stanja denarnih sredstev so bila popisana ob redni letni inventuri in ni bilo ugotovljenih
neskladij. Deviznih sredstev in drugih vrednotnic zavod nima.
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)

V navedeni bilančni skupini se vodijo terjatve do kupcev – do fizičnih oseb za storitve
oskrbe, pomoči na domu in do drugih fizičnih in pravnih oseb za storitve trž ne
dejavnosti. Na dan 31.12.2020 znaša skupno stanje terjatev do kupcev v višini 103.803
EUR. V okviru popravka vrednosti terjatev, ki na dan 31.12.2020 znaša skupaj 5.312 € so
evidentirane:
• sporne terjatve iz preteklih let in iz tekočega leta v višini 4.747 €, za katere imamo
pravnomočne sklepe o sodni izvršbi;
• dvomljive terjatve iz tekočega leta v višini 565 €, za katere imamo sklenjene
dogovore.
Vsi popravki terjatev se nanašajo na neplačane storitve oskrbe.
Tako znaša stanje terjatev na dan 31.12.2019 v bilanci stanja – AOP 015 98.490 EUR.
Konti skupine 13 – Dani predujmi in varščine (AOP 016)

Ne izkazujemo stanja.
Konti skupine 14 – Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 017)

V navedeni bilančni skupini vodimo terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta proračuni občin in države, javni zavodi kot plačniki storitev javne službe. Terjatve na
kontu 140 zajemajo izdane zahtevke resornemu ministrstvu za dodatke zaposlenim v času
epidemije, nezasedene kapacitete, dodaten kader po uredbi ministrstva ter sofinanciranje
osebne varovalne opreme in dezinfekcije.
Terjatve na kontu 141 zajemajo izdane račune za mesec 12/2020 za storitve oskrbe in
storitve pomoči na domu, katerih plačniki so občinski proračuni, ki upoštevajo 30 dnevni
rok od prejema računa, nekateri proračuni pa tudi 60 dnevni rok plačila; terjatve na kontu
142 zajemajo izdane račune za storitve zdravstvene nege za mesec december 2020,
katerih plačnik je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in izdane zahtevke za
izvajanje programov javnih del za mesec 12/2020 do Republiškega zavoda za
zaposlovanje; na kontu 143 so vodene terjatve do posrednih uporabnikov enotnega
kontnega načrta, ki se nanašajo na izdane račune za mesec 12/2020 za storitve
sodelovanja pri izvajanju domske ambulante.
Skupna vrednost terjatev iz zgoraj navedenih naslovov na dan 31.12.2020 znaša 329.865
EUR, od tega:
*terjatve do državnega proračuna – ministrstvo (epidemija)
211.742 €
*terjatve do občinskih proračunov (oskrba, pomoč na domu)
36.176 €
* terjatve do državnega proračuna (zdr.nega, pripravništvo, javna dela)
81.795 €
* terjatve do posrednih upor.obč.proračunov
152 €
V skladu s 37. členom zakona o računovodstvu je zavod uskladil z uporabniki enotnega
kontnega načrta terjatve – obveznosti z izpiski odprtih postavk na dan 31. 12. 2020, ki
izhajajo iz finančnega konta skupine 14.
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Konti skupine 15 – Kratkoročne finančne naložbe (AOP 018)

V navedeni bilančni postavki ne izkazujemo stanja.
Konti skupine 16 – Kratkoročne terjatve iz financiranja (AOP 019)

V navedeni bilančni postavki ne izkazujemo stanja.
Konti skupine 17 – Druge kratkoročne terjatve (AOP 020)

V navedeni bilančni postavki izkazujemo terjatve v skupni višini 5.099 EUR, ki izvirajo
iz naslednjih naslovov:
• terjatve za nadomestila plač iz naslova boleznin nad 30 dni v višini 4.242 EUR, ki se
nanašajo na obračun plače za mesec 12/2020,
• terjatve za vstopni DDV, ki še niso priznane, v skupni višini 241 EUR in se nanašajo
na prejete račune za blago in storitve v mesecu januarju 2021 za opravljene dobave v
mesecu decembru 2020,
• terjatve do zaposlenih za plačano premijo PZZ za mesec januar 2021, katere valuta
plačila je 31.12.2020 in je obračunana kot odtegljaj zaposlenim pri plači za mesec
12/2020 z valuto 8.1.2021 v višini 615 EUR.
Konti skupine 19 – Aktivne časovne razmejitve (AOP 022)

V navedeni bilančni skupini vodimo stanje v vrednosti 43.397 €, kar se nanaša na
kratkoročno odložene odhodke za prejete in plačane račune v letu 2020, ki se nanašajo na
stroške leta 2020 in sicer stroške za licenco programa MS Office in antivirusni program,
programi za javna naročila JA-NA, Varstvo osebnih podatkov, SE-JA in E-manager v
višini 3.168 € ter za prejete in plačane račune v letu 2020, ki se nanašajo na stroške
osebne varovalne opreme za zdravstvo in strateško zalogo v višini 40.228 € v letu 2020.
C) ZALOGE

Zavod ima organizirano materialno knjigovodstvo in skladiščno evidenco, preko katere
se evidentirajo nabave in porabe:
- živil in drugega prehrambnega materiala,
- čistil, nabavljenih v večjih količinah, ki se postopno porabljajo,
- sanitetnega in zdravstvenega materiala,
- stvari drobnega inventarja z življenjsko dobo nad 1 leto oz. nadomestne
dele, ki se ob nabavi takoj ne odda v uporabo,
- vračljivo embalažo.
Zavod ima samo zaloge materiala, nima pa zalog trgovskega blaga, gotovih izdelkov in
nedokončane proizvodnje.
Materialno knjigovodstvo vodi zaloge materiala po dejanskih nabavnih cenah, porabo pa
po povprečnih nabavnih cenah, kot imamo določeno s pravilnikom o računovodstvu.
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Zaloge materiala so bile količinsko popisane ob redni letni inventuri. Na dan 31.12.2020
so vrednostno izkazane v skupni višini 9.897 EUR, kar se nanaša na:
- zaloge prehrambnega materiala
v višini
2.478,82 EUR,
- zaloge čistil
v višini
676,22 EUR,
- zaloge drugega neprehrambenega materiala
v višini
88,80 EUR,
- zaloge zdravstvenega in sanitetnega mat.
v višini
6.580,50 EUR,
- zaloge vračljive embalaže
v višini
73,58 EUR.
Vrednost stanja zalog na dan 31.12.2020 predstavlja 59,10 % povprečne mesečne porabe
in se glede na vrednostno porabo praviloma obrnejo na 8-9 dni.
Količinski popis zalog materiala in embalaže je bil predmet rednega letnega popisa.
Komisija je preverila tudi vrednostno izkazovanje stanja zalog na dan 31.12.2020 v
finančnem knjigovodstvu in analitični evidenci materialno-skladiščnega poslovanja.
Stanja so usklajena.
V finančnem knjigovodstvu evidentiranje nabav temelji na prejetih računih in mesečnih
usklajevanjih prejetega in izdanega materiala z materialnim knjigovodstvom, kar je tudi
podlaga za stroškovno izkazovanje mesečne porabe zalog. V okviru materialnega
knjigovodstva se izvaja tudi nadzor pogodbenih cen po javnih razpisih ali postopkih
zbiranja ponudb skladno z ZJN-3. Glede na preteklo leto ne ugotavljamo bistvenih
sprememb v gibanju in stanju zalog, prav tako je čas obračanja zalog ostal enak.
II. OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE
Konti skupine 20 – Kratkoročne obveznosti za prejete predujme in varščine (AOP 035)

Ni izkazanega stanja.
Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)

Nanašajo se na obračunane stroške dela za mesec 12/2020, ki znašajo
predstavlja naslednje vrste stroškov:
• neto plače in nadomestila plač 12/2020
v višini
• prispevki za socialno varnost iz plač
v višini
• dohodnina
v višini
• obveznosti za jubilejno nagrado
v višini
• povračila stroškov prehrane in prevoza
v višini
• premija dod. kol. pok. zavarovanja po ZVPSJU
v višini

164.303 EUR in
97.570,23 EUR,
34.829,08 EUR,
20.806,91 EUR,
693,01 EUR,
7.906,69 EUR,
2.497,13 EUR.

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

Izkazane obveznosti do dobaviteljev za osnovna sredstva znašajo 683,20 EUR in za
obratna sredstva v višini 101.356,15 EUR, kar skupaj znaša 102.039 EUR.
Vse obveznosti zapadle v plačilo do 31.12.2020 so tudi dejansko poravnane.
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)
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Izkazane druge kratkoročne obveznosti na dan 31.12.2020 znašajo 31.583 EUR in se
nanašajo na:
• stanje obračunanih prispevkov in davkov na plače in pogodbeno delo za december
2020 v višini 24.447,54 EUR;
• obveznost za DDV za december 2020 in poračun odbitnega deleža za leto 2020 v
višini 2.577,48 EUR;
• obveznost do stanovalcev iz naslova preplačil pri pokojnini in žepnine za december
2020 v višini 399,17 EUR, kar je bilo vrnjeno na račun stanovalcev v januarju 2021,
• obveznost za sindikalno članarino obračunano pri plači 12/2020 v višini 744,30 EUR,
• kreditne odtegljaje od plač za mesec december 2020 v višini 2.642,35 EUR z valuto
10.01.2021,
• obveznost za pogodbeno delo v decembru 2020 v višini 772,16 EUR z izplačilom do
18.1.2021.
Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP
039)

Zavod na tem kontu izkazuje kratkoročne obveznosti v skupni vrednosti 6.086 EUR.
Obveznost do državnega proračuna za mesec december 2020 se nanaša na Ministrstvo za
finance na stroške BS za 11/2020 in 20/2020 ter na Ministrstvo za javno upravo za izdajo
kvalificiranega potrdila v višini 101,10 €.
Obveznost do občinskega proračuna se nanaša iz naslova samoplačniških deležev
upravičencev storitve pomoči na domu za mesec 12/2020 v višini 3.350,54 €. V občinski
proračun je bila obveznost nakazana v januarju 2021 skladno s Pogodbo o izvajanju
programa pomoči na domu v občini Hrastnik.
Obveznost do posrednih uporabnikov proračuna države za mesec december 2020 v višini
1.917,92 EUR, ki je obveznost do Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano
za storitve sanitarnega pregleda kuhinje v decembru 2020 ter Doma upokojencev Vrhnika
za opravljeno delo zdravstvene osebe v času okužbe s COVID-19.
Obveznost do posrednih uporabnikov proračuna občine za mesec december 2020 v višini
716,72 EUR, ki se nanaša na obveznost do Zdravstvenega doma Hrastnik v višini 127,42
EUR in Zasavskih lekarn v višini 589,30 EUR za mesec december 2020.
Vse obveznosti so bile poravnane v skladu s plačilnimi roki v januarju 2021.
Konti skupine 25 – Kratkoročne obveznosti do financerjev (AOP 040)

Na tem kontu se izkazuje obveznost v višini 320.000 € za kredit pri Ministrstvu za
finance na dan 31.12.2020. Od julija 2020 se je plačilna sposobnost izredno poslabšala
zaradi izredno povečanih stroškov povezanih z okužbo COVID-19 in izpada prihodkov.
Dom je s soglasjem resornega ministrstva in Ministrstva za finance pridobil kratkotočno
likvidnostno posojilo, katerega zapadlost je 30.6.2021.
Konti skupine 26 – Kratkoročne obveznosti iz financiranja (AOP 041)

Ni izkazanega stanja.
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Konti skupine 29 – Pasivne časovne razmejitve (AOP 043)

Na tem kontu je izkazana obveznost za vračunani strošek revizije za leto 2020 v višini
1.500,60 EUR.

E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI
Konti skupine 92 – dolgoročne pasivne časovne razmejite (AOP 047)
Na kontih podskupine 920 - dolgoročno odloženi prihodki (AOP 047 DEL)

Ni izkazanega salda na dan 31.12.2020.
V letu 2014 je bila uveljavljena nova Uredba o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov,
ki določa, da od 1.4.2014 dalje delodajalci, ki so neposredni ali posredni proračunski
uporabniki ne morejo uveljavljati nagrade za preseganje kvote in ne uveljavljati
oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje po 74. členu
Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov
Na kontih podskupine 922 – prejete donacije, namenjene nadomeščanju stroškov amortizacije
(AOP 047 del)

Stanje na kontu 9220 na dan 1.1.2020 v višini 136,65 EUR se nanaša na sedanjo vrednost
prejetih donacij. Stanje donacij se v celoti nanaša na prejete donacije v preteklih letih.
V mesecu februarju 2010 je Občina Hrastnik ob obletnici ustanovitve Doma, donirala v
naravi LCD TV sprejemnik v nabavni vrednosti 846,90 EUR, februarja 2011 pa sta
Društvo upokojencev Hrastnik in Društvo upokojencev Dol pri Hrastniku namensko
donirali sredstva v višini 580,00 EUR tudi za nakup LCD TV sprejemnika. V letu 2012
je Dom prejel donacijo s strani evropske poslanke ga. Mojce Kleva Kekuš v obliki dveh
počivalnikov za stanovalce v vrednosti 969,73 EUR in s strani KS Rudnik Hrastnik
oprema kot drobni inventar v vrednosti 100 EUR. V letu 2020 je Dom prejel donacije od
Steklarne Hrastnik d.d., TKI Hrastnik d.d. in AGM Nemec d.o.o. za nakup 3 negovalnih
postelj s trapezom in obposteljno mizico v vrednosti 4.004,19 EUR, donacije podjetij
TIMO d.o.o. in SIMP¨S d.o.o. v naravi in sicer 3 servirne vozičke v vrednosti 850,00
EUR. Sin naše stanovalke je doniral video-konferenčni sistem za vzpostavljanje video
povezav naših stanovalcev s sorodniki v višini 821,65 EUR.
Na dan 31.12.2020 je bila obračunana še amortizacija za leto 2020 od vse navedene
opreme v višini 338,98 EUR in pokrita v breme izkazanega dolgoročnega vira iz naslova
teh donacij.
STANJE OZ. SPREMEMBA
stanje na dan 31.12.2019
prejete donacije 2020
amortizacija 2020
stanje na dan 31.12.2020

znesek
136,65
5.675,84
-338,98
5.473,51

Sedanja vrednost opredmetenih osnovnih sredstev iz donacij na dan 31.12.2020 tako
znaša 5.473,51 €. Oprema je kosovno evidentirana tudi v analitični evidenci osnovnih
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sredstev, predmet vsakoletnega popisa in bo aktivna vse do ugotovljene uporabne
vrednosti, ne glede na dejansko sedanjo vrednost.
Konti skupine 93 – Dolgoročne rezervacije (AOP 048)

Ni izkazanega stanja.
Konti skupine 96 – Dolgoročne finančne obveznosti (AOP 054)

Ni izkazanega stanja.
Konti skupine 97 – Druge dolgoročne obveznosti (AOP 055)

Ni izkazanega stanja.
Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna
sredstva (AOP 056)

Stanje na dan 1.1.2020 znaša 2.628.995,07 EUR. Na podlagi sklepa sveta zavoda z dne
27.2.2020 in IOP Ministrstva za finance št. 884552 z dne 26.1.2021 smo v breme
dolgoročne obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje pokrivali presežek odhodkov nad
prihodki po zaključnem računu 2019 v višini 166.559,18 €. Na dan 31.12.2020 znaša
stanje dolgoročne obveznosti za sredstva prejeta v upravljanje 2.462.435,89 € (brez vira
iz naslova donacij, ki se porabljajo za pokrivanje rednega letnega amortiziranja) in je za
322.443,74 EUR večja od stanja sedanje vrednosti dolgoročnih neopredmetenih sredstev
in opredmetenih osnovnih sredstev v upravljanju.
Razlika predstavlja neporabljena sredstva amortizacije, in sicer:
• obračunana in neporabljena amortizacija leta 2020 v višini
• neporabljena amortizacija preteklih let
v višini

129.420 EUR,
193.022 EUR.

Navedena sredstva amortizacije so tudi vir za načrtovanje novih nabav opreme in
vlaganja v objekt.
Konti podskupine 981– obveznosti za dolgoročne finančne naložbe (AOP 057)

Ni izkazanega stanja.
Konti podskupine 985– Presežek prihodkov nad odhodki

Ni izkazanega stanja.
Konti podskupine 986 presežek odhodkov nad prihodki

Na dan 1.1.2020 je bil izkazan nepokrit presežek odhodkov nad prihodki v višini
166.559,18 EUR, ugotovljen v zaključnem računu 2019. Na podlagi že omenjenega
sklepa sveta zavoda z dne 26.2.2020 in IOP Ministrstva za finance z dne 26.1.2021 je bil
presežek odhodkov nad prihodki v višini 166.559,18 EUR pokrit s sredstvi neporabljene
amortizacije iz preteklih let.
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Na dan 31.12.2020 pa v zaključnem računu 2020 prav tako ugotavljamo presežek
odhodkov nad prihodki v višini 283.075,63 EUR.

Sprememba konta skupine 986 - presežek odhodkov nad prihodki:
STANJE OZ. SPREMEMBA podskupine 986
stanje na dan 31.12.2019
- prenos poslovnega izida iz preteklih let za izveden nakup
osnovnih sredstev po izdanem soglasju ministrstva na
podskupino 980
+ presežek prihodkov nad odhodki za leto 2020 (iz priloge
3 – AOP 891)
- presežek odhodkov nad prihodki za leto 2020 (iz priloge
3 – AOP 892)
- uporabljeni prihodek iz preteklih let, namenjen pokritju
odhodkov v letu 2019 (iz priloge 3 – AOP 893)
+ pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz leta 2019
stanje na dan 31.12.2020

v EUR
- 166.559,18
0

0
-

283.075,34

0
+ 166.559,18
- 283.075,34

Skupina 98 skupaj – dolgoročna obveznost za sredstva prejeta v upravljanje
Zavod je dne 26.1.2021 prejel s strani Ministrstva za finance izpisek terjatev za sredstva
prejeta v upravljanje, zaradi obveznega usklajevanja po 37. členu zakona o
računovodstvu na dan 31.12.2020. IOP obrazec št. 884552 z izkazanim stanjem v višini
2.462.435,90 EUR, smo ga potrdili ter ga dne 18.2.2021 poslali preko UJP net.
Dne 26.2.2021 smo MF, Direktoratu za javno računovodstvo posredovali še spremembo
IOP št. 884552 na dan 31.12.2020 po ugotovitvi poslovnega rezultata za leto 2020, ki je
izkazan kot presežek odhodkov nad prihodki v višini 283.075,34 EUR.

STANJE IN SPREMEMBE SKUPINE 98 v letu 2020:
________________________________________________________________________
* stanje obveznosti za sredstva v upravljanju na dan 1.1.2020 v višini 2.462.435,90 EUR
* presežek prihodkov nad odhodki po ZR 2020
v višini
0,00 EUR
---------------------------------------------------------------------------------------------------------STANJE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI na dan 1.1.2020 v višini 2.462.435,89 EUR
* ugotovljen presežek odhodkov nad prihodki po ZR 2020 v višini - 283.075,34 EUR
________________________________________________________________________
STANJE NA DAN 31.12.2020
v višini 2.179.360,55 EUR
________________________________________________________________________
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STANJA IZVENBILANČNE EVIDENCE
Na aktivnih in pasivnih kontih izven bilančne evidence 990 in 999 zavod izkazuje na dan
31.12.2020 skupno vrednost 20.061,13 € in sicer:
• drobni inventar z življenjsko dobo nad 1 leto, ki je še v uporabi in ga je zavod
pridobil ob ustanovitvi v skupni vrednosti 20.306,54 EUR (zavod za navedeni drobni
inventar zagotavlja tudi skupinsko evidenco po vrsti in količini) in je glede na stanje
31.12.2019 manjši za odpise po letni inventuri v višini 375,41 €,
• telefonske aparate v najemu po pogodbi s Telekom Slovenije, Ljubljana št. 24/2016 z
dne 7.1.2016 za skupno 41 komadov v vrednosti 41 EUR, kar pomeni enako število
aparatov glede na preteklo leto,
• prenova zaklonišča in opreme v zaklonišču, ki jo je financiralo resorno ministrstvo.
Konec leta 2012 smo prejeli finančno dokumentacijo (ni razvidna specifikacija
prenove), na podlagi katere smo povečali obveznost za sredstva prejeta v upravljanje
in zmanjšali popravek vrednosti objekta (zaklonišče je del objekta). Hkrati pa smo
ohranili kosovno evidenco po vrsti orodja tudi v izven bilančni evidenci ki znaša 54
komadov v vrednosti 54 €,
• 25 ključkov za uporabo avtomata za napitke razdeljene med zaposlene,
• 10 posod PVC za tekoče milo.
Sredstva izven bilančne evidence so tudi predmet letnega kosovnega popisa in
usklajevanja s knjigovodsko evidenco.
2.

POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH
UPORABNIKOV (PRILOGA 3)

Dom starejših Hrastnik je javni zavod, katerega ustanovitelj je Vlada Republike
Slovenije, zato je kot posredni uporabnik proračuna države dolžan voditi poslovne knjige
in pripravljati letna poročila skladno z zakonom o javnih financah kot temeljnim
predpisom na področju razpolaganja z javnimi sredstvi. Podrobnejša navodila in
predpisani postopki ravnanja na področju računovodenja in poročanja o doseženih ciljih
pa so predpisani z Zakonom o računovodstvu, Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju
prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava ter Pravilnikom o enotnem kontnem
načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. Uporaba
pravil splošnih računovodskih standardov pa je dovoljena tam, kjer ni vrednotenje oz.
merjenje računovodskih kategorij določeno s posebnimi predpisi, ki veljajo za osebe
javnega prava.
Dom starejših Hrastnik je dolžan spremljati prihodke in odhodke po načelu nastanka
poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka. Slednji se od določenih uporabnikov
zahteva zaradi spremljanja porabe javno finančnih prihodkov na nacionalni ravni.
Podrobna realizacija prihodkov in odhodkov je razvidna iz obveznih finančnih izkazov,
izdelanih v skladu s Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske
uporabnike in druge osebe javnega prava ter tabel, ki dodatno pojasnjujejo dosežene
prihodke in odhodke po naravnih vrstah in po stroškovnih nosilcih oz. stroškovnih
mestih.
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VIDIKA USPEŠNOSTI POSLOVANJA JE ZA OBRAVNAVO NA SVETU ZAVODA POMEMBEN
IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV PO NAČELU NASTANKA POSLOVNEGA DOGODKA, KI BO
TUDI PREDMET PODROBNEGA OBRAVNAVANJA V NADALJEVANJU.

Z

Svet zavoda je Finančni načrt za leto 2020 skupaj z Delovnim načrtom za leto 2020
obravnaval in sprejel dne 24.3.2020 na 5. korespondenčni seji.
Pri podajanju predloga delovnega in finančnega načrta za leto 2020 je bil svet zavoda
posebej seznanjen, da smo s strani resornega ministrstva prejeli izhodišča z a pripravo teh
dokumentov dne 13.2.2020, kot sledi iz 49. člena Zakona o izvrševanju proračunov RS za
leti 2020 in 2021 (ZIPRS2021), pri katerem smo izhajali iz:
• izhodišč prejetih s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti z dne 13.2.2020,
• redna uskladitev cen storitev institucionalnega varstva – prejeta s strani Ministrstva za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti z dne 12.2.2020 za dvig cene od
1.3.2020,
• upoštevali smo znana izhodišča glede politike cen (t.j. sprememba cen v oskrbi; cena
ZN od 1.1.2020 glede na veljavni Splošni dogovor za pogodbeno leto 2020 ter objava
višje cene od 1.3.2020 v višini 17,56 € z upoštevanjem medletne korekcije cene glede
na realizacijo),
• povečanja minimalne plače od 1.1.2020 in povečanja premij dodatnega pokojninskega
zavarovanja javnih uslužbencev,
• veljavno delovnopravno zakonodajo in ZIPRS2021,
• notranje varčevalne ukrepe, ki izhajajo iz sanacijskega načrta iz leta 2010.
Predvidevanje okoliščin, v katerih bo Dom posloval smo ocenili precej enako, kot je bila
situacija v preteklosti in izpostavili predvsem:
• negativne učinke, ki izhajajo iz prenizke kapacitete in podstandarda,
• bojazen večje nezasedenosti kapacitet,
• negativen učinek nove minimalne plače od 1.1.2020,
• kadrovske probleme zaradi delovnih omejitev zaposlenih invalidov,
• varčevalne ukrepe ZZZS.
Pri načrtovanju PRIHODKOV smo izhajali iz naslednjih predpostavk:
• zasedenost kapacitet v obeh osnovnih dejavnostih z nespremenjeno kapaciteto kot je
bila realizacija v preteklem letu (132 postelj),
• izvajanje programa pomoč na domu ob delavnikih za 66 upravičencev in v okviru
tega dostava kosila na dom 45 uporabnikom, kar je več kot preteklo leto,
• v programu javnih del skupaj 3 delavce, ki so v 82,5% oz. 75% financirani s strani
Zavoda za zaposlovanje, pri čemer bo razliko za 2 delavca stroške plač krila Občina
Hrastnik, strošek Doma je ena delavka za razliko 25% stroška plač in regresa za letni
dopust,
• izvajanje obvezne šolske prakse, s čimer se delno blažijo lastne kadrovske težave,
ovrednotena v ocenjenem znesku za povračilo,
• večji obseg na tržni dejavnosti kot je bil v letu 2019,
• cene oskrbe I v skladu z navodili resornega ministrstva o usklajevanju in določanju
cen storitev institucionalnega varstva v letu 2020, ki v januarju 2020 znaša 20,81 €, v
od 1.3.2020 pa 21,12 €.
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Celotni prihodki so bili tako načrtovani v višini 2.415.068 €, kar je za 6,12 % več kot so bili
doseženi preteklo leto, kar temelji na boljši zasedenosti kapacitet in večji tržni dejavnosti.
Pri načrtovanju ODHODKOV smo v prvi vrsti sledili načrtovanim prihodkovnim
možnostim in tistim vrstam stroškov, ki so za izvajanje osnovne dejavnosti nujni. Soočili smo
se s problemom, da smo za uravnotežen finančni načrt morali pri vsaki stroškovni postavki
planirati zelo okrnjeno porabo.
Pri STROŠKIH DELA smo upoštevali normativni kader, ki je v obeh osnovnih dejavnostih v
številu enak kot je bilo realizirano preko opravljenih delovnih ur v preteklem letu, to je 65,58
delavcev skupaj v oskrbi in zdravstvu ter ena delavka na tržni dejavnosti. Za program pomoč
na domu je bilo planiranih 5 delavk, kar je 1 več kot preteklo leto in upoštevano v ceni
storitve, za katero smo s strani financerja Občine Hrastnik pridobili soglasje. Stroški dela
javnih delavcev in pripravnika pa so bili ocenjeni glede na sklenjene pogodbe.
Regres za letni dopust je bil planiran skladno z ZDR-1 v višini minimalne plače ne glede na
plačne razrede. Med drugimi stroški dela pa so bile upoštevane odpravnine zaradi odpovedi
pogodbe o zaposlitvi za določen čas (velja tudi za pripravnika), šest jubilejnih nagrad, štiri
solidarnostne pomoči zaradi daljše bolezni in 3 odpravnine za upokojitev. V Uradnem listu
št. 80/2019 so za javne uslužbence od 1.1.2020 veljavne višje premije za kolektivno dodatno
pokojninsko zavarovanje.
Za vse dejavnosti in programe v zavodu smo načrtovali stroškov dela skupaj za 6,25% več kot
preteklo leto, kar se nanaša na zakonsko predvideno povišanje plač v javnem sektorju zaradi
minimalne plače ter ostalih nadomestil plač. Zaradi načrtovanih višjih odhodkov smo za
izplačilo regresa v juniju 2020 planirali najem kredita v višini 75.000 EUR.
Strošek AMORTIZACIJE je bil načrtovan v višini predpisanih amortizacijskih stopenj in
ocenjen za 1,14% več kot v preteklem letu, pri čemer pa smo načrtovali višjo nabavo opreme
kot DI v višini 10.000 €.
Tako smo ocenili celotne odhodke za 1,12% manj kot so bili realizirani v preteklem letu ter v
skupnem znesku enako načrtovanim prihodkom.
Še posebej smo na svetu zavoda poudarili, da iz delovnega in finančnega načrta ter pojasnil
izhaja, da bo potrebno v celotnem obdobju pri izvajanju vseh dejavnosti slediti varčevalnim
ukrepom na vseh segmentih porabe in s sprotnim analiziranjem ugotavljati odstopanja. Za
obvladovanje odhodkov bo potrebno zelo skrbno presojati vsako porabo in upoštevati
načrtovane okvire. Na nivoju zavoda kot celote je bil finančni načrt sicer uravnotežen, po
posameznih vrstah dejavnosti pa smo bili primorani ocenjevati enako gibanje kot zadnja leta.
Zdravstvena dejavnost skozi dosežene prihodke ZZZS ne pokrije več niti vseh stroškov
dela, tako da so poleg dela le-teh tudi vsi materialni stroški breme dejavnosti oskrbe, tako da
bo potrebno z veliko pozornostjo spoštovati varčevalne ukrepe, saj to pomeni izgubo na
nivoju zavoda kot celote in likvidnostne težave.
Sestavna dela delovnega in finančnega načrta sta bila tudi:
* plan nabav opreme in vlaganja v objekt iz sredstev amortizacije v skupni višini 57.580 € in
sicer podrobno po posameznih vrstah opreme in vlaganj v objekt. Glede na dejstvo, da si že
nekaj let z delom neporabljenih sredstev amortizacije zagotavljamo tekočo likvidnost, tudi za
letošnje leto predlagamo, da neporabljena amortizacija iz preteklih let ostane nerazporejena.
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* plan investicijskega vlaganja iz tekočih prihodkov je bil sprejet v višini 9.800 €, kar je bilo
podrobno razvidno iz priložene tabele. Načrtovali smo večja dela na samem objektu in
bivalnih prostorih kot npr.: obnova kopalnic, generalna obnova plinskega kotla in podobno.
Kadrovski načrt za leto 2020, ki je bil v prilogi delovnega načrta zavoda in je skladen z
določbo 60. člena ZIPRS2021 in Uredbo o načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih
uporabnikov proračuna in metodologiji spremljanja njihovega izvajanja za leti 2020 in 2021
(v nadaljevanju Uredba), ki govorita o nespremenjenem številu zaposlenih do januarja 2020.
Prav tako smo skladno z Uredbo poročali o izvajanju kadrovskega načrta za leto 2020 preko
sistema ISPAP (informacijski sistem za posredovanje in analizo podatkov o plačah v JS) do
18. aprila, 18. julija, 18. oktobra 2020 in do 18. januarja 2021.
Med drugimi pojasnili smo zapisali, da je vlada Republike Slovenije dne 12.3.2020 ob
18.uri razglasila epidemijo v Republiki Sloveniji. Predpisi in ukrepi za omejitev širjenja
virusa so sledili vsak dan, posebni ukrepi predvsem za zdravstvene in socialnovarstvene
ustanove. Takrat smo lahko zapisali, da se soočamo s pomanjkanjem razkužil in kirurških
mask na slovenskem trgu, prepoved javnega prevoza je postala problem za zaposlene, ki
so ostali brez prevoza na delo. Z dne 16.2.2020 je vlada zaprla vse šole in vrtce v
Sloveniji, zato določeni zaposleni niso imeli varstva za otroke. Dobavitelji so nas
obvestili o zmanjšanjem asortimanu živil. Za storitev pomoč na domu se uvaja drugačen
način dela, ki pomeni dodatno nabavo menažk in več zaščitnih sredstev za oskrbovalke.
Učinke dotedanjih ukrepov še nismo mogli ovrednotiti, ocenjevali pa smo, da bo to
vodilo k višjim stroškom dela, materiala in storitev.
Sprejet finančni načrt za leto 2020 je bil realiziran tako, kot bomo podrobneje pojasnili v
nadaljevanju:

IZKAZ PRIHODKOV IN ODHODKOV ZA LETO 2020 ZA
ZAVOD KOT CELOTO
zap. ELEMENT

PLAN 2020 strukt.

REALIZACIJA strukt.

št.

TEKOČE
LETO
1
1 PRIHODKI POSLOV.
2 FINANČNI PRIH.
3 DRUG. in PREV. PRIH.
4 CELOTNI PRIHODKI
5 STR. MAT IN STOR
6 STR. DELA
7 AMORTIZACIJA
8 REZERVACIJE
9 DRUGI STROŠKI

11 FINANČNI ODHODKI
12 IZR.in PREVR.ODH
13 CELOTNI ODHODKI

IND

REALIZACIJA strukt.

Real.20/ PREDHODNO
Plan 20
LETO
5
6
7

Real.20/
real.19
8
9

2

3

4

2.412.218

99,89

2.691.877

98,7

111,59

2.273.249

99,88

118,41

350

0,01

483

0

138

385

0,01

125,4

35.721

1,3

1428

2.208

0,89

1617

2.728.081 100,00

112,96

2.275.842 100,00

119,87

2.500

0,1

2.415.068

100,00

567.990

23,4

874.997

29,05

154,0

688.980

28,2

127,0

1.701.764

70,5

1.993.057

66,18

117,0

1.601.635

65,6

124,34

143.884

6,0

140.920

4,67

97,9

145.915

6,9

96,579

0

0

0

0

0

0

0

0

1.280

0,1

380

0,02

362

0,01

104,97

0

0

105

0,0

0

0

0

1.699

0,08

1132

3.987

0,1

41,86

3.011.158 100,00

124,6

2.442.401

100,0

123,28

150

0

2.415.068

100,00

0

14 PRESEŽEK PRIHODK

0

0

15 PRESEŽEK ODHODK

283.076

166.559

16 DAVEK OD DOH. PO

IND

0

0
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0

169,95

17 POSLOVNI IZID
17a Pokrivanje iz presežka
preteklih let
18 PRESEŽEK
ODHODKOV
NAD
PRIHODKI

0

+

-283.076
0

+

-166.559
0

0

-283.076

-166.559

19 ŠT.ZAPOSLENIH

73

73

100

72

20 ŠT.MESEC.POSL.

12

12

100

12

169,95

100

1. ANALIZA PRIHODKOV

CELOTNI PRIHODKI doseženi v letu 2019 so znašali 2.728.081 EUR in so bili za 19,8
% višji od doseženih v letu 2019 in za 12,96 % višji od načrtovanih s finančnim
načrtom.
Največji delež neplaniranih prihodkov je v okviru prihodkov iz naslova COVID -19 v
višini 496.472 EUR za dodatke zaposlenim zaradi epidemije, nezasedenih kapacitet,
neizvedene storitve pomoči na domu, namestitve v domačo oskrbo, dodatnega kadra po
Uredbi COVID ter sofinanciranje osebne varovalne opreme in dezinfekcije, ki so se
oblikovali na zakonski podlagi.
Neplačani prihodki poslovnega leta 2020, izkazani v kratkoročnih terjatvah, znašajo
433.454 EUR in predstavljajo v celotnem prihodku 15,88%, kar je za 2,32 odstotne točke
več kot preteklo leto. Največji delež se nanaša na storitve zdravstvene nege, ki izhajajo iz
meseca 12/2020 in plačila občinskih proračunov za storitve oskrbe, ki upoštevajo 30
dnevni rok od prejema računa; konec leta pa zaradi nezadostno planiranih proračunskih
postavk preložijo plačilo tudi za 60 dni. Terjatve do fizičnih oseb za storitve oskrbe in do
drugih pravnih oseb za storitve tržne dejavnosti se poravnavajo skladno s splošnim 15.
dnevnim plačilnim rokom od dneva opravljene storitve. Za zamujena plačila kupce redno
opominjamo in mesečno zaračunavamo zamudne obresti. V letu 2020 smo ob letni
inventuri ugotavljali dvomljive terjatve v breme prevrednotovalnih odhodkov v višini
564,81 EUR, za katere so postopki za plačilo v teku. Skupna vrednost dvomljivih terjatev
znaša 564,81 EUR.
V okviru popravka vrednosti terjatev na dan 31.12.2020, ki znaša skupaj 4.747 € so
evidentirane sporne terjatve iz preteklih let v višini 4.293 EUR ter neplačana terjatev v
višini 508 EUR, za katero smo vložili izvršbo v letu 2020.
V letošnjem letu smo med svojci stanovalcev, ki so plačniki storitev oskrbe, zabeležili
nekaj novih neplačnikov. Na podlagi rednega opominjanja in osebnih raz govorov so
določeni poravnali zapadle obveznosti oz. smo pisno dogovorili obročna poplačila.
Ugotavljamo pa, da se tudi preko sodnih izvršb poplačila tekoče ne realizirajo, ker imajo
dolžniki prejemke že obremenjene do višine 714,84 € kot določa novela ZIZ-J. oz.
sprememba vrednosti od 1.1.2020.
Prihodki iz poslovanja znašajo skupaj 2.691.877 EUR, kar predstavlja 98,67% vseh
prihodkov in so bili doseženi z izvajanjem javne službe in tržne dejavnosti.
Finančni prihodki znašajo 483 EUR, kar predstavlja 0,01% vseh prihodkov in je za
približno enako kot preteklo leto. V glavnini gre za zamudne obresti od prihodkov
oskrbnin v višini 483 EUR.
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Drugi oz. izredni prihodki so realizirani v višini 2.196 EUR in se nanašajo na
uveljavljeno in plačano strojelomno odškodnino po zavarovalni polici.
Prevrednotovalni poslovni prihodki, ki so znašali 33.525 EUR, se nanašajo na plačila
dvomljivih terjatev in sodnih stroškov po sodnih izvršbah v višini 3.772 EUR ter na
plačilo ZZZS za sodno tožbo iz leta 2017 v višini 29.753 EUR.
2. ANALIZA ODHODKOV

CELOTNI ODHODKI znašajo 3.011.158 EUR in se nanašajo na odhodke iz poslovanja v
višini 2.438.051 EUR ali 99,9 %, na finančne odhodke 105 EUR, na druge odhodke v
višini 380 EUR ali 0,02% ter na prevrednotovalne in izredne odhodke v višini 1.699 EUR
ali 0,08%. V primerjavi z doseženimi v preteklem letu so celotni odhodki višji za
23,28%, v primerjavi z načrtovanimi pa za 24,6%.
Odhodki iz poslovanja znašajo 3.011.158 EUR in so nastali pri izvajanju javne službe in
tržne dejavnosti in so po glavnih vrstah naslednji:
v EUR
Vrsta odhodka
JAVNA SLUŽBA
%
TRG
%
SKUPAJ
Str.materiala in storitev 848.105
96,9
26.892
3,1
874.977
Str.amortizacije
140.776
99,8
144
0,2
140.940
Prevrednotovalni odhodk 1.699
100
0
0
1.699
Drugi stroški
379
99,9
1
0,1
380
Finančni odhodki
105
100
0
0
105
Str.dela
1.960.743
98,3
32.314
1,7
1.993.057
Skupaj
2.951.807
98,0
59.351
2,0
3.011.158
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
V primerjavi s planiranimi so bili stroški materiala in storitev realizirani za 54,05% več,
njihov delež v celotnih odhodkih pa znaša 29,08%, kar je za 0,87 odstotne točke več kot
preteklo leto.
Na podlagi izvedenih postopkov javnih naročil in postopkov preverjanja cen na trgu po
internih pravilih naročil manjših vrednosti imamo za stalne nabave blaga in storitev
sklenjene letne pogodbe s fiksnimi cenami, kjer je merilo za izbor najugodnejšega
ponudnika vedno najnižja cena. Na podlagi tekočega spremljanja medletnega poslovanja,
sprotnega kontroliranja pogodbenih cen in podrobnega analiziranja stroškov ugotavljamo,
da so bili vsi realizirani stroški nujni za normalno izvajanje osnovne dejavnosti. V letu
2020 smo nadaljevali s konec leta 2010 sprejetimi varčevalnimi ukrepi, pri čemer pa
ugotavljamo, da imajo tudi le-ti svojo mejo. Pri izvajanju osnovne dejavnosti skladno s
standardi in normativi storitev, izvajanju preventivnih ukrepov varovanja zdravja in
zaščite stanovalcev ter zagotavljanju varstva pri delu zaposlenim ugotavljamo, da so
dodatni ukrepi racionalizacije precej omejeni. V letu 2020 smo bili zaradi ukrepov
omejitve širjenja virusa COVID-19 soočeni s situacijo, ko je bilo zaradi takojšnjih
ukrepov potrebno izvesti nabavo zaščitnih sredstev za zaposlene in razkužila, kar v
prejšnjih letih ni bilo potrebno oz. zaradi sezonske gripe in posamičnih nevarnih bakterij
le v manjšem deležu. Poraba teh sredstev se je enormno povečala v času okužbe z
virusom COVID-19 od 10.7.2020 do 18.9.2020.
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V nadaljevanju prikazujemo porabo najpomembnejših vrst materiala in storitev glede na
preteklo leto:
vrsta stroška

leto 2020 leto 2019
znesek v znesek v
EUR
EUR
živila in prehrambeni mat.
186.682
182.892
čistila in toaletni mat.
43.291
28.976

I rasti
delež
leto 20/ v MS
leto 19 2019
102 21,3
149
4,9

Zdravstveni in sanitet.mat.
komunalne storitve
Energija
(elektrika,
ogrevanje, plin, bencin)
storitev pranja
str.tekoč. in invest.vzdrž.
objekta in opreme
prevozni stroški
službena pot in izobražev.
neprehrambeni mat. za
kuhinjo
delovna obutev in obleka
delo preko štud.servisa
dezinfekcija, deratizacija
pogodbeno delo

20.991
29.194
109.371

7.892
28.963
114.321

266
101
96

2,4
3,3
12,5

78.571
57.028

84.133
54.574

93
104

9
6,5

19.280
194
11.411

22.597
1.122
3.757

85
17
304

2,2
0,0
1,3

95.951
93.233
4.363
25.951

3.238
41.850
603
26.754

2963
223
724
97

11
10,7
0,5
3,0

Skupaj

775.511

601.672

129

91,3

99.486

87.308

114

11,4

874.997

688.980

127

100

ostali str. materiala
storitev
SKUPAJ
STR.MAT.,STOR

in

Iz gornje tabele lahko zaključimo, da se je realizacija stroškov materiala in storitev glede
na realizirane v preteklem letu povečala za 27% oz. za 186.017 €. Podrobnejša analiza
posameznih vrst stroškov pa kaže različno dinamiko glede na preteklo leto, iz česar
zaključujemo, da smo tiste vrste stroškov, na katere imamo neposreden vpliv in kjer ni
prišlo do nekih izrednih situacij, uspeli prilagoditi načrtovanemu okviru. Žal pa
preseganje zaradi ukrepov povezanih s COVID-19 kljub varčevalnim ukrepom in
notranjim kontrolam ugotavljamo predvsem pri naslednjih vrstah:
- strošek živil in prehrambnega blaga je višji za 2% glede na preteklo leto in za
6,67% glede na plan. V letu 2020 so se cene živil izbranih najugodnejših
dobaviteljev preko javnega naročila glede na predhodno leto povečale pri vseh
sklopih. Pri tem pa je potrebno poudariti, da se je gostinska dejavnost za zunanje
abonente zmanjšala za 53% glede na preteklo leto oz. 59,71% glede na planirano
dejavnost.
-

strošek čistil in toaletnega materiala je glede na preteklo višji za 49% oziroma za
14.315 €. Kljub izbiri najugodnejšega dobavitelja preko javnega naročila in skrbni
porabi vseh sredstev ugotavljamo, da je v letu 2020 zaradi večkratnega umivanja
rok, čiščenja tal in opreme posledica splošnih ukrepov NIJZ ter dodatnih ukrepov
pri okužbi s COVID-19 v Domu.
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-

stroški energentov (elektrika, ogrevanje, plin, bencin) so nižji za 7% glede na
preteklo leto oz. za 5.562 EUR. Vremenski pogoji so bili ugodni zaradi ogrevanja,
v poletnem času po navodilih epidemiologov klimatske naprave niso delovale
zaradi možnosti širjenja okužbe po Domu.

-

strošek delovne obutve in obleke je višji 2.963% oz. za 92.713 EUR glede na
preteklo leto. V času okužbe s COVID-19 smo tedensko naročali potrebno
zaščitno opremo za zaposlene (TYVEC kombinezoni, zaščitni plašči, vizirji,
zaščitna očala, podaljšane rokavice, obutev, nogavice, zaščitna prevleka za čevlje,
lase, maske FFP2,ipd.) po navodilih epidemiologov, ki so spremljali stanje v
našem Domu. Kljub skrbni izbiri najugodnejšega dobavitelja, so razmere na trgu
pogojevale cene teh izdelkov.

-

stroški tekočega in investicijskega vzdrževanja so glede na preteklo leto višji za
2.454 €, kar je za 4% več kot preteklo leto. Pri stroških tekočega vzdrževanja
naprav na objektu in tekočega vzdrževanje opreme gre za tiste stroške, na katere
praktično nimamo nobenega vpliva. Analiza teh stroškov je pokazala, da se
nobenemu strošku ni moč izogniti, saj so ali obvezni zaradi zakonskih predpisov
ali zagotavljajo nemoteno delovanje opreme:
-

-

v višini 47.678 €
v višini 9.350 €

v gornji tabeli izkazani »ostali stroški materiala in storitev«, ki so višji za 12.178
EUR oz. za 14%. Skrbno smo presojali vsak strošek, kljub temu pa na nekatere
vrste stroškov, na katere nismo imeli neposrednega vpliva oz. smo storitve morali
opraviti in sicer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

-

obvezni mesečni oz. letni pregledi naprav na objektu,
popravila naprav na objektu,
popravila kuhinjske in zdravstvene opreme
mesečno pogodbeno servisiranje računalniške opreme

popravilo transportnega dvigala
popravilo konvektomata v kuhinji 3x
popravilo pomivalnega tekočega traka
čiščenje bojlerjev
letni pregled klima naprav
servis agregata
pozivni zvonci
elektro dela, plafonjere
obvezen notranji nadzor po ZJF

v višini 3.683 €
v višini 4.276 €
v višini 2.389 €
v višini 1.348 €
v višini 5.693 €
v višini 561 €
v višini 593 €
v višini 1.390 €
v višini 1.500 €.

strošek dela študentskega servisa omejujemo s skrbnim pregledom obveznosti za
delo. Z delom preko študentskega servisa namreč nadomeščamo krajše bolniške
odsotnosti in delovne omejitve invalidov, letne dopuste in dopolnitve delovnih ekip
ob vikendih in praznikih. To je tudi vzrok, da je določen obseg ur preko študentskega
servisa v obeh službah, ki izvajata osnovno dejavnost, nujno potreben in do sedaj še
vedno najcenejša in najbolj fleksibilna oblika nadomeščanja odsotnosti. V letu 2020
se je strošek glede na preteklo leto povečal za 222% zaradi nadomeščanja kadra v
času okužbe v Domu in v času epidemije na področju nege, oskrbe, v kuhinji in
recepciji.
V letu 2020 je začela veljati zakonska sprememba od 1.1.2020 dalje, ko je
zakonodajalec predpisal višjo bruto urno postavko ter dajatve, ki jih mora plačati
naročnik storitve v višini 5,40 €/h.
Delo preko študentskega dela po posameznih službah prikazuje spodnja tabela:
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DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA 2020
ZNO

KUHINJA

RECEPCIJA

mesec
januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december

ure
delež
115
110
426,5
514
434
587
871,5
463,5
173
449
473
466,5

SKUPAJ 2020
št. zaposl.

5.083
2,43

54,87 1.795,5
0,86

19,38

1.653,5
0,79

17,85

SKUPAJ 2019
št. zaposl.

2.796
1,34

46,18

22,51

1.868
0,89

30,86

ure

delež

OSKRBA SKUPAJ

36
43
43
65
21
106,5
281
303,5
161,5
70,5
70
162

1.363
0,65

ure
194
119
126
122,5
131
224
166
162
140
124
123
236,5

delež

ure

27

ure
391
389
578
374,5
307
489,5
902
921,5
555,5
313,5
318
514,5

731
0,35

9.263
4,43
6.054
2,90

Iz tabele je razvidno, da je bilo v letošnjem letu za 1,09 delavca opravljenih ur v
zdravstveni negi, v kuhinji za 0,21 delavca za več opravljenih ur, v recepciji za 0,10
manj opravljenih ur kot preteklo leto. Razlog za povečanje študentskega dela je večja
potreba po kadru zaradi nadomeščanja rednih bolniških odsotnosti in letnega dopusta,
čemur se je letos pridružilo še pomanjkanje kadra v času okužbe COVID -19 v Domu
predvsem v zdravstveni negi in kuhinji.
-

Za nadomeščanja krajših bolniških odsotnosti, delovnih omejitev invalidov, letnih
dopustov in dopolnitev ekip ob vikendih in praznikih se je delo upokojenk pokazalo
kot najbolj ustrezno, saj zaradi specifičnosti posameznega dela ni potrebno uvajanja
novih delavk v zdravstveni negi in kuhinji. Strošek pogodbenega dela se je zmanjšal
za 3% oziroma za 803 € glede na preteklo leto in povečal za 99,6 % glede na plan. S
tem smo tudi zapolnili vrzel primanjkljaja študentskega dela.

-

Poleg pogodbenih upokojenih delavk v domu delo na podlagi pogodbe opravljata dva
zdravnika specialista, ki za stanovalce opravljata preglede, letos prav tako v
omejenem obsegu zaradi epidemije in okužbe COVID-19.

STROŠKI DELA

Stroški dela so v letu 2020 znašali 1.993.056 EUR in predstavljajo v strukturi vseh
odhodkov 66,2 %. V primerjavi s preteklim letom so višji za 24,34%, v primerjavi z
načrtovanimi pa so višji za 17,11%. Vzrok tega je v izplačilu rednih plač, nadomestil in
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povračil stroškov v zvezi z delom v skladu z zakonsko določenimi uskladitvami plač,
napredovanju zaposlenih, predvsem pa v izplačilu dodatkov, ki zaposlenim pripadajo v
času epidemije po kolektivni pogodbi in ostalih zakonskih podlagah v času epidemije in
okužbe s COVID-19 obolelimi.
Število zaposlenih po dejavnostih iz opravljenih ur je bilo naslednje:
opravljeno
št.ur /št. delavcev

BREME
DELODAJ.

Dejavnost

redno delo,LD
ZDRAVSTVO

SOCIALA
POMOČ NA
DOMU
TRŽNA DEJ.

JAVNA DELA

PRIPRAVNIKI

ZAVOD

bol.,nesr.

Nadure SKUPAJ

BREME
ZZZS

URE

bol.,nege

SKUPAJ

62.887

4.773

6.812

74.472

9.406

83.878

30,00

2,28

3,25

35,53

4,49

40,02

54.310

5.425,5

244,2

59.979,9

624

60.603,7

25,91

2,59

0,12

28,62

0,30

28,91

6.831,2

818

24,1

7.673,3

2.240

9.913,3

3,26

0,39

0,01

3,66

1,07

4,73

1.963

77

0

2.040

56

2.096

0,94

0,04

0

0,97

0,03

1

2.868

344

0

3.212

932

4.144

1,76

0,16

1,53

0,44

1,98

525

0

14

539

0

539

0,25

0

0,01

0,26

0

0,26

11.437,5 7.094,3

147.916

12.258

161.174

129.384,2

0

LETO 2020

61,73

5,46

3,38

70,57

6,33

76,90

LETO 2019

66,54

3,59

1,09

71,22

6,49

77,72

Povprečno število zaposlenih na podlagi vseh ur je v letu 2020 znašalo 76,90 in se je v
primerjavi preteklim letom zmanjšalo za 0,82 delavca. V breme stroškov Doma je bilo
70,57 zaposlenih, kar je za 0,65 zaposlenih manj kot preteklo leto.
Če primerjamo zaposlene brez javnih del in pripravnikov znaša povprečno število
zaposlenih v breme stroškov osnovne in tržne dejavnosti 68,78 delavcev, kar je za 0,60
delavca več kot preteklo leto.
V breme ZZZS je bilo refundiranih odsotnosti za 6,33 delavcev, kar je za 0,16 delavca
manj kot preteklo leto.
Skladno s kadrovskimi normativi smo v letu 2020 v javni službi in tržni dejavnosti
načrtovali nespremenjeno število delavcev in sicer skupaj 67,25 (brez javnih del in
pripravnikov). Dejansko število zaposlenih v breme delodajalca (brez javnih del in
pripravnikov) pa znaša 68,78 in je večje za 0,60 kar se nanaša na:
• 0,5 delavca več v zdravstveni dejavnosti,
• 0,34 delavcev več v dejavnosti oskrbe,
• 0,24 delavca manj na pomoči na domu.
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V programu javnih del in pripravništvu pa smo imeli skupaj 0,8 delavca manj kot
preteklo leto in sicer 0,17 delavca več za pripravnike ter 0,97 delavca manj na programu
javnih del.
V okviru stroškov plač ugotavljamo, da je bilo letos težko reševati kadrovsko
problematiko iz naslova bolniških odsotnosti zaradi COVID-19 in delovnih omejitev
invalidov v okviru planiranih sredstev za plače. Že tako nam zelo zahtevna in težka
struktura zdravstvene nege ne omogoča, da delovnih omejitev in dolgotrajnih bolniških
odsotnosti sploh ne bi nadomeščali. Predvsem kratkotrajne bolniške odsotnosti in
koriščenje letnih dopustov smo v tej dejavnosti nadomeščali s študentskim delom in
delom upokojenk, zato sta ti dve postavki, kot že omenjeno, prekoračeni. Na zdravstveno
negovalnem oddelku pa smo za določen čas zaposlili delavce zaradi povečanega obsega
dela, kar je vplivalo tudi na povečan obseg stroškov dela. V letu 2020 se je bolniška
odsotnost v breme ZZZS zaradi dolgotrajnih boleznin povečala za 0,15 delavca glede na
leto 2019, kar potrjuje dejstvo, da je zaradi zahtevnega dela in velike obremenitve večja
in vedno daljša tudi odsotnost zaradi bolezni, po drugi strani pa se je največja odsotnost
izkazala v času okužbe s COVID-19.
Skupni stroški bruto plač so bili izplačani v višini 1.993.056 € kar je za 17,12% več kot
smo načrtovali in je posledica višjega izplačila plač zaradi dodatkov po kolektivni
pogodbi za javni sektor in zakonskih podlag, ki jih je vlada RS sprejemala tekom leta.
Po Uredbi za zagotavljanje dodatnega kadra v socialnovarstvenih ustanovah smo prejeli
sklep v višini 166.856,89 EUR, ki velja za dodatne zaposlitve od 22.8.2020 do
21.8.2022. V letu 2020 smo zaposlili strežnico II, dodatnega delavca na programu javnih
del in študente na področju oskrbe in nege, kar skupaj znaša 8.980,17 EUR.
Regres za letni dopust za leto 2020 je bil izplačan v skladu s Pojasnilom Ministrstva za
javno upravo z dne 17.5.2019, ki določa, da se v skladu z ZDR-1 regres izplača v višini
minimalne plače 940,58 EUR, delavcem, ki imajo osnovno plačo 18. ali nižji plačni
razred, pa se izplača regres v višini 1.050,00 EUR.
Tako je regres za leto 2020 v okviru stroškov dela izkazan v višini 75.626 € kar je za
0,91% več kot smo planirali in je posledica izplačil dodatno zaposlenim po Uredbi in
pripravnici.
V okviru drugih izdatkov zaposlenim v skupni višini 5.368,37 € so izkazana naslednja
izplačila:
• dve jubilejni nagradi za 40 let, ena za 30 let, ena za 20 let ter dve za 10 let za
zaposlene, ki so člani sindikata,
• 3 odpravnine za upokojitev,
• 2 odškodnini za letni dopust,
• šest odpravnin po 74. členu ZDR-1 zaradi prenehanja pogodbe o zaposlitvi za
določen čas,
• tri solidarnostne pomoči zaradi daljše bolniške odsotnosti.
Izplačila zaposlenim temeljijo na pravici po Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in
socialnega varstva.
Nadomestila plač zaradi boleznine in nesreče pri/iz dela v breme delodajalca so bila
izplačana za 11.437,5 delovnih ur (5,46 delavca), kar je za 52,08 % več kot preteklo leto
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in v breme ZZZS 12.258 delovnih ur (6,33 delavca), kar je za 2,46 % manj kot preteklo
leto.
Boleznine skupaj predstavljajo 14,70% vseh obračunanih delovnih ur, kar je za 1,72
odstotne točke več kot preteklo leto.
Na dan 31. 12. 2020 je bilo v Domu zaposlenih 9 invalidov. Od tega je bilo v službi
zdravstvene nege in oskrbe zaposlenih 7 invalidov, na programu pomoč na domu 1 in v
službi prehrane 1. Z odločbo invalidske komisije je bila 4 delavkam priznana pravica do
dela s krajšim delovnim časom 4 ure na dan in 2 delavkama s krajšim delovnim časom 6
ur na dan; od tega 4 v službi zdravstvene nege in oskrbe in 1 delavka na programu
pomoči na domu. Poleg 6 invalidov s skrajšanim delovnim časom pa velja na tem mestu
omeniti še 3 delavke (1 v službi prehrane in 2 v službi zdravstvene nege in oskrbe), ki so
invalidke in opravljajo reden delovni čas, imajo pa zaradi zdravstvenih razlogov omejitve
pri delu. Delavka v službi zdravstvene nege, ki je bila odsotna zaradi dolgotrajne bolezni
že od leta 2017, je z dnem 15.11.2020 pričela s programom poklicne rehabilitacije.
STROŠKI AMORTIZACIJE

Amortizacija v višini 140.920 EUR predstavlja 4,67 % celotnih odhodkov in je za 3,42 %
nižja od načrtovane oz. za 1,3% nižja od realizirane v preteklem letu.
Amortizacija je obračunana v skladu s predpisanimi stopnjami, določenimi s pravilnikom
o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih in opredmetenih osnovnih
sredstev (Ur. list RS, št. 45/05,114/06,138/06,120/07,48/09,112/09). Amortizacija
objekta je v celoti upoštevana kot strošek poslovanja in nič več v breme sredstev v
upravljanju. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih stor itev, Ur.
list 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09, 6/12) od 1.2.2011 dalje dovoljuje upoštevati celotno
amortizacijo objekta v ceni storitve, kar pomeni, da ni več pravne podlage za
zmanjševanje stroška amortizacije v breme sredstev v upravljanju. Skupna obr ačunana
amortizacija neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev tako znaša 129.082,01 €
in je za 2,54 % nižja kot preteklo leto.
V breme dolgoročnih časovnih razmejitev pa je knjižena amortizacija opreme, ki je bila
pridobljena z donacijami. Amortizacija te opreme znaša 338,98 EUR in je večja kot
preteklo leto zaradi donacij v letu 2020.
Delež amortizacije, ki se nanaša na odpis opreme, ki je glede na nabavno vrednost drobni
inventar in se odpiše takoj ob nabavi, znaša 12.177 EUR, kar je za 21,77% več od
načrtovanega in za 10 % manj kot preteklo leto.
V tabeli 3 je prikazana realizacija Plana nabav opreme in vlaganja v objekt iz katere je
razvidno, da:
• smo iz lastnih sredstev amortizacije realizirali nabave opreme in vlaganja v
objekt v višini 41.761 €, kar je le 17,10% razpoložljivih virov,
• podrobna realizacija sredstev amortizacije po vrstah opreme in vlaganja v objekt
je razvidna tudi iz priloge k realizaciji finančnega načrta zavoda kot celote za leto
2020.
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Tako znaša na dan 31.12.2020 neporabljena amortizacija 322.443 € in sicer ostanek iz
preteklih let v višini 193.022 € ter oblikovana in neporabljena v tekočem letu v višini
129.420 €. S temi sredstvi si lahko zagotavljamo tekočo likvidnost, če ni izrednih razmer.
Priloga: Tabela 1- OBRAČUN AMORTIZACIJE

REZERVACIJE

Kratkoročnih rezervacij zavod ni oblikoval.
Kratkoročna pasivna časovna razmejitev je v višini 1.500,00 € za vkalkulirane stroške
notranjega finančnega nadzora, kar se izkazuje tudi v okviru kratkoročnih obveznosti v
skupini 29.
V okviru dolgoročnih časovnih razmejitev v skupini 92 zavod vodi:
• vir za donacije v naravi, prejete od različnih donatorjev, preko katerega
pokrivamo strošek amortizacije. Na dan 31.12.2020 znaša stanje tega vira
5.473,51 EUR.
Dolgoročnih rezervacij v skupini 93 zavod ne izkazuje.
DAVEK OD DOBIČKA

Dom starejših Hrastnik kot davčni zavezanec po 9. členu Zakona o davku od dohodkov
pravnih oseb (ZDDPo-2) ugotavlja pridobitne in nepridobitne prihodke skladno s
Pravilnikom o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti (Ur. list RS, št., 109/07,
68/09). Na tej podlagi za leto 2020 ugotavljamo:
• nepridobitne prihodke v višini 1.416.427,03 € kar predstavlja 51,92% glede na
celotne prihodke.
V obračunu davka od dohodkov pravnih oseb za obdobje od 1.1.2020 do 31.12.2020
ugotavljamo:
•
•
•

davčno priznane prihodke
davčno priznane odhodke
davčna izguba

v višini 1.311.654,82 €
v višini 1.446.769,23 €
v višini 135.114,41 €

Davčno priznane odhodke v skupni višini 1.563.392,81 € smo ugotavljali v deležu 51,92
% glede na celotne odhodke in jih popravljali (povečali/zmanjšali) na raven davčno
priznanih skladno s Pravilnikom o davčnem obračunu davka od dohodkov pravnih oseb
(Ur. list RS, št. 109/2013, 101/2015).
Po davčnem obračunu za leto 2020 izkazujemo davčno izgubo v višini 135.114,41 €, zato
ne ugotavljamo davka od dohodkov pravnih oseb.
Ne glede na to bomo k davčnemu obračunu priložili:
• prilogo 5: podatke v zvezi s pokrivanjem davčne izgube in sicer za neizkoriščeno
davčno izgubo iz preteklih let v višini 462.066,12 € ter davčno izgubo iz leta 2020
v višini 135.114,41 €, kar je skupaj 597.180,53;
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• prilogo 6a: podatke za davčno olajšavo za investiranje, iz katere je razvidno, da
ima zavod neizkoriščenih davčnih olajšav iz tega naslova kumulativno iz obdobja
2015-2019 skupaj 10.745,32 € in iz leta 2020 v višini 1.259,90 €.
Tako bo imel zavod v naslednjih davčnih obdobjih možnost zmanjševanja davčne osnove
zaradi pokrivanja davčne izgube iz preteklih let in za neizkoriščene olajšave v
investiranje.
OSTALI DRUGI STROŠKI

Drugi stroški skupno znašajo 380,11 € in se nanašajo na:
• plačane takse za izdane predloge sodnih izvršb in pristojbine v višini 66,60 €,
• izplačane nagrade dijakom in študentom na poklicnem usposabljanju za delo po
pogodbah s šolo v višini 313,51 €.
FINANČNI ODHODKI

Finančni odhodki znašajo 104,58 EUR in se nanašajo na obresti za kredit v višini 70.000 EUR
za izplačilo regresa od junija do decembra 2020 in kredit za reševanje likvidnostnih težav v
skupni vrednosti 320.000 EUR od septembra 2020 do decembra 2020.

DRUGI ODHODKI

Finančnih odhodkov ne ugotavljamo.

PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI ODHODKI

Prevrednotovalni odhodki skupaj znašajo 1.699,40 EUR in se nanašajo na:
• dvomljive terjatve stanovalcev v višini 570,32 EUR,
• ostanek sedanje vrednosti osnovnega sredstva v višini 21,58 EUR,
• poračun odbitnega davka za leto 2020 v višini 1.107,50 EUR.

POSLOVNI IZID

Razlika med prihodki in odhodki tekočega leta 2020 izkazuje presežek odhodkov nad
prihodki v višini 283.075,34 EUR.
Po posameznih stroškovnih nosilcih oz. vrstah dejavnosti je poslovni izid razviden iz
spodnje tabele:
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opis
CP
neposredni str.
RAZLIKA
prenos razlike
RAZLIKA
delitev spl.str.SM4

Stroškovni
nosilec
zdravstvo
1

Stroškovno
mesto
PRIPRAVNIK
bremeni
str.nosilec
zdravstvo

Stroškovni
nosilec
PND
30

Stroškovni
nosilec
TRG
3

Stroškovno
mesto
dod.kader
po Uredbi
COVID
8

Stroškovno
mesto
Dodatki zap
COVID
9.

Stroškovno
mesto
Sofinanc.
COVID
OVO+dez.
13

SKUPAJ

818.504,25

4.357,67

1.306.651,64

24.556,03

114.651,33

60.418,77

8.980,17

299.656,47

90.305,52

2.728.081,85

-1.025.971,22

-5.005,61

-1.276.590,89

-36.454,52

-117.940,14

-55.570,85

-8.980,17

-299.656,66

-90.305,52

-2.916.475,58

-207.466,97

-647,94

30.060,75

-11.898,49

-3.288,81

4.847,92

0,00

-0,19

0,00

-188.393,73

-647,94

647,94

-11.898,49

11.898,49

-208.114,91

0,00

18.162,26

0,00

-3.288,81

4.847,92

0,00

0,00

-88.192,27

0,00

-2.707,85

-3.781,49

-94.681,61

-201,30

0,00

delitev AM

0,00

201,30

delitev str.dela

REZULTAT

Stroškovni
nosilec
Oskrba
2

Stroškovno
mesto
Javno delo
bremeni
stroškovni
nosilec
oskrba

42.159,18

-208.114,91

0,00

-27.669,53

0,00

-28.228,49

-13.930,69

-34.225,15

-13.065,56

-0,19

-0,19

Dom starejših Hrastnik je najmanjši javni splošni zavod v Sloveniji z zelo neugodnim
bivalnim standardom – 85% večposteljnih in dvoposteljnih sob, ki so manjše od tehničnih
normativov oz. podstandardnih sob in skoraj nič nadstandardnih sob, kar v glavnini
vpliva na neuspešno finančno poslovanje od ustanovitve dalje. V cilju zagotavljanja
dobrega počutja stanovalcev in nemotenega izvajanja osnovne dejavnosti oskrbe in
zdravstvene nege je bilo od ustanovitve do danes sprejetih kar nekaj notranjih ukrepov
(nadzor in racionalizacija porabe, povečanje kapacitete znotraj prostorskih možnosti za
20 postelj, izvajanje drugih programov javne službe – pomoč na domu, izvajanje tržne
dejavnosti) in v soglasju z resornim ministrstvom ukrep v okviru politike cene standardne
oskrbe I (skladno s 25. členom metodologije je priznan 10% višji standard materialnih
stroškov in odhodkov na stanovalca). Ugotavljamo, da smo na ta način dejavnost o skrbe
sanirali. Pozitivni učinki lastne finančne konsolidacije zavoda kot celote pa niso trajali
dolgo, saj so bili v letu 2009 uvedeni varčevalni ukrepi Zavoda za zdravstveno
zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki so se z vsakim naslednjim pogodbenim letom še b olj
zaostrovali in to z zelo visokimi nižanji cene za izvajanje zdravstvene nege. Navedeno je
dejavnost zdravstvene nege pahnilo v zelo visok presežek odhodkov nad prihodki, tako
da že nekaj zaporednih let cena zdravstvene nege ne pokrije niti vseh stroško v dela. Na
podlagi ugotovitev Skupnosti socialnih zavodov Slovenije je situacija financiranja
zdravstvene nege zelo problematična v vseh domovih za starejše, tako javnih, kot
zasebnih s koncesijo. V letu 2020 se je težka finančna situacija izjemno poslabšala še
zaradi epidemije v RS in okužbe COVID-19 v Domu od 10.7.2020 do 18.9.2020. Na vseh
področjih smo ugotavljali spremenjene pogoje dela, ki so povezani z omejevanjem ali
prekinitvijo dejavnosti in povečevanjem stroškov zaradi ukrepov povezanih s
preprečevanjem širjenja virusa. Izjemno težka je bila tudi kadrovska situacija zaradi
obolelih s COVID-19, ker je kadra za nadomeščanje primanjkovalo povsod po Sloveniji.
Po analiziranju glavnih razlogov za finančno neuspešno poslovno leto 2020 ugotavljamo,
da so ti tako na strani prihodkov kot na strani odhodkov. Hkrati pa poudarjamo, da so vsi
razlogi t.i. »zunanji vzroki«, na katere nismo imeli vpliva. Izkazan presežek odhodkov
nad prihodki v višini 283.075,34 EUR je tako posledica:
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-188.393,73

-283.075,34

1. izpada prihodkov zaradi:
• zaradi prepovedi sprejemov med epidemijo je bila v drugem četrtletju (maj in
junij) slabša zasedenost postelj , kar je vplivalo na to, da smo glede na plan
beležili v povprečju 5 praznih postelj na dan, za kar smo bili upravičeni do izpada
prihodka v 80% oskrbe I, razlika do dejanske zasedenosti znaša 7.500 €,
• zaradi prepovedi sprejemov med epidemijo je bila v drugem četrtletju (maj in
junij) slabša zasedenost postelj, kar je povzročilo izpad prihodka zdravstvene
nege. ZZZS je na podlagi primerjave z istim obdobjem preteklega leta priznala
izpad prihodka v višini 887 €, dejanski izpad prihodka znaša 8.500 €,
• zaradi okužbe s COVID-19 v Domu od 10.7.2020 do 18.9.2020, ki se je v oktobru
nadaljevala z zagotavljanjem sive cone do konca leta, smo beležili izpad prihodka
za oskrbo. V 3.četrtletju smo beležili povprečno 14 oz. 21 praznih postelj, v 4.
četrtletju pa stalnih 21 praznih postelj. Razlika med plačanim izpadom prihodka v
80% cene oskrbe I in dejanskim prihodkom znaša 12.000 €,
• zaradi navedenega razloga v prejšnji alineji je izpad prihodka tudi na področju
zdravstvene nege, kjer celoten izpad prihodka znaša 36.500 €,
• zmanjšan obseg storitev pomoči na domu od julija do decembra 2020, ko se je
zaradi okužbe v Domu program začasno prekinil, nato pa nadaljeval v omejenem
obsegu, pomeni izpad prihodka v višini 20.000 €,
• zaradi ukrepov povezanih z gostinsko dejavnostjo se je tržna dejavnost zelo
zmanjšala, za kar ocenjujemo izpad prihodka v višini 12.000 €.
2. povečanih odhodkov zaradi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

vzpostavitve rdeče cone v marcu 2020 zaradi epidemije in nabave dodatne
opreme in zaščitnih sredstev v višini 20.000 €,
povečanega stroška dela za zdravstveni kader v času okužbe v Domu od
10.7.2020 do 18.9.2020 zaradi zagotavljanja dodatnih ekip v rdeči coni za
nadurno delo v višini 25.000 €,
povečanega stroška za študentsko delo zaradi odsotnosti okuženih delavk na
področju nege in oskrbe v času okužbe v Domu in nadomeščanja v višini
45.000 €,
povečanega stroška za upokojensko delo v času epidemije in okužbe v Domu
zaradi nadomeščanja v višini 12.000 €,
stroška dodatnega kadra v času okužbe v Domu julija in avgusta v višini
13.000 €,
povečanega stroška živil, ki so povezane z višjimi nabavnimi cenami
dobaviteljev izbranih v javnem naročilu, ter dodatnimi prigrizki in napitki za
zaposlene v času okužbe v Domu (julij, avgust, september) v višini 8.500 €,
povečanega stroška zdravljenja, predvsem medicinskega kisika v višini 8.000
€,
povečanega stroška higienskega in toaletnega materiala zaradi večje porabe
povezane z umivanjem rok ter obširnejšega čiščenja, kar znaša 9.000 €,
povečanega stroška neprehrambenega materiala za kuhinjo zaradi
zagotavljanja ukrepov med okužbo v Domu (posoda za enkratno uporabo za
obroke) v višini 9.000 €,
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povečanega stroška zaščitne delovne opreme za zaposlene, študente,
upokojence in ostale, ki so na pomagali v času okužbe v Domu, kar znaša
15.000 €,
povečanega stroška zaradi okužbe v Domu zaradi odpadkov v višini 2.500 €,
povečanega stroška v času epidemije in okužbe v Domu zaradi stikov
stanovalcev preko video povezav s svojci v višini 1.500 €,
dodatne nabave opreme za stanovalce v času okužbe v Domu: naprava za
dezinfekcijo predmetov, oksimetri, termometri, regulatorji za kisik, posode za
razkuževanje in čiščenje, kar znaša 6.000 €.
povečanja stroška za študentsko in pogodbeno delo zaradi bolniških odsotnosti
delavk v času okužbe COVID-19 od julija do decembra 2020 in neustreznih
kadrovskih normativov za nadomeščanje v višini 22.000 €,
stroški prevoza zaposlenih zaradi ukinitve javnega prevoza v času epidemije v
višini 3.000 €,
povečanja stroška za upokojensko delo zaradi bolniških odsotnosti delavk v
ZNE in neustreznih kadrovskih normativov za nadomeščanje v višini 8.000 €.

Če do teh negativnih zunanjih vzrokov ne bi prišlo, bi zavod poslovno leto zaključil
pozitivno.
Na osnovi navedenega lahko utemeljeno trdimo, da je negativni poslovni rezultat v celoti
posledica negativnih finančnih učinkov, ki smo jih opredelili zgoraj med zunanjimi
dejavniki, na katere pa nismo imeli nobenega vpliva.
Svetu zavoda in ustanovitelju oz. resornemu ministrstvu zato predlagamo, da se
ugotovljeni presežek odhodkov nad prihodki v letu 2020 v višini 283.075,34 € v celoti
pokriva:
•

iz neporabljenih sredstev amortizacije iz preteklih let.

Na dan 31.12.2020 izkazan presežek odhodkov nad prihodki v bilanci stanja na kontu
986 oz. AOP 059 v višini 283.077 EUR je enak razliki AOP 892 in AOP 893 v izkazu
prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov.

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

DOLOČENIH

V izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je bilo skupaj realiziranih:
• prihodkov v višini 2.601.468 EUR,
• odhodkov v višini 2.843.769 EUR,
kar pomeni, da na dan 31.12.2020 izkazujemo presežek odhodkov nad prihodki v višini
242.301 EUR, medtem ko v izkazu prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
(priloga 3-obračunski tok) ugotavljamo presežek odhodkov nad prihodki v višini
283.075,34 EUR.
Prepoznavanje prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka je neposredno vezano
na izvršena plačila terjatev in obveznosti v obdobju 1.1. do 31.12.20 20 ne glede na to,
kdaj je bila storitev opravljena. Spremljanje poslovanja po načelu denarnega toka pokaže
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plačilno sposobnost in likvidnostno stanje in se na njegovi podlagi sprejemajo odločitve
v zvezi s financiranjem poslovanja in zadolževanjem.
Popolnoma diametralno nasprotna slika ugotovljenega poslovnega rezultata je posledica
neusklajenosti evidentiranja poslovnih dogodkov po načelu nastanka oz. po načelu
denarnega toka, kar je predpisano s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu. Iz tega sledi,
da so v izkazu po obračunskem toku poslovni dogodki meseca decembra v celoti zajeti,
medtem ko so v izkazu po denarnem toku le, če so bili tudi plačani. Zaradi 30 -dnevnega
plačilnega roka na strani obveznosti vsi poslovni dogodki meseca decembra tekočega leta
niso zajeti v izkazu po denarnem toku, medtem ko so izkazani kot poslovni stroški v
izkazu po obračunskem toku.
Dom ne porabi vse oblikovane amortizacije za nakup nove opreme oz. vlaganja v objekt,
zaradi česar denarni tok ne nastane, medtem ko poslovni strošek z obračunom
amortizacije nastane.
Žal se je s pojavom okužbe COVID-19 v našem domu od 10.7.2020 finančna situacija
izjemno poslabšala. Stroški za nabavo zaščitnih sredstev, dodatne nabave, stroški dela in manj
zasedenih kapacitet so negativno vplivali na plačilno sposobnost. Začetek avgusta 2020 smo
resorno ministrstvo obvestili o naših izjemnih finančnih težavah, saj smo dne 24.8.2020
prenehali plačevati obveznosti. Na podlagi soglasja resornega ministrstva in Ministrstva za
finance smo pridobili likvidnostno posojilo dne 15.9.2020 v višini 60.000 EUR, dne
9.10.2020 v višini 120.000 EUR, dne 10.11.2020 v višini 80.000 EUR in dne 16.12.2020 v
višini 60.000 EUR z rokom vračila do 31.12.2020. Dne 31.12.2020 je na podlagi soglasja
resornega ministrstva in Ministrstva odobreno kratkoročno likvidnostno posojilo v višini
320.000 EUR z rokom vračila do 30.6.2021.
2.2. Pojasnila k IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB določenih uporabnikov
(PRILOGA 3/A-1)

Zavod nima izkazanih prejetih vračil in danih posojil.
2.3. Pojasnila K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA določenih uporabnikov (PRILOGA 3/A-2)

V letu 2020 je bil Dom zadolžen za znesek 70.000 EUR, ki je bil v skladu s spre jetim
finančnim načrtom odplačan do 31.12.2020.
Dom starejših Hrastnik na dan 31.1.2020 izkazuje neto zadolževanja v višini 320.000
EUR. Zaradi težav s plačilno sposobnostjo je Dom pridobil likvidnostno kratkoročno
posojilo na odpoklic pri Ministrstvu za finance Direktorat za zakladništvo z rokom
vračila 30.6.2021. S sprejetjem zakonskih podlag za posledice ukrepov povezanih s
COVID-19 je omogočena refundacija oz. državna pomoč za povračilo stroškov in izpada
prihodka.
2.4. Pojasnila K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO
VRSTAH DEJAVNOSTI (PRILOGA 3/B)

Na podlagi 23. člena pravilnika o sestavljanju letnih poročil morajo določeni uporabniki
prikazovati prihodke in odhodke za dejavnost javne službe ločeno od dejavnosti za trg in
razčlenjeno po vrstah stroškov. Podatki o odhodkih oziroma stroških po vrstah
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dejavnosti, ki niso razvidni iz dokumentacije, se ugotovijo na podlagi ustreznih sodil, ki
jih določi pristojno ministrstvo. Če ni ustreznejšega sodila, se kot sodilo lahko uporabi
razmerje med prihodki doseženimi pri opravljanju posamezne vrste dejavnosti.
Dom starejših Hrastnik vodi v finančnem knjigovodstvu prihodke in odhodke po vrstah v
skladu z navodilom in obvezno vsebino enotnega kontnega načrta skupin 46 in 76
resornega ministrstva, usklajenim s Pravilnikom o enotnem kontnem načrtu za proračun,
proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava ter po stroškovnih nosilcih in
mestih v skladu z internim aktom:
Stroškovni nosilec 1 – dejavnost zdravstvene nege
Stroškovni nosilec 2 – dejavnost socialne oskrbe
Stroškovni nosilec 3 – dejavnost za trg
Stroškovni nosilec 30 – dejavnost pomoči na domu
Stroškovno mesto 5, 52, 53, 55, 56 javna dela in financiranje programov preko Zavoda
RS za zaposlovanje,
Stroškovno mesto 54 – financiranje pripravnikov – sekundarijev preko Zavoda za
zdravstveno zavarovanje Slovenije,
Stroškovno mesto 4 – splošni in skupni stroški vseh dejavnosti.
Stroškovno mesto 8, 9 in 13 – financiranje za dodatke zaposlenim v času epidemije,
osebne varovalne opreme za zaposlene in dodatnega kadra po prejetem sklepu preko
Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Razporejanje prihodkov po vrstah na stroškovne nosilce je direktno na temelju izvirnih
knjigovodskih dokumentov, saj sta izvajanje in cena storitve posamezne dejavnosti jasna.
Druge prihodke od poslovanja (najemnine za poslovne prostore, dotacije, ipd.), prihodke
od financiranja, izredne in prevrednotovalne prihodke priznavamo v celoti dejavnosti
javne službe. Med prihodke tržne dejavnosti po vrstah vodimo prihodke od prodaje
gostinskih storitev, priprave prehrane zaposlenim, prodaje izdelkov delovne terapije in
provizijo Vzajemne zavarovalnice in Zavarovalnice Triglav za obračunavanje PZZ
zaposlenim ter provizijo za posredovanje med uporabniki in operaterjem za namestitev
kabelske TV.
V letu 2020 so se zaradi epidemije in državnih pomoči za dodatke zaposlenim v času
epidemije in okužbe s COVID-19, za osebno varovalno opremo in dezinfekcijo ter za
dodaten kader po prejetem sklepu resornega ministrstva oblikovala nova stroškovna
mesta 8, 9 in 13, na katere se razporedijo neposredni stroški, za katere je financer
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
Za razmejevanje stroškov oz. odhodkov po vrsti dejavnosti resorno ministrstvo priporoča
uporabo sodil, ki jih je izdelal aktiv računovodij DSO pri Skupnosti socialnih zavodov
Slovenije, januarja 2004 in so bila posodobljena leta 2012. Dom starejših Hrastnik ima
izdelana lastna navodila o razporejanju prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti, ki
povzemajo prej omenjena temeljna sodila.
Neposredne stroške materiala in storitev med letom razporejamo direktno na stroškovne
nosilce, splošne stroške materiala in storitev pa vodimo na stroškovnem mestu – 4 in jih
konec leta na podlagi pribitka splošnih stroškov razporedimo na stroškovne nosilce,
zaradi katerih so nastali. Med splošnimi stroški med letom vodimo naslednje vrste
stroškov:
• električno energijo, plin, goriva in maziva,
• komunalne storitve vode in smeti, čiščenje fekalij,
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pisarniški material,
stroške plačilnega in bančnega prometa.

Za razmejevanje stroškov obračunane amortizacije opredmetenih in neopredmetenih
osnovnih sredstev vodimo opremo v analitični evidenci ločeno za dejavnost oskrbe in
zdravstvene nege v skladu z internimi navodili, upoštevajoč Pravila obveznega
zdravstvenega zavarovanja. Konec leta pa obračunano amortizacijo za opremo v
organizacijski enoti službe prehrane razporedimo po deležu tržnih prihodkov še na
stroškovni nosilec tržne dejavnosti. Stroške odpisov opreme in stvari drobnega inventarja
z življenjsko dobo nad 1 letom med letom neposredno razporedimo na stroškovni nosilec
dejavnosti za izvajanje katere je bil drobni inventar nabavljen.
Stroški dela se med letom neposredno razporedijo po stroškovnih nosilcih glede na
sistemizacijo delovnih mest po dejavnostih v zavodu. Med letom neposredno
obremenjujemo stroškovni nosilec tržne dejavnosti za 1 kuharskega pomočnika in vse
dejansko opravljene nadure v organizacijski enoti službe prehrane zaradi opravljenih
storitev na trgu. Za delovna mesta direktor, vodja socialne službe, vodja računovodstva,
knjigovodja, blagajnik, poslovna sekretarka in vodja prehrane, ki so vezana na več
dejavnosti, se stroški bruto plač konec leta prerazporedijo na ostale dejavnosti po
naslednjih deležih (razbremeni pa se stroškovni nosilec socialne oskrbe, kjer se ti stroški
med letom neposredno evidentirajo glede na tipična delovna mesta te dejavnosti):
Delovno mesto

STROŠKOVNI NOSILEC
SN2-OSKRBA SN1-ZDRAVSTVENA NEGA
SN30-POMOČ NA DOMU
SN3-TRG
DIREKTOR
0,65
0,2
0,1
0,05
VODJA SOCIALNE SLUŽBE
0,7
0,3
VODJA RAČUNOVODSTVA
0,7
0,1
0,1
0,1
VODJA PREHRANE
0,6
0,2
0,2
KNJIGOVODJA
0,6
0,1
0 ,15
0,15
BLAGAJNIK
0,6
0,1
0,3
POSLOVNA SEKRETARKA
0,85
0,1
0,05
_______________________________________________________________________________________________________

Že od leta 2009 dalje nismo obremenili stroškovnega nosilca SN 1 – zdravstvena nega z
deležem stroškov dela skupnih delovnih mest, kot sledi iz internih sodil, ker je navedeni
stroškovni nosilec izkazoval presežek odhodkov nad prihodki že iz lastnih neposrednih
stroškov in odhodkov (priloga ugotovitev poslovnega izida po stroškovnih nosilcih –
sestavni del realizacije finančnega načrta za zavod kot celoto za leto 2020).
Pojasnila k izkazu po vrstah dejavnosti za leto 2020 v primerjavi z letom 2019:
v EUR
javna služba
tržna dejavnost
Skupaj zavod

1.

Prihodki
2019
2.205.636
70.206
2.275.842

Odhodki
2019
2.379.488
62.913
2.442.401

Poslovni
izid 2019
-173.852
7.293
-166.559

Prihodki
2020
2.667.663
60.418
2.728.081

Odhodki Poslovni izid
2020
2020
2.951.807
-284.144
59.351
1.067
3.011.158
-283.077

PRIHODKI

Prihodki javne službe v višini 2.667.663 € so za 12,94 % realizirani več kot preteklo
leto, kar se v celoti nanaša na višje prihodke iz naslova COVID-19 in pripravništva, za
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oskrbnine, pomoč na domu, zdravstveni negi, tržni dejavnosti ter na programu javnih del
pa je realiziranih manj prihodkov. Zmanjšanje prihodkov je posledica epidemije od
13.3.2021 do 31.5.2021, okužbe v Domu od 10.7.2020 do 18.9.2020 ter epidemije od
18.10.2020 do 31.12.2020 zaradi zmanjšanja kapacitet oz. storitev in prepovedi
opravljanja tržne dejavnosti – catering.
Po posameznih vrstah dejavnosti pa so ugotovitve naslednje:
➢ Prihodki dejavnosti oskrbe so nižji kot preteklo leto za 0,94% in nižji za 6,76%
glede na plan, kar je v celoti posledica slabše zasedenosti zaradi epidemije in
okužbe s COVID-19 v Domu v mesecih maj, julij, avgust, september, oktober,
november in december. Povprečna letna realizacija oskrbnih dni je znašala 120,29
postelj, kar je pri kapaciteti 132 postelj 91,13 % zasedenost. V primerjavi s
preteklim letom je bila zasedenost nižja v povprečju za 8,4 postelje, glede na
načrtovano zasedenost pa nižja za 8,7 postelje.
V spodnji tabeli primerjamo realizacijo oskrbnih dni po kategoriji v zadnjih dveh letih :

kategorija
oskrbe
oskrba I
oskrba II
oskrba
III/A
oskrba
III/B
oskrba IV
skupaj

realizacija 2020/19
št. dni oskrbe / št. postelj
2020
10.835
7.382

indeks
2020
2019 2019 20/19
29,60 14.152 38,77 76,56
20,17 7.985 21,88 92,44

24.840

67,86 23.126 63,36 107,41

972
2,65 1.721 4,72
0
0
0
0
44.029 120,29 46.984 128,7

56,47
0
93,71

V spodnji tabeli primerjamo realizacijo oskrbnih dni po kategoriji glede na plan:

kategorija
oskrbe
oskrba I
oskrba II
oskrba
III/A
oskrba
III/B
oskrba IV
skupaj

leto 2020
št. dni oskrbe / št. postelj
plan
11.346
7.320

plan
real.
31 10.835
20 7.382

24.888

68 24.840

3.660
0
47.214

indeks
real. R/P
29,60
95,4
20,17 100,8
67,86

99,8

10
972
2,65
0
0
0
129 44.029 120,29

26,5
0
93,2

Izpad prihodkov dejavnosti oskrbe na letnem nivoju za 8,7 postelje glede na
planirano kapaciteto tako ocenjujemo v višini 14.500 € in se nanaša na:
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izpad zaradi nižje zasedenosti glede na plan zaradi izpada prihodkov v času
od 13.3.2020 do 31.5.2020, za kar je bila državna pomoč v višini 80% oskrbe
I, zato je dejanski izpad prihodkov v višini 3.500 €,
izpad zaradi nižje zasedenosti glede na plan zaradi izpada prihodkov v času
od 10.7.2020 do 31.12.2020, za kar je bila državna pomoč v višini 80%
oskrbe I, zato je dejanski izpad prihodkov v višini 6.000 €,
izpad zaradi nižje dodatne oskrbe v navedenem času višini 5.000 €.

➢ Prihodki zdravstvene dejavnosti so za 3,69% višji kot preteklo leto in za 4,32 %
nižji glede na plan. To je rezultat višje cene zdravstvene nege v letu 2020 in
manjšega obsega opravljenih storitev, ki je za 8,3 postelje nižji kot preteklo leto.
Cena zdravstvene nege se namreč vsako leto uskladi tudi zaradi dejansko
realizirane strukture zdravstvenih storitev, ki se je v letu 2020 uskladila 1.1.2020,
1.7.2020 in 1.11.2020.
Priznana povprečna cena zdravstvene nege v letu 2020 je tako znašala 18,35 €, kar je za
12,78 % več kot preteklo leto.
V spodnji tabeli primerjamo realizacijo dni zdravstvene nega po kategoriji v zadnjih dveh
letih :
kategorija
Realizacija 2020/19
nege
št. dni nege / št. postelj
indeks
2020 2020
2019 2019
20/19
nega I
8.632
23,6 11.878 32,50
72,76
nega II
2.425
6,62
2.302
6,31
105,34
nega III
31.979 87,37 31.899 87,39
100,25
nega IV
0
0
0
0
0
skupaj
43.036 117,58 46.079 126,24
93,39
V spodnji tabeli primerjamo realizacijo dni zdravstvene nege po kategoriji glede na plan:
kategorija
nege
nega I
nega II
nega III
nega IV
skupaj

leto 2020
št. dni nege / št. postelj
plan plan
real. real.
11.163 30,5
8.632
23,6
1.098
3
2.425
6,62
34.038
93 31.979 87,37
0
0
0
0
46.299 126,5 43.036 117,58

indeks
R/P
77,32
220,85
93,95
0
92,95

Problematika financiranja zdravstvene dejavnosti je globlja in izhaja že iz leta 2008,
potem ko je bil uveden nov plačni sistem in je Zavod za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZS) domovom za stroške dela priznal v posameznih kategorijah nege
povprečne p.r. (za nego I 22 p.r., za nego II 23 p.r. in za nego III 25 p.r.), ki so bistveno
nižji od p.r. dejansko zaposlenih. Od leta 2009 dalje pa ZZZS pri oblikovanju cene
upošteva že omenjene varčevalne ukrepe, kar še dodatno vpliva, da realiz irani prihodki
ne zagotavljajo več pokritja stroškov te dejavnosti.
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V spodnji tabeli prikazujemo izpad prihodkov zdravstvene nege od leta 2009, kar je
posledica varčevalnih ukrepov ZZZS:
ocenjena
CENA
glede na
strukturo
ZN BREZ
VARČEV.
LETO / OPIS
2007
2008
2009 ( 1.1.2009)

UKREPOV

12,56
13,49

%INF.
5,6
2,1
1,8
dvig
zaradi
plač.
sistem
20,9

2009 (upošt.struk.ZN
in sprememba
plač.sistema JU)
2010 - 121,7 post.

16,32
16,61

2011- 123,2 post.

17,06

2012- 125,1 post.

17,18

2013- 122 post.

17,31

2014- 123,2 post.

17,31

2015- 123,7 post.

16,84

2,7
2,7% samo
na elem.
MS (plače
po ZUJF
nespr.
1,8% samo
na elem.
MS (plače
po ZUJF
nespr.
0,2% samo
na elem.
MS (plače
po ZUJF
nespr.
0,2% samo
na elem.
MS (plače
po ZUJF
nespr.

18,45

MS in
dvig plač

2017- 123,74 post.

18,71

MS in
dvig plač

2018- 124,30 post.

18,66

2019- 126,24 post.
2020- 117,58 post.

2016- 123,83 post.

realizirana
CENA –
varčevalni
ukrepi

I
ocen./real. realizirani
cena
PRIHODKI
12,56
100
13,49
100
15,52

ocenjeni

ocenjeni
IZPAD

PRIHODKI

PRIHODKOV

0
0

14,69
14,35

91
87,1

677.076
642.527

727.225
737.933

50.149
95.406

14,695

86,14

662.129

767.273

105.144

14,583

84,88

666.959

786.613

119.654

13,77

80,53

613.863

770.849

156.986

13,92

80,3

627.364

778.430

151.066

14,09

83,5

639.091

765.203

106.112

14,19

76,9

649.457

843.600

192.605

13,98

74,7

631.135

861.300

230.165

MS in
dvig plač

14,77

79,1

672.636

887.617

215.239

21,19

MS in
dvig plač

16,27

76,7

759.674

976.326

216.652

22,35

MS in
dvig plač

18,35

76,7

787.740

1.050.971

263.231

Izpad prihodkov v letu 2020 (seveda izračun ocene cene, prihodkov in izpada prihodkov
ni popolnoma točen, vendar pokaže srž problema financiranja te dejavnosti), ki je
posledica varčevalnih ukrepov ZZZS, ocenjujemo na 263.331 €. Navedeno pomeni, da bi
tudi dejavnost zdravstva v letu 2020 pozitivno poslovala, v kolikor bi bila s strani ZZZS
priznana cena zdravstvene nege brez upoštevanih varčevalnih ukrepov. V tem primeru, bi
dejavnost pokrivala vse lastne neposredne stroške in tudi del skupnih splošnih stroškov in
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njeno izvajanje ne bi zajedalo drugih namenskih virov sredstev. V letu 2016 se je ta
problem še poglobil, saj so bili sproščeni določeni ukrepi po ZUJF-u v zvezi s plačami
zaposlenih ter višjim regresom za zaposlene, ki niso zajeti v ceni zdravstvene nege. V
letu 2017 se je problem ponovno povečal zaradi plačnih anomalij, ki so za zaposlene do
26. plačnega razreda začele veljati od 1.7.2017 dalje. Po pregledu cen za zdravstveno
nego v letu 2017 pa lahko ugotovimo, da se je cena tekom leta samo zniževala. V letu
2018 se je cena postopoma poviševala, v povprečju za 5,72 % glede na preteklo leto,
vendar se učinek zaradi dolgoletnega varčevanja od leta 2008 dalje ne more izkazati
samo s takšnim povišanjem. Zaradi neustrezne cene zdravstvene nege je Skupnost
socialnih zavodov Slovenije (v nadaljevanju SSZS) v letu 2018 vložila zahtevek za
povračilo razlike v ceni zaradi izplačila plačnih anomalij, ki pa ga je Zavod za
zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju ZZZS) zavrnil. Domovi za starejše
smo v naslednji fazi posamično vložili tožbe proti ZZZS in šele v novembru 2020 je bila
končna ugotovitev sodišča v naš prid, zato smo prejeli sredstva skupaj s stroški in
zamudnimi obrestmi.
V letu 2020 prav tako zaznamo odstopanja cene glede na strošek plač. S 1.1.2020 se je
cena namreč znižala za 0,13 EUR oz. za 0,72 %, čeprav se je zvišala minimalna plača in
ostali stroški dela. S 1.7.2020 se je dodatno znižala še za 0,30 € in šele s 1.11.2020
zvišala na 21,71 €. Spremembe cen seveda niso sledile povišanju stroška plač in
materialnim stroškom, kar ugotavljamo že od samega začetka.
Ohranjanje strokovnega izvajanja zdravstvene nege tako povzroča zelo visoke nekrite
odhodke, ki bremenijo celotne prihodke Doma in jih je potrebno pokrivati z
razpoložljivimi viri sredstev, to pa so v našem primeru samo sredstva amortizacije, ki bi
jih moral zavod prvenstveno nameniti za obnovo opreme in investicijsko vzdrževanje
objekta.
Splošno znano je, da zdravstvena blagajna ni več sposobna financirati izvajalskih
organizacij s področja zdravstva in institucionalnega varstva, zato tudi od leta 2013 s
splošnim dogovorom ne znižuje več cene storitve v primeru neizpolnjevanja kadrovskega
normativa, čeprav to za nas nič ne pomeni, ker imamo zaposlene v okviru normativa, saj
si vsakodnevno strokovno izvajanje zdravstvene nege z manj zaposlenih ne
predstavljamo – že kar več let zapored namreč ugotavljamo, da je tudi normativno
predpisan kader težko kos vsakodnevnim strokovnim opravilom in potrebam stanovalcev .
Zaradi epidemije se je situacija v zdravstveni negi še poslabšala. V obdobju od 13.3.2020
do 31.5.2020 je ZZZS na podlagi primerjave zasedenosti z istim obdobjem leta 2019
priznala izpad opravljanja dejavnosti za mesec maj v višini 887,28 €. Izpad prihodka
zdravstvene nege se je nadaljeval od 10.7.2020 do 31.121.2020 zaradi okužbe s COVID 19 v Domu, nezasedenosti kapacitet zaradi zagotavljanja sive cone in ponovne epidemije
od 18.10.2020 do 31.12.2020. Ocenjujemo, da je skupen izpad prihodka v letu 2020
znašal 42.000 €.
➢ V okviru izvajanja drugih programov javne službe je zelo pomembna pomoč na
domu, v kateri je bilo v letu 2020 vključenih povprečno 69,3 uporabnikov, kar je
malce več kot preteklo leto in realiziranih prihodkov v višini 100.965 €, kar je za
29,25% manj kot preteklo leto. Uporabnikom se omogoča tudi dostava in
postrežba kosila na dom, ki jo koristi več kot polovica vključenih uporabnikov.
Program je izvajalo 5 redno zaposlenih socialnih oskrbovalk, 4 s polnim delovnim
časom in 1 s krajšim delovnim časom 6 ur. Vodenje in koordiniranje programa je
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organizirano v okviru socialne službe Doma, kar pomeni tudi razbremenjevanje
stroškov strokovnega delavca in administrativno računovodskega kadra. V letu
2020 je bila ena oskrbovalka na porodniškem dopustu, ki jo je do konca junija
nadomeščala zaposlena oskrbovalka. Zaradi epidemije od 13.3.2020 do 31.5.2020
se je program izvajal po navodilih NIJZ, vendar z določenimi omejitvami. V času
okužbe s COVID-19 od 10.7.2020 do avgusta 2020 se je na podlagi ukrepov
epidemiologov v Domu začasno ustavilo, nato pa pripravljalo le kosilo za
uporabnike, razvoz pa je izvajal Rdeči križ. Od 18.9.2020 se je situacija na
področju razdeljevanja kosil nekako ustalila, pri storitvah pa beležimo nihanje
glede na rast in upad okužb v lokalni skupnosti. Za čas epidemije od 13.3.2020 do
31.5.2020 je državna pomoč za izpad prihodka za storitve pomoči na domu
znašala 13.866,61 EUR. Naša ocena izpada prihodka se nanaša na:
• izpad prihodka v višini 5.000 €, ki pomeni razliko med dejansko in plačano
realizacijo v obdobju od 13.3.2020 do 31.5.2020,
• izpad prihodka v višini 30.000 € za čas okužbe v Domu od 10.7.2020 do
18.9.2020 ter v času epidemije od 18.10.2020 do 31.12.2020 v višini 20.000
€.
➢ Z vidika načina financiranja kot z vidika lažje organizacije izvajanja obeh
temeljnih dejavnosti, sta zelo pomembna tudi program javnih del in pripravništvo,
s katerima se dopolnjuje neposredno delo in družabništvo za stanovalce doma. V
Domu se je izvajal program javnih del – družabništvo za tri delovna mesta, pri
čemer je bil program sofinanciran tudi s strani lokalnega proračuna. Skupni
prihodki za program javnih del so znašali 24.376 €, kar je za 28,49 % manj kot
preteklo leto. V novembru 2020 se je v skladu s razpisom Zavoda za zaposlovanje
zaposlil še 1 delavec, za katerega sredstva zagotavlja Zavod za zaposlovanje RS in
resorno ministrstvo na podlagi Uredbe o zagotovitvi kadra v javni socialno
varstveni mreži.
V program pripravništva je bila vključena 1 bolničarka za 6 mesecev, ki je s
programom pričela s 1.10.2020. Sredstva za pripravništvo v višini 4.383 €
zagotavlja ZZZS.
➢ V okviru drugih prihodkov javne službe ni bilo povračila stroškov za zaposlene v
organih Skupnosti socialnih zavodov Slovenije, ker so se sestanki izvajali na
daljavo preko računalniških povezav. Najemnin za poslovne prostore ni
načrtovanih in realiziranih.
Med druge prihodke se uvrščajo še prihodki za donacije zaščitnih sredstev za
zaposlene v višini 2.000 €.
V letu 2020 smo se skupaj s Srednjo šolo Zagorje prijavili na javni razpis za
sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja
dijakov v šolskem letu 2018/2019, na podlagi katere smo prejeli vzpodbudo v
višini 515 €.
➢ Prihodki tržne dejavnosti v višini 60.419 € so za 13,95 % realizirani manj kot
preteklo leto ali za 2,55% manj kot smo načrtovali. V strukturi tržnih prihodkov
predstavljajo največji 84% delež kosila za uporabnike pomoči na dom in nekaj
zunanjih abonentov, ki dnevno prihajajo na kosilo v domsko jedilnico. Realizirano
je bilo za 3.789 € oz. za 8,1% več kosil kot preteklo leto oz. za 10,9% več kot
planirano. Zaradi epidemije in ukrepov povezanih s COVID-19 se je za 80,9 %
glede na preteklo leto zmanjšala gostinska dejavnost po naročilu. Za 38,5% se je
45

zmanjšala prodaja artiklov v recepciji. Prehrana za zaposlene se je povečala za
29,43 %, saj se več zaposlenih odločilo za malico v naši kuhinji.
PRIHODKI IZ POSLOVANJA PO VRSTAH DEJAVNOSTI so znašali:
-

javna služba 97,78 % ali 2.667.663 EUR, kar je za 0,86 % več kot preteklo leto,
lastna dejavnost (prihodki pridobljeni na trgu) 2,22% ali 60.418 EUR, kar je za 0,86
% manj kot preteklo leto.

V prvem trimesečju leta 2020 smo beležili planirano zasedenost kapacitet 129 postelj in
v marcu in aprilu 2020 zaradi epidemije ni bilo večjih sprememb. V juniju se zasedenost
zniža za 3,1 postelje, z možnostjo novih sprejemov v juniju je stanje 125,96 postelj. Dne
10.7.2020 se je tudi naš Dom soočil z okužbo COVID-19, ko smo začeli beležiti upade
zasedenosti do zaključka okužbe 18.9.2020. Zaključek okužbe smo v septembru
zabeležili z zasedenostjo 108,56 postelje, kar je 20,44 postelje manj od planirane
zasedenosti. Od oktobra 2020 se je zaradi zagotavljanja sive cone zasedenost izboljšala
na 109,54 postelj, novembra znižala na 107,73 postelje in decembra povišala na 110
postelj. Povprečna zasedenost v letu 2020 je znašala 120,29 postelje, kar je za 8,71
postelje manj kot planirano.
V letu 2020 znaša zmanjšanje prihodkov oskrbe I zaradi podstandarda 54.535 EUR, kar
je 4,49 % vseh prihodkov oskrbe I, povečanje zaradi nadstandarda pa znaša 15.032 EUR,
kar je samo 1,23 % vseh prihodkov oskrbe I.
Prihodki iz poslovanja lastne – tržne dejavnosti so nastali z opravljanjem naslednjih
storitev:
* gostinska dejavnost po naročilu
2.619 EUR
* prodaja artiklov na recepciji
4.418 EUR
* prehrana zaposlenih
1.007 EUR
* kosila zunanjim abonentom in upravičencem pomoči na domu
50.603 EUR
* prodaja izdelkov delovne terapije
0 EUR
* druge nadstandardne storitve stanovalcem
171 EUR
* drugi lastni prihodki
1.601 EUR.
PRIHODKI IZ NASLOVA COVID-19 znašajo 496.472 EUR in se nanašajo na:
- prihodek za dodatek zaposlenim za rizično delo
228.256 EUR
- prihodek za dodatek zaposlenim za nevarnost in posebne
obremenitve
31.965 EUR
- prihodek za nezasedene kapacitete oskrbe
82.093 EUR
- prihodek za neizvedene storitve pomoč na domu
13.867 EUR
- prihodek za umik v domačo oskrbo
1.570 E UR
- prihodek za dodatek zaposlenim za delo s COVID-19
obolelimi
39.436 EUR
- prihodek za dodaten kader po Uredbi
8.980 EUR
- prihodek za sofinanciranje osebne varovalne opreme
za zaposlene na oskrbi in dezinfekcijo
90.305 EUR.
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Na podlagi zakonskih ukrepov povezanih z epidemijo in okužbo COVID-19 se sredstva
za navedene dodatke, plače, neizvedene storitve in sofinanciranje opreme zagotavljajo iz
proračuna in predstavljajo državno pomoč za socialno varstvene zavode.
FINANČNI PRIHODKI so znašali 483 EUR in so v celoti izkazani kot prihodki javne
službe od zamudnih obresti od oskrbnih storitev v višini 483 EUR.
PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI so znašali 35.271 EUR in so v celoti izkazani
kot prihodki javne službe in se nanašajo na:
• odškodnino po strojelomnem zavarovanju v višini 2.196 EUR,
• plačilo spornih terjatev po sodnih izvršbah v višini 3.772 EUR,
• izredni prihodek ZZZS po odločbi sodišča v višini 29.753 EUR.
2. ODHODKI
Interna sodila glede razporejanja stroškov po vrstah dejavnosti oz. po stroškovnih
nosilcih so v letu 2020 enaka kot v preteklem letu:
• neposredne stroške med letom direktno prenašamo v breme posamezne dejavnosti,
• splošne stroške zavoda prenašamo konec leta v skladu z internimi sodili na
posamezne dejavnosti,
• del stroškov dela skupnih delovnih mest in del stroška amortizacije kuhinjske in
strežne opreme prenašamo konec leta na posamezne dejavnosti v skladu z
internimi sodili.
Zaradi nezadostnih prihodkov na stroškovnem nosilcu 1 – zdravstvena dejavnost tudi v
letošnjem letu nismo v breme te dejavnosti pokrivali stroškov dela skupnih delovnih mest
v deležu po internih sodilih. Žal pa letos ugotavljamo, da se na vseh stroškovnih nosilcih
izkazuje negativno stanje zaradi ukrepov povezanih z epidemijo in okužbo s COVID-19 v
našem domu, kar se izkazuje v izpadu prihodka in povečanih stroških.
V spodnji tabeli prikazujemo prenašanje splošnih stroškov materiala in storitev ter del
stroška amortizacije in del stroškov dela skupnih delovnih mest:
UGOTOVITEV STROŠKOV IN ODHODKOV PO STROŠKOVNIH NOSILCIH
januar - december
VRSTA STROŠKA
Šifra SN oz. SM

NEPOSREDNI STROŠKI
PRIBITEK SPLOŠNIH
STROŠKOV-sodila
DELITEV SKUPNIH
STROŠKOV-sodila
*str.dela skupnih del.mest

2020
STROŠKOVNI NOSILEC –
ZNESEK

STROŠKOVNO MESTO ZNESEK

1

2

3

30

zdr.nega

oskrba

trg

Pomoč
na domu

55
javna
delaDRUŽB.

56
Javna
dela
PND

52

54

Uspos.na
del.mestu

pripravniki

1.025.971

1.276.581

55.571

117.940

36.454

0

0

5.006

0

88.192

3.781

2.708

0

0

0

0

-42.158

13.930

28.228

0

0

0

-201

201

*stroški amortizacije
DODATNA
USPEŠNOST

0

0

0

0

0

0

0

0

SKUPAJ ODHODKI

1.025.971

1.322.414

73.483

148.876

36.454

0

0

5.006

47

ZAVOD skupaj
2.612.215

Gornja tabela dokazuje, da zavod zagotavlja analitično vodenje stroškov in odhodkov:
• po vrstah dejavnosti – stroškovnih nosilcih in
• po namenih porabe - po stroškovnih mestih,
s čimer omogoča lažje spremljanje in analiziranje gibanja odhodkov po
posameznih dejavnostih oz. namenih.
Analitično vodenje prihodkov in odhodkov po stroškovnih mestih pa je vzpostavljeno za:
• SM 55/56 – javna dela, ki so se v zavodu izvajala v programu družabništvo in
spremljanje ter v programu pomoč in varstvo za starejše; delež financiranja s
strani Zavoda za zaposlovanje je bil 72 % oz. 60 % ter stroški prehrane in
prevoza; s strani Občine Hrastnik pa 28 % oz. 40 % ter regres za letni dopust;
dodatki k plači pa so strošek Doma;
• SM 54 – financiranje pripravništva s področja zdravstva, ki se izvaja na podlagi
pogodbe o medsebojnem sodelovanju št. 120, sklenjene 24.4.2009 z Združenjem
zdravstvenih zavodov Slovenije. Na podlagi te pogodbe se je v letu 2020 v Domu
izvajalo pripravništvo za poklic bolničar.
• SM 52 – financiranje programa Usposabljanje na delovnem mestu, ki ga financira
Zavod za zaposlovanje. V letu 2020 nismo izvajali tega programa.

Ugotovitev poslovnega izida po vrstah dejavnosti:

opis
CP
neposredni str.
RAZLIKA
prenos razlike
RAZLIKA
delitev spl.str.SM4

Stroškovni
nosilec
zdravstvo
1

Stroškovno
mesto
PRIPRAVNIK
bremeni
str.nosilec
zdravstvo

Stroškovni
nosilec
PND
30

Stroškovni
nosilec
TRG
3

Stroškovno
mesto
dod.kader
po Uredbi
COVID
8

Stroškovno
mesto
Dodatki zap
COVID
9.

Stroškovno
mesto
Sofinanc.
COVID
OVO+dez.
13

SKUPAJ

818.504,25

4.357,67

1.306.651,64

24.556,03

114.651,33

60.418,77

8.980,17

299.656,47

90.305,52

2.728.081,85

-1.025.971,22

-5.005,61

-1.276.590,89

-36.454,52

-117.940,14

-55.570,85

-8.980,17

-299.656,66

-90.305,52

-2.916.475,58

-207.466,97

-647,94

30.060,75

-11.898,49

-3.288,81

4.847,92

0,00

-0,19

0,00

-188.393,73

-647,94

647,94

-11.898,49

11.898,49

-208.114,91

0,00

18.162,26

0,00

-3.288,81

4.847,92

0,00

0,00

-88.192,27

0,00

-2.707,85

-3.781,49

-94.681,61

-201,30

0,00

delitev AM

0,00

201,30

delitev str.dela

REZULTAT

Stroškovni
nosilec
Oskrba
2

Stroškovno
mesto
Javno delo
bremeni
stroškovni
nosilec
oskrba

42.159,18

-208.114,91

0,00

-27.669,53

0,00
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-28.228,49

-13.930,69

-34.225,15

-13.065,56

-0,19

-0,19

-188.393,73

-283.075,34

Na strani stroškov in odhodkov poudarjamo, da smo med letom mesečno spremljali
njihovo realizacijo in omejevali tisto porabo, ki jo je bilo možno ob zagotavljanju
nemotenega izvajanja obeh temeljnih dejavnosti.
V letu 2020 so neposredni stroški povezani z epidemijo in ukrepov povezanih s COVID19 razporejeni neposredno na stroškovne nosilce 8, 9 in 13 v skupnem znesku 398.942
EUR.

3.

POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV PO OBRAČUNSKIH KONTIH IN
STROŠKOVNIH NOSILCIH

Pojasnila sodil za razmejitev stroškov po stroškovnih nosilcih:
Uporaba sodil pri razmejevanju stroškov na posamezne vrste dejavnosti je podrobno
obrazložena pri pojasnjevanju izkaza prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti v
okviru prejšnje točke. Dom starejših Hrastnik ima izdelana interna navodila za
razporejanje prihodkov in odhodkov po temeljnih vrstah dejavnosti (dejavnost
zdravstvene nege, socialne oskrbe, pomoči na domu, dejavnosti za trg), ki povzemajo
temeljne opredelitve priporočenih sodil resornega ministrstva (gradivo aktiva računovodij
pri SSZS, januar 2004). Sodila so bila v letu 2013 usklajena s priporočili SSZS z dne
5.2.2013 in v ta namen izdelana nova Navodila za razporejanje prihodkov in odhodkov
po vrstah dejavnosti v Domu starejših Hrastnik.
Pri razporejanju prihodkov po vrstah dejavnosti ne ugotavljamo težav, saj prihodki
temeljijo na oblikovanih cenah posamezne storitve, le-te pa so po vrsti dejavnosti točno
opredeljene in sicer:
➢ prihodki dejavnosti zdravstvene nege temeljijo na povprečni ceni za dan
zdravstvene nege, ki jo s pogodbo določi ZZZS praviloma enkrat letno ter na
povračilu dejansko porabljenega materiala za kanile, infuzijske sisteme, hitre teste
za zaposlene; prav tako tej dejavnosti priznamo prihodke za izvajanje splošne
ambulante, katere izvajalec je Zdravstveni dom Hrastnik in zasebna ambulanta dr.
Mance Zupan;
➢ prihodki oskrbe temeljijo na ceniku socialnovarstvenih storitev, ki se praviloma
sprejema enkrat letno, pri čemer je potrebno za standardno storitev oskrbe I
pridobiti še soglasje resornega ministrstva. Prihodki oskrbe tako obsegajo:
• standard oskrbe I, ki je bil realiziran v višini 929.892 EUR;
• nadstandard, ki se nanaša na enoposteljno sobo in dodatno opremo v sobi
na željo stanovalca, kar je bilo skupaj realizirano v višini 15.032 EUR.
Dom ima samo 27% sob, kjer lahko uveljavljamo nadstandard s 5%
pribitkom k ceni oskrbe I;
• odbitek za podstandard v okviru oskrbe I. Naš zavod je glede usklajenosti
bivalnega prostora s tehničnimi standardi in normativi v Sloveniji
najslabši. V zavodu imamo 85% vseh kapacitet podstandardnih s 5% ali

49

10% odbitkom od cene oskrbe I, kar je v letu 2020 pomenilo izpada
prihodkov v višini 54.535 EUR;
• dodatna oskrba II in III, ki zagotavlja težje pokretnim stanovalcem pomoč
pri opravljanju temeljnih življenjskih funkcij je bila realizirana v višini
284.109 EUR;
• oskrbe IV nismo realizirali, ker nimamo varovanega oddelka;
• dodatne storitve za stanovalce, ki niso vključene v standard oskrbe. Iz
naslova teh smo realizirali naslednje prihodke, ki so evidentirani na kontu
7601 in sicer:
1. priprava dietne prehrane
v višini 15.977 EUR
2. postrežba v sobo pri oskrbi I
v višini 6.192 EUR
3. dodatno kopanje,britje pri oskrbi I
v višini
830 EUR
4. dodatno čiščenje,menjava perila pri oskrbi I v višini
103 EUR
5. pomoč pri oblačenju, menjava ink.prip.
pri oskrbi I
v višini
3.356 EUR
6. spremstvo
v višini
571 EUR
8. druge dodatne storitve po ceniku
v višini
5.071 EUR
__________________________________________________________________
skupaj dodatne storitve, ki niso standardne
v višini 32.100 EUR
___________________________________________________________________
Dom je v letu 2020 realiziral manj dodatnih storitev kot v letu 2019 zaradi manjše
zasedenosti. Nižji so prihodki za pripravo dietne prehrane, postrežbo v sobi pri oskrbi I,
dodatno čiščenje in menjavi perila pri oskrbi I ter spremstvo. Višji pa so prihodki v
postavkah za dodatno kopanje in britje pri oskrbi I, pomoč pri oblačenju in menjava
inkontinenčnih pripomočkov pri oskrbi I ter druge dodatne storitve po ceniku.
3. prihodki pomoč na domu temeljijo na ekonomski ceni storitve pomoč na domu, ki
se praviloma določi enkrat letno, pri čemer je potrebno k njeni višini pridobiti tudi
soglasje Občine Hrastnik in so bili realizirani v višini 100.965 EUR;
4. drugi prihodki dejavnosti javne službe (TABELA 5) se nanašajo na naslednje
programe in njihova realizacija temelji na pogodbah o izvajanju programa:
1. prihodki za JD Zavoda za zap.
17.021 EUR
2. prihodki za pripravnike
4.383 EUR
3. prihodki za izvajanje spl. amb.v domu
1.006 EUR
4. prihodki spodbude za delodaj. PUD
515 EUR
_____________________________________________________________________
skupaj drugi prihodki javne službe v višini
22.925 EUR
_____________________________________________________________________
Dom je v letu 2020 realiziral za 26,43 % manj drugih prihodkov javne službe glede na
leto 2019, kar je v večjem obsegu posledica manjšega obsega javnih del. Od aprila 2014
zaradi spremembe Uredbe o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov Dom ne prejema
več prihodkov iz tega naslova.
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5. prihodki tržne dejavnosti temeljijo na ceniku tržne dejavnosti, ki ga oblikujemo
enkrat letno in ga sprejema svet zavoda;
Pri razporejanju stroškov in ugotavljanju odhodkov po vrstah dejavnosti pa se držimo
temeljnega načela, da se vsi neposredni stroški in odhodki ob nastanku evidentirajo takoj
na stroškovni nosilec – vrsto dejavnosti. Kot splošne stroške pa evidentiramo naslednje
vrste:
• stroške energije, plina, goriva in maziva,
• stroške komunalnih storitev,
• pisarniški material,
• stroške plačilnega in bančnega prometa.
Med letom se le-ti evidentirajo na stroškovnem mestu – splošni stroški, konec leta pa jih
z uporabo ustreznega ključa po internih navodilih razporedimo na ustrezna stroškovne
nosilce – vrste dejavnosti.
UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA PO STROŠKOVNIH NOSILCIH
Zavod je v letu 2020 izkazal skupaj 283.075,63 EUR presežka odhodkov nad prihodki. Iz
podatkov po stroškovnih nosilcih je razvidno, da je bilo poslovanje dejavnosti javne
službe po vrstah takole:
•
•
•
•

dejavnost zdravstvene nege
dejavnost oskrbe
dejavnost pomoči na domu
tržna dejavnost

v višini
v višini
v višini
v višini

-

208.115 EUR
27.669 EUR
34.225 EUR
13.065 EUR

Negativni poslovni izid se v letu 2020 izkazuje na vseh stroškovnih nosilcih, kar je posledica
ukrepov povezanih s epidemijo in okužbo s COVID-19. Na eni strani ukrepi pomenijo izpad
prihodkov zaradi manjše zasedenosti, ki niso v celoti povrnjeni oz. sploh niso povrnjeni. Na
drugi strani so povezani s povečanjem stroškov zaradi večje porabe, dodatnih nabav in
dodatnih stroškov dela. Posebej je potrebno poudariti tudi dejstvo, da je na stroškovnem
mestu zdravstvo negativni rezultat že deseto leto zapored, ker je ugotovljen presežek
odhodkov nad prihodki iz naslova neposrednih stroškov. Problematika financiranja te
dejavnosti preko zdravstvene blagajne je bila podrobno obrazložena v točki 2.4. Dom je
nadaljeval z izvajanjem dogovorjenih varčevalnih ukrepov na področju zdravstvene nege,
negativni poslovni rezultat pa so povzročili predvsem nižji prihodki zaradi prenizke cene
zdravstvene nege, ki je določena s strani ZZZS.

DOSEŽENI

VELJAVNA
CENA NA DAN

KATEGORIJ
A OSKRBE

31.12.2020
(PO ENOTAH, ČE
SE CENA

POSLOVNI IZID

ŠTEVILO

ŠTEVILO

OSKRBOVA

OSKRBNIH

STROŠKOVNEM

NCEV

DNI

NOSILCU V LETU

NA

2020
(V EUR)

RAZLIKUJE )

PRIHODKI NA

ODHODKI NA

OSKRBOVANCA

OSKRBOVANC

MESEČNO

A MESEČNO

(V EUR)

(V EUR)

I NSTITUCIONALN
O VARSTVO

D1

21,12

120,29

44.029
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-27.669

841,02

945,48

STAREJŠIH NAD
65 LET

D4
C1
C2

I NSTITUCIONALN
O VARSTVO
ODRASLIH S
POSEBNIMI
POTREBAMI

C3
C4
C5
C6

BIVALNE ENOTE
STANOVANJSKE SKUPINE
VAROVANA STANOVANJA

D1 - OSKRBA I: ZA OSEBE , KI ZARADI STAROSTI ALI DRUGIH RAZLOGOV , KI SPREMLJAJO STAROST , NISO SPOSOBNI ZA SAMOSTOJNO ŽIVLJENJE IN POTREBUJEJO
MANJŠI
OBSEG NEPOSREDNE OSEBNE POMOČI
D4 - OSKRBA IV: ZA OSEBE Z ZAHTEVNEJŠIMI DOLGOTRAJNIMI TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU , KI ZARADI DEMENCE ALI SORODNIH STANJ POTREBUJEJO
DELNO ALI
POPOLNO OSEBNO POMOČ IN NADZOR

C1: ODRASLE OSEBE Z DOLGOTRAJNIMI TEŽAVAMI V DUŠEVNEM ZDRAVJU
C2: ODRASLE OSEBE Z ZMERNO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU
C3: ODRASLE OSEBE S TEŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU
C4: ODRASLE OSEBE S TEŽKO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU
C5: ODRASLE OSEBE Z VEČ MOTNJAMI ( Z MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU TER HUDIMI MOTNJAMI VEDENJA IN OSEBNOSTI, GIBALNIMI IN SENZORNIMI
OVIRANOSTMI
IN POŠKODBAMI GLAVE )

C6: ODRASLE OSEBE Z GIBALNO IN SENZORNO OVIRANOSTJO

Stroškovni nosilci COVID-19 v letu 2020:

SN - COVID-19
dodatni kader po Uredbi
dodatki zaposlenim 39.člen KPJS
dodatki zaposlenim za nevarnost in posebne
obremenitve
dodatek za neposredno delo s COVID obolelimi
zaščitna oprema in dezinfekcija
SKUPAJ COVID-19

Stroškovno
mesto
SM 8
SM 9
SM 9
SM 9
SM 13

Realizacija
PRIHODKI 2020
8.980,17 €
228.255,78 €

Realizacija
ODHODKI 2020
8.980,17 €
228.255,78 €

31.965,17 €
39.435,52 €
50.076,97 €
358.713,61 €

31.965,17 €
39.435,52 €
50.076,97 €
358.713,61 €

ZZZS je zagotovila sredstva za stroške zaščitnih sredstev in materiala za obdobje marec-maj
2020 v znesku 6.177,50 EUR.
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4.

PREDLOG RAZPOREDITVE UGOTOVLJENEGA POSLOVNEGA IZIDA – PRESEŽEK
PRIHODKOV NAD ODHODKI ZA LETO 2019 IN IZ PRETEKLIH LET (vloga za soglasje)

Dom starejših Hrastnik je v letu 2019 ugotovil presežek odhodkov nad prihodki v višini
166.559 EUR, ki je bil po sklepu sveta zavoda pokrit iz sredstev neporabljene
amortizacije iz preteklih let. Resorno ministrstvo nam sklepa o pokrivanja presežka
prihodkov nad odhodki za leto 2019 ni izdalo, prejeli pa smo IOP št. 884552 z dne
26.1.2021 z evidentiranim presežkom odhodkov nad prihodki po zaključnem računu za
leto 2019 v višini 166.559 EUR.
V zaključnem računu za leto 2020 Dom prav tako ugotavlja presežek odhodkov nad
prihodki v višini 283.075,34 EUR.
Na temelju navedenih okoliščin in dejstev, ki so vplivali na realizacijo prihodkov in
odhodkov v letu 2020 tudi na tem mestu povzemamo bistvene okoliščine, ki so vplivale
na nastanek presežka odhodkov nad prihodki in na katere z notranjimi odločitvami nismo
mogli bistveno vplivati. Kot smo že zapisali, gre za zunanje vplive tako na strani
prihodkov kot na strani odhodkov in sicer:
-

izpada prihodkov zaradi:
• zaradi prepovedi sprejemov med epidemijo je bila v drugem četrtletju (maj in
junij) slabša nezasedenost postelj , kar je vplivalo na to, da smo glede na plan
beležili v povprečju 5 praznih postelj na dan, za kar smo bili upravičeni do izpada
prihodka v 80% oskrbe I, razlika do dejanske zasedenosti znaša 7.500 €,
• zaradi prepovedi sprejemov med epidemijo je bila v drugem četrtletju (maj in
junij) slabša zasedenost postelj, kar je povzročilo izpad prihodka zdravstvene
nege. ZZZS je na podlagi primerjave z istim obdobjem preteklega leta priznala
izpad prihodka v višini 887 €, dejanski izpad prihodka znaša 8.500 €,
• zaradi okužbe s COVID-19 v Domu od 10.7.2020 do 18.9.2020, ki se je v oktobru
nadaljevala z zagotavljanjem sive cone do konca leta, smo beležili izpad prihodka
za oskrbo. V 3.četrtletju smo beležili povprečno 14 oz. 21 praznih postelj, v
4.četrletju pa stalnih 21 praznih postelj. Razlika med plačanim izpadom prihodka
v 80% cene oskrbe I in dejanskim prihodkom znaša 12.000 €,
• zaradi navedenega razloga v prejšnji alineji je izpad prihodka tudi na področju
zdravstvene nege, kjer celoten izpad prihodka znaša 36.500 €,
• zmanjšan obseg storitev pomoči na domu od julija do decembra 2020, ko se je
zaradi okužbe v Domu program začasno prekinil, nato pa nadaljeval v omejenem
obsegu, pomeni izpad prihodka v višini 20.000 €,
• zaradi ukrepov povezanih z gostinsko dejavnostjo se je tržna dejavnost zelo
zmanjšala, za kar ocenjujemo izpad prihodka v višini 12.000 €.

-

povečanih odhodkov zaradi:
•
•

vzpostavitve rdeče cone v marcu 2020 zaradi epidemije in nabave dodatne
opreme in zaščitnih sredstev v višini 20.000 €,
povečanega stroška dela za zdravstveni kader v času okužbe v Domu od
10.7.2020 do 18.9.2020 zaradi zagotavljanja dodatnih ekip v rdeči coni za
nadurno delo v višini 25.000 €,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

povečanega stroška za študentsko delo zaradi odsotnosti okuženih delavk na
področju nege in oskrbe v času okužbe v Domu in nadomeščanja v višini
45.000 €,
povečanega stroška za upokojensko delo v času epidemije in okužbe v Domu
zaradi nadomeščanja v višini 12.000 €,
stroška dodatnega kadra v času okužbe v Domu julija in avgusta v višini
13.000 €,
povečanega stroška živil, ki so povezane z višjimi nabavnimi cenami
dobaviteljev izbranih v javnem naročilu, ter dodatnimi prigrizki in napitki za
zaposlene v času okužbe v Domu (julij, avgust, september) v višini 8.500 €,
povečanega stroška zdravljenja, predvsem medicinskega kisika v višini 8.000
€,
povečanega stroška higienskega in toaletnega materiala zaradi večje porabe
povezane z umivanjem rok ter obširnejšega čiščenja, kar znaša 9.000 €,
povečanega stroška neprehrambenega materiala za kuhinjo zaradi
zagotavljanja ukrepov med okužbo v Domu (posoda za enkratno uporabo za
obroke) v višini 9.000 €,
povečanega stroška zaščitne delovne opreme za zaposlene, študente,
upokojence in ostale, ki so na pomagali v času okužbe v Domu, kar znaša
15.000 €,
povečanega stroška zaradi okužbe v Domu zaradi odpadkov v višini 2.500 €,
povečanega stroška v času epidemije in okužbe v Domu zaradi stikov
stanovalcev preko video povezav s svojci v višini 1.500 €,
stroška prevoza zaposlenih zaradi ukinitve javnega prevoza v času epidemije v
višini 3.000 €,
dodatne nabave opreme za stanovalce v času okužbe v Domu: naprava za
dezinfekcijo predmetov, oksimetri, termometri, regulatorji za kisik, posode za
razkuževanje in čiščenje, kar znaša 8.000 €.

Glede na omenjene dejavnike bi Dom v letu 2020 posloval pozitivno.
Pri vseh ostalih odhodkih pa lahko potrdimo pozitivne učinke lastnih varčevalnih
ukrepov in notranjih kontrol, zato argumentiramo trdimo, da negativni poslovni rezultat v
letu 2020 ni posledica slabih notranjih odločitev ampak v celoti posledica vzrokov, ki
smo jih pojasnjevali skozi celotno računovodsko poročilo.
Svetu zavoda predlagamo, da se presežek odhodkov nad prihodki iz leta 2020 pokrije iz
sredstev neporabljene amortizacije, ki na dan 31.12.2020 znaša 322.443 EUR.

5.

POROČILO O INVESTICIJSKIH VLAGANJIH V LETU 2020

Tabela 6 - VIRI SREDSTEV ZA INVESTICIJSKA VLAGANJA V LETU 2020
prikazuje pridobitve neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev glede na vire
financiranja. Podrobno pa so nabave po vrsti opreme in vlaganja v objekt iz sredstev
amortizacije prikazane tudi v prilogi - Realizacija nabav opreme in vlaganja v objekt v
letu 2020 na koncu tega poročila.
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Skupna vrednost povečanja dolgoročnih sredstev zaradi investicijskih vlaganj v letu 2020
znaša 34.485 EUR in se nanaša na naslednje vire financiranja:
• iz prejetih donacij
v višini
5.997 EUR
• iz prejetih sredstev MDDSZ
v višini
0 EUR
• iz lastnih amortizacijskih sredstev
v višini
28.488 EUR.
Realizacija plana nabav opreme in vlaganj v objekt v letu 2020 iz lastnih sredstev
amortizacije znaša komaj 32,1% planiranih sredstev. Med letom smo izvedli le nujne
nabave opreme in obnove na objektu, tudi z namenom ohranjanja stabilne plačilne
sposobnosti.
6.

POROČILO O OPRAVLJENIH INVESTICIJSKO VZDRŽEVALNIH DELIH V LETU 2020

V letu 2020 zavod ni izvedel planiranega investicijskega vzdrževanja. Zagotovili smo
tekoče vzdrževanje objekta in naprav, ki izhaja iz zakonskih zahtev in rednih
vzdrževalnih del, zato smo izvedli samo najnujnejša dela. Investicijsko vzdrževanje v
večjem obsegu (npr. obnova tal, generalna obnova kotlovnice,..) se v letu 2020 ni
izvedlo.
7.

POROČILO O PORABI SREDSTEV POSLOVNEGA IZIDA V SKLADU S SKLEPOM
MINISTRSTVA ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE

V letu 2020 ni bilo ugotovljenega presežka prihodkov nad odhodki.

Datum: 26.2.2021
Računovodja:
Tanja Majcen
vodja FRS

Odgovorna oseba:
Drago Kopušar
direktor
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POSLOVNO POROČILO 2020
Dom starejših Hrastnik
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POSLOVNO POROČILO VSEBUJE NASLEDNJA POJASNILA:
Poročilo o doseženih ciljih in rezultatih predpisuje Navodilo o pripravi zaključnega
računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o
doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Ur. l.
RS 12/2001, 10/2006, 8/2007, 102/2010):
1. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega
uporabnika;
2. Dolgoročne cilje posrednega uporabnika, kot izhaja iz večletnega programa dela in
razvoja posrednega uporabnika oziroma področnih strategij in nacionalnih
programov;
3. Letne cilje posrednega uporabnika, zastavljene v obrazložitvi finančnega načrta
posrednega uporabnika ali v njegovem letnem programu dela;
4. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev, upoštevaje fizične, finančne in opisne
kazalce (indikatorje), določene v obrazložitvi finančnega načrta posrednega
uporabnika ali v njegovem letnem programu dela po posameznih področjih
dejavnosti;
5. Nastanek morebitnih nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
dela;
6. Oceno uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz
poročila preteklega leta ali več preteklih let;
7. Oceno gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in
merila, kot jih je predpisalo pristojno ministrstvo oziroma župan in ukrepe za
izboljšanje učinkovitosti ter kvalitete poslovanja posrednega uporabnika;
8. Oceno notranjega nadzora javnih financ;
9. Pojasnila na področjih, kjer zastavljeni cilji niso bili doseženi, zakaj cilji niso bili
doseženi. Pojasnila morajo vsebovati seznam ukrepov in terminski načrt za
doseganje zastavljenih ciljev in predloge novih ciljev ali ukrepov, če zastavljeni cilji
niso izvedljivi;
10. Oceno učinkov poslovanja posrednega uporabnika na druga področja, predvsem pa
na gospodarstvo, socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in urejanje prostora;
11. Druga pojasnila:
a) TABELA 10: Dejansko število zaposlenih na dan 31. 12. tekočega leta
b) Priloge, ki vsebujejo podatke iz SOC obrazca
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A. SPLOŠNI DEL POSLOVNEGA POROČILA
BESEDA DIREKTORJA
Tako kot ves svet, če malce pretiravam s patetiko, si bomo leto 2020 tudi v Domu starejših
Hrastnik zapomnili po koronavirusu. Še na začetku leta popolnoma neznan in neznaten
virus, ki je bil oddaljen tisoče kilometrov stran od nas, je kaj hitro pokazal zobe in življenje
vseh nas močno spremenil.
Zaradi varovanja zdravja naših stanovalcev smo v Domu že sredi januarja omejili obiske in
družabne aktivnosti ter skušali stanovalce obvarovati pred gripo. To nam je kar dobro uspelo
in ko smo računali, da se bo življenje počasi normaliziralo, je "udaril" koronavirus. Takoj na
začetku marca smo zaprli Dom in stanovalci so brez stikov s svojci morali preživeti naslednja
dva meseca. Bilo je veliko strahu tako pri zaposlenih kot pri stanovalcih pred neznanim
virusom, o katerem nismo vedeli nič, razen tega, da je zelo nalezljiv in zelo nevaren za
star(ejše ljudi, torej za naše stanovalce. Z nošenjem osebne varovalne opreme, izvajanjem
preventivnih ukrepov in zmanjševanjem osebnih stikov na minimum ter z nekaj sreče smo
obdobje prve epidemije preživeli brez okužb in relativno "nepoškodovani". Na začetku maja
smo zopet omogočili obiske ter dorekli nove oblike in načine izvajanja dejavnosti v Domu in
življenje je prešlo v neke umirjene tirnice. Do 10. julija, ko se nam je svet postavil na glavo.
Tega dne smo bili namreč obveščeni, da je ena delavka okužena s koronavirusom. Takoj
smo začeli z izvajanjem ukrepov za preprečitev vnosa in širjenja okužbe (prepoved obiskov,
prepoved gibanja in druženja stanovalcev v Domu, aktiviranje rdeče in sive cone, uporaba
ustrezne zaščitne opreme in še kaj) in se po najboljših močeh in z vsem znanjem, s katerim
smo razpolagali, trudili, da bi čim prej zajezili širjenje virusa po Domu. Dobili smo tudi
strokovno pomoč ministrstva za zdravje in ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti, še posebej pomembna pa je bila pomoč strokovne delavke iz Bolnišnice
Novo mesto, ki nam je pomagala, da smo v neustrezni zgradbi uspeli postaviti smiselno
organizacijo prostorov in dela, kar nam je omogočilo ustrezno izvajanje preventivnih ukrepov.
Zelo pomembna je bila tudi pomoč župana Občine Hrastnik, ki nam je pomagal urediti
marsikatero zadevo, kar je bilo na začetku soočanja z okužbo izredno dragoceno.
Takoj od začetka okužbe smo se vsi zaposleni po najboljših močeh trudili, da bi čim prej
zajezili širjenje virusa po Domu, vendar v prvem obdobju nismo bili preveč uspešni. Okužba
se je med stanovalci namreč precej razširila, tako da smo morali rdečo cono organizirati na
dveh lokacijah v Domu, prav tako pa je prizadela tudi del zaposlenih, zaradi česar smo se
znašli v hudi kadrovski stiski. Fizične obremenitve zaposlenih so bile zelo hude, saj je bil
delovni čas nenormalen, prav tako pa so bile nenormalne tudi delovne razmere, saj je bilo ob
visokih zunanjih temperaturah delo potrebno opravljati v popolni zaščitni opremi, zaradi
katere so bili zaposleni povsem izčrpani. Poleg fizične pa smo se zaposleni soočali tudi s
psihično obremenjenostjo, saj je na začetku kazalo, da kljub vsem ukrepom okužbe ne bomo
uspeli ustaviti in da se bodo okužili vsi stanovalci, kar bi pomenilo, da jih lahko veliko tudi
izgubimo, še posebej obremenjujoč pa je bil strah zaposlenih, da bi okužbo prenesli v
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domače okolje in z virusom okužili svoje najdražje (veseli me, da lahko "za nazaj" zapišem,
da do tega ni prišlo).
Na vrhuncu krize sta Dom obiskala minister za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti Janez Cigler Kralj in minister za zdravje Tomaž Gantar, da bi se prepričala o stanju
v Domu. V pogovoru so jima bile pojasnjene določene napačne informacije o razmerah v
našem Domu, zaključek obiska pa je bil, da se bomo sposobni soočiti z okužbo.
Po približno enem mesecu je trdo delo vseh zaposlenih končno pričelo kazati prve rezultate.
Število okuženih stanovalcev se ni več skokovito povečevalo, prvi ozdravljeni stanovalci so
bili iz rdeče cone premeščeni v sivo cono, prvi ozdravljeni zaposleni so se vrnili na delo in v
Dom sta se počasi vračali optimizem in upanje, da bo okužbe enkrat vendarle konec. Kot se
je izkazalo, je bil konec sicer še kar precej oddaljen, ampak nekje proti koncu avgusta smo
pa že vedeli, da je najhujše za nami in da je samo še vprašanja časa, kdaj bo nočne mora
minila. Okužbe v Domu je bilo uradno konec 18. 9., ko smo iz rdeče cone v njihove sobe
premestili zadnje stanovalce. Žalostna bilanca okužbe je bila 53 okuženih stanovalcev, od
katerih jih je 11 umrlo, ter 12 okuženih zaposlenih.
V času okužbe smo se zaposleni ob vseh kadrovskih težavah in omejitvah zelo trudili, da
smo vsem stanovalcem zagotovili osnovne storitve oziroma zadovoljili njihove nujne potrebe,
čeprav se zavedamo, da nam to ni uspevalo v celoti. Vemo, da je bilo za njih najbolj boleče,
ker so bili razseljeni po Domu in zaprti v sobah, pri čemer jih velika večina kar precej časa
niti ni bila v svoji sobi, v svojem domačem okolju, kar je bilo za mnoge še posebej huda
okoliščina. In pa dejstvo, da niso imeli stika s svojimi domačimi. Res so bili to za njih naporni
časi. V Domu že dolgo vemo, da imamo zlate stanovalce, v času okužbe pa se je to še
dodatno potrdilo, saj so vse tegobe, ki so se zgrnile na njih, prenašali z veliko mero strpnosti
in razumevanja in nam s svojim pozitivnim odnosom vlivali dodatnih moči in energije. Za to
se jim iskreno zahvaljujem.
Zahvalo si zaslužijo tudi svojci stanovalcev, ki so razumeli situacijo, v kateri smo se znašli in
da smo se v nenormalnih okoliščinah okužbe trudili kar najbolje opraviti svoje delo; prav
gotovo tudi z napakami, za katere pa upam, da so nam jih tako stanovalci kot njihovi svojci
že odpustili.
Zahvalo si seveda zaslužijo tudi vsi zaposleni, še zlasti zaposleni v službi zdravstvene nege
in oskrbe, za njihovo delo, ki so ga v času okužbe opravili v nemogočih in na trenutke tudi
nečloveških pogojih. Čeprav je bilo zelo hudo, smo zdržali in našo "barko" s skupnimi močmi
pripeljali v mirne vode. Tu moram omeniti, da nam je pri tem nesebično pomagalo kar nekaj
začasnih sodelavcev iz nekaterih domov za starejše, ki so nam v času najhujše kadrovske
krize priskočili na pomoč. Ker jih je preveč, da bi jih na tem mestu naštel, naj samo zapišem,
da smo vsakemu posebej iskreno hvaležni za njihovo plemenito gesto in da jih ne bomo
pozabili (zahvala gre tudi direktorjem domov, ki so jih bili pripravljeni napotiti v naš Dom).
Pozabiti ne gre tudi dragocenega prispevka vseh prostovoljcev, ki so nam na tak ali
drugačen način pomagali pri našem delu. In pa seveda donatorjev, ker nam je bilo z
njihovimi donacijami izvajanje ukrepov za preprečitev širjenja okužbe mnogo lažje.
Ko se je sredi septembra okužba v našem Domu zaključila, smo tako stanovalci kot
zaposleni in verjetno tudi svojci računali, da je pred nami bolj prijazno obdobje, v katerem
bomo skušali vsaj nekoliko nadomestiti izgubljeni čas okužbe. A smo vsi skupaj delali račun
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brez koronavirusa. Komaj smo ponovno začeli omogočati obiske in so se lahko stanovalci
bolj svobodno gibali okoli Doma, se je začela epidemiološka slika v Sloveniji in v Hrastniku
slabšati in v strahu, da se nam ne ponovi okužba, smo na začetku oktobra ponovno
prepovedali obiske. Prepoved obiskov je veljala do sredine decembra, ko smo se pred
božično-novoletnimi prazniki odločili, da stanovalcem in svojcem omogočimo, da se po
dolgem času zopet vidijo. S tem smo jim želeli polepšati praznični čas, ker za druga
praznovanja okoliščine niso bile primerne.
Kot zaključek zgornjega povzetka dogajanja v zvezi s koronavirusom lahko zapišem, da je
bilo leto 2020 najslabše, najtežje in najbolj naporno leto v 25-letni zgodovini delovanja Doma.
Kljub vsem omejitvam zaradi koronavirusa smo se v Domu trudili, da bi stanovalcem
zagotovili kolikor toliko primerne pogoje oziroma okolje za prijetno oziroma zadovoljno
bivanje in počutje. Kako smo bili pri tem uspešni, smo želeli preveriti tudi z anketo, ki pa je do
konca leta 2020 nismo uspeli realizirati, v januarju, ko smo imeli zadevo že pripravljeno, pa je
to preprečila okužba, s katero smo se soočili na začetku januarja. Bomo pa anketo kljub
"zamudi" po zaključku okužbe vseeno izvedli, ker nas zanimajo stališča in pogledi
stanovalcev na bivanje v Domu. Smo pa anketo o zadovoljstvu izvedli med svojci in
zaposlenimi. Pri svojcih je analiza vprašalnikov pokazala, da so letošnji rezultati boljši od
lanskih in da je 32 % svojcev zelo zadovoljnih, 45 % pa zadovoljnih, pri zaposlenih pa je
rezultat za leto 2020 ostal na približno enaki ravni kot v letu 2019, kar pomeni, da bo
potrebno še bolj aktivno delovati v smeri izboljšanja zadovoljstva zaposlenih; sicer pa je 9 %
zaposlenih zelo zadovoljnih, 64 % pa zadovoljnih.
Za dobro počutje in predvsem za uspešno zdravljenje stanovalcev je pomembno tudi
nemoteno oziroma kontinuirano delovanje ambulante ZD Hrastnik v Domu. Z delom
ambulante smo lahko zadovoljni, še zlasti pa moramo sodelovanje z zdravniki in ZD Hrastnik
pohvaliti v obdobju epidemije in zlasti okužbe; tu sta se še posebej izkazala dr. Betim Ejupi in
dr. Manca Zupan – žal je potrebno na tem mestu zapisati, da je dr. Betim Ejupi v času
okužbe nepričakovano umrl.
Koronavirus je poleg mnogih stvari razgalil tudi kadrovsko podhranjenost domov. Mii pri tem
nismo nobena izjema. Evidentno se je v letu 2020 pokazalo, da je število zaposlenih, ki
izhaja iz veljavnih normativov, enostavno prenizko in da z njim sedanjega obsega dela ni
mogoče dovolj kvalitetno opraviti, predvsem pa zaposleni nimajo časa, da bi se lahko v večji
meri posvetili stanovalcem. Da smo lahko svoje delo ob vseh bolniških odsotnostih in z
velikim številom invalidov sploh opravili, smo morali zaposliti nekaj delavcev za določen čas,
dve upokojeni sodelavki, predvsem pa precej dijakov/študentov preko študentskega servisa.
Na ta način smo si zagotovili minimalno kadrovsko bazo, s katero smo lahko pokrivali
potrebe delovnega procesa, kljub temu pa brez nadurnega dela ni šlo. V drugi polovici leta je
na predlog MDDSZ državni sprejel Zakon o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val
COVID-19, Vlada pa Uredbo o zagotovitvi javnih sredstev za financiranje dodatnih kadrov pri
izvajalcih socialnovarstvene storitve institucionalnega varstva v javni mreži, s čimer so bila
zagotovljena sredstva za financiranje dodatnih zaposlitev, vendar ima ta rešitev ob svoji
pozitivni plati tudi eno pomanjkljivost in eno neznanko – pomanjkljivost je, da na tej podlagi ni
mogoče zaposliti zdravstvenega kadra, lahko pa študente, ki opravljajo zdravstveno nego,
neznanka pa je, ali bodo dodatna sredstva zagotovljena tudi po avgustu 2022, ko bosta
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zakon in uredba prenehala veljati. Tega, da se to ne bi zgodilo, si pravzaprav sploh ni
mogoče zamisliti.
Kljub temu, da se zavedamo pomena izobraževanja, v letu 2020 na tem področju zaradi
epidemije in okužbe nismo bili uspešni. Razen usposabljanj za ustrezno uporabo OVO
opreme za zaposlene v službi zdravstvene nege in oskrbe ter usposabljanje s področja
sistema HACCP in preprečevanja prenosa virusa SARS-CoV-19 v službi prehrane drugih
izobraževanj nismo izvedli. V letu 2021 se bomo morali prilagoditi novi realnosti in se
udeleževati spletnih seminarjev oziroma izobraževanj.
Zaradi izvajanja politike strogega varčevanja, nabavljajo se samo nujno potrebne stvari, brez
katerih ni mogoče izvajati delovnega procesa, smo v letu 2020 izvedli samo dve vlaganji v
objekt, in sicer sanacija klima naprav in obnova kopalnice. V Domu se dobro zavedamo, da
"šparanje" ni prava usmeritev, vendar zaenkrat sredstev za večja vzdrževalna dela nimamo,
kar pa seveda negativno vpliva na oceno zadovoljstva z bivanjem v našem Domu.
V Domu se nam zdi pomembno, da javnost o naših aktivnostih redno in tekoče obveščamo.
Še vedno ocenjujemo, da vsaka informacija, ki jo občani Hrastnika in drugih občin slišijo
oziroma preberejo o nas, pripomore k prepoznavanju našega Doma kot možne izbire za
nastanitev. Prav tako pa se nam zdi pomembno, da svojci, in tudi širša javnosti, na podlagi
teh informacij nekoliko bolj podrobno spoznajo življenje v Domu. Zaradi koronavirusa
obveščanja, ki je bilo včasih povezano z udeležbo direktorja na občnih zborih društev in
drugih prireditvah, ni bilo, smo pa skušali v čim večji meri izkoristiti naš facebook profil.
Pripravili smo tudi prispevke za Hrastov list, ki ga prejmejo vsa gospodinjstva v občini
Hrastnik. Smo pa bili v letu 2020 deležni tudi publicitete, ki si je nismo želeli – v času okužbe
smo bili predvsem v mesecu juliju izjemno medijsko izpostavljeni, o skoraj vsakem
okuženem stanovalcu ali delavcu so poročale praktično vse medijske hiše in v precejšnji meri
tudi časopisi. To nam je sicer zagotovilo veliko prepoznavnost v širšem prostoru, vendar bi
"preživeli" tudi brez nje. Je pa ta medijska izpostavljenost imela eno pozitivno posledico –
jasno in nedvoumno je bilo pokazano, v kako neprimernih prostorih izvajamo svojo dejavnost
in kako utemeljena je zahteva po zgraditvi novega Doma.
Sicer v Domu zelo dobro in tvorno sodelujemo z lokalnim in širšim okoljem. Pred
koronavirusom smo sami ali skupaj z zunanjimi izvajalci organizirali veliko število dogodkov
in aktivnosti za naše stanovalce, v spremenjenih razmerah pa je bilo tega precej manj. Kljub
vsemu pa se je nekaj vendarle dogajalo in to smo predstavili v posebnem poročilu, Kroniki
dogodkov v Domu v letu 2020.
Čeprav bi spodnji podatki verjetno sodili bolj na začetek, bom z njimi končal:
- V letu 2020 se je svet zavoda sestal na 4 rednih in 6 korespondenčnih sejah.
-

Strokovni svet se je sestal na 3 sejah.

-

Zaradi koronavirusa zbora zaposlenih in zbora stanovalcev nismo izvedli.

V preteklem letu smo imeli nadzor socialne inšpekcije za področje pomoči na domu. Večjih
nepravilnosti ni bilo, inšpektorica je zahtevala, da se ji posreduje načrt izobraževanja za
vodjo storitve in izvajalke, kopijo pogodbe o superviziji za izvajalke za leto 2020 in kopijo
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dnevnikov dveh oskrbovalk z vsemi potrebni podatki. Zahtevana dokumentacija je bila
posredovana, inšpekcijski postopek pa ustavljen.
Drago Kopušar
direktor

POROČILO SOCIALNE SLUŽBE
Glede na to, da je bilo leto 2020 povsem drugačno, v znamenju epidemije COVID-19, je
prav, da temu na začetku namenim nekaj besed.
Leto 2020 se je pričelo kot vsako leto do sedaj, življenje je potekalo normalno, potekala so
druženja, v Domu je bilo čutiti življenje, veselje. Naša življenja so se prvič resnično
spremenila z 12. marcem, ko je bila v Sloveniji razglašena epidemija koronavirus COVID-19,
ki je trajala do 31. maja. Tako se je življenje v Domu spremenilo, upoštevati je bilo potrebno
nove, drugačne ukrepe, začeti spreminjati miselnost glede same okužbe in možnosti prenosa
okužbe drug na drugega. Pričelo se je novo obdobje za vse nas. Vsi smo se na novo učili in
bili primorani sprejemati vedno nova navodila za ravnanje pri delu iz strani NIJZ ter MDDSZ
in MZ. Navodila, ki so spremenila naše vsakdanje delo, poleg tega smo se vsi bali nove in
neznane okužbe s koronavirusom. V času pomladanske epidemije, na podlagi navodil NIJZ,
nismo smeli domovi izvajati sprejemov v Dom. Sprejeme smo pričeli izvajati 8. junija, skladno
z novimi navodili NIJZ ter MDDSZ in MZ.
V času trajanja pomladanske epidemije se je življenje v Domu v celoti spremenilo, saj so naši
stanovalci prvič ostali brez obiskov svojih svojcev za več kot 14 dni (od 7. marca do 6. maja).
Aktivnosti so bile za določen čas povsem odpovedane, v skladu z navodili NIJZ so bili
stanovalci omejeni na bivanje v svojih sobah, med seboj se niso smeli družiti. Nato pa smo v
mesecu aprilu, upoštevajoči navodila NIJZ ter MDDSZ in MZ, postopoma vračali našim
stanovalcem aktivnosti (telovadba po nadstropjih, skupine z omejenim številom stanovalcev,
preživljanje časa zunaj na zraku,…). Ob tem smo stanovalcem vseskozi omogočali nakupe iz
trgovine, ki so jih opravljali prostovoljci Rdečega križa Hrastnik. Vse stvari, ki so jih naši
stanovalci prejeli v sobe, smo pred tem primerno razkužili. Omogočali smo klice, videoklice.
V mesecu juliju nas je doletelo tisto, česar smo se vseskozi najbolj bali, okužbe s
koronavirusom, ki nas je 10. julija povsem zaznamovala. Bilo je izredno težko poletje, saj
smo se borili z novim in predvsem neznanim virusom. Vzpostaviti smo morali rdečo cono za
okužene stanovalce, ki smo jo pripravili v prostorih delovne terapije od 15. julija dalje in nato
še v 4. nadstropju od 25. julija dalje. V delovni terapiji smo imeli prostor za 10 – 12
stanovalcev, v 4. nadstropju za 35 stanovalcev. Potrebno je bilo organizirati delo na povsem
drugačen način, upoštevajoč vse ukrepe ter navodila NIJZ, MDDSZ, MZ, epidemiologinje ter
vseh strokovnjakov, ki so nam prišli na pomoč. Najprej je bilo potrebno pričeti uporabljati
obvezno varovalno opremo (v nadaljevanju OVO), vzpostaviti čiste in nečiste poti, omogočiti
stanovalcem jedilno posodo in pribor za enkratno uporabo, urediti rokovanje s perilom,
odpadki, vzdrževanje in čiščenje prostorov, razkuževanje. Delo, ki smo ga do sedaj poznali,
ga ni bilo več. Ob tem se je pojavil še kadrovski primanjkljaj tako, da smo bili izredno
hvaležni za vse začasne sodelavce, ki so nam prišli pomagati. Ob tem pa smo bili še toliko
bolj hvaležni za vse naše izjeme stanovalce, ki so situacijo sprejemali s potrpežljivostjo in
tudi nas opogumljali pri delu. Nekatere naše stanovalce iz 4. nadstropja, ki se niso okužili s
koronavirusom, smo morali iz njihovih sob začasno preseliti v druge sobe, upoštevajoč stike
z okuženim s koronavirusom. Zavedajoči, da so naši stanovalci pri nas v Domu doma, je bilo
izredno težko izpeljevati takšne začasne notranje preselitve, saj nekateri stanovalci zaradi
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narave bolezni (demenca) našega namena niso razumeli… So bile pa nedvomno prisotne
solze sreče, ko so se naši stanovalci lahko čez čas preselili nazaj v svoje sobe, nazaj domov.
Za naše stanovalce je bilo najbolj težko, ker ni bilo stikov z njihovimi svojci. Socialna bližina.
Stik. Dotik. Objem. To je tisto, kar vsi najbolj potrebujemo, tisto, zaradi česar živimo in tisto,
kar najbolj vpliva na našo psihofizično počutje in tisto, kar nas žene naprej…. Vsi zaposleni
smo se zavedali, da stikov s svojci ne moremo nadomestiti, lahko pa jim s svojim časom, ki
ga namenimo stanovalcem, vsaj malo olajšamo dni, ki so jih bili primorani preživljati v svojih
sobah. Prav tako smo stanovalcem v sobe prinašali pošto, priboljške, pakete, ki so jih dobili.
Trudili smo se po svojih najboljših močeh. Zavedamo pa se, da bi nam lahko še bolj
uspevalo, v kolikor bi imeli v ta namen zagotovljenega še več kadra, ki bi bil namenjen za
družabništvo stanovalcem v času prebolevanja okužbe s koronavirusom.
V obdobju od 10. julija do 18. septembra se je s koronavirusom okužilo 53 stanovalcev in 12
zaposlenih, 11 okuženih stanovalcev pa je žal umrlo.
V septembru smo okužbo v celoti premagali, se tako rekoče postavili nazaj »na noge« in
ponovno odprli vrata Doma za naše svojce ter omogočili stanovalcem obiske od 28.
septembra dalje, ki so potekali v skladu z novimi navodili (naročanje na obisk, določen čas
obiska, ob obisku uporaba OVO). Prav tako so stanovalci ponovno lahko samostojno odšli
ven iz Doma po svojih opravkih, na obiske k svojcem,….
V jesenskem času (oktober in november) je koronavirus prebolelo še 7 zaposlenih, ki so bili v
skladu z navodili NIJZ izločeni iz delovnega procesa.
Zaradi izredno slabe epidemiološke slike v Zasavju in v Sloveniji smo bili 7. oktobra ponovno
primorani zapreti vrata za obiske. Za stanovalce pa so aktivnosti ostale nespremenjene
(upoštevajoč ukrepe NIJZ), še vedno so se lahko prosto gibali po Domu, pred Domom, odšli
ven na zrak, omogočali smo jim videoklice, prinašali stvari iz trgovine….
Od 23. novembra v Domu izvajamo redna tedenska testiranja za zaposlene. Najprej so bila
izvedena s PCR testi, nato pa so se začela izvajati s hitrimi HAGT testi, ki jih opravljata naši
diplomirani medicinski sestri.
Jesen in zima sta bili v znamenju okužbe s koronavirusom v Sloveniji, ponovno je bila
razglašena epidemija v Sloveniji, ki traja že vse od 19. oktobra 2020, k sreči pa okužbe v
našem Domu nismo imeli.
S 1. oktobrom smo ponovno pričeli s sprejemi v Dom, ki pa so potekali v predvsem
drugačnem protokolu, ki smo ga do sedaj poznali. V skladu z vsemi novimi navodili NIJZ in
MDDSZ ter MZ glede preprečevanja okužbe s koronavirusom, je potrebno vsakega
novosprejetega stanovalca najprej namestiti v sivo cono za vsaj 3 oziroma 7 dni. Siva cona
pomeni za stanovalca izolacijo tako, da je stanovalec povsem sam v sobi z namenom, da se
morebitne okužbe čim prej prepoznajo in da se ne širijo med ostalimi stanovalci oziroma
zaposlenimi. Po preteku določenega časa se nato v skladu z navodili domskega zdravnika
stanovalca premesti v njegovo sobo na oddelek.
Siva cona je prav tako namenjena vsem ostalim stanovalcem, kamor jih zaradi
zdravstvenega stanja, po navodilu zdravnika preselimo, zaradi preprečitve možnosti prenosa
okužbe s koronavirusom.
Sivo cono imamo v Domu v 4. nadstropju, kjer imamo v celotnem kraku A za to namenjene 4
sobe – za 4 stanovalce. Večposteljne sobe so postale eno posteljne, tako da smo izgubili 11
postelj samo z namenom, da lahko omogočamo novosprejetim stanovalcem potrebno
izolacijo in tako upoštevamo nova navodila NIJZ ter MDDSZ in MZ.
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Glede na to, da imamo na voljo samo 4 postelje za sivo cono, torej za 4 stanovalce,
posledično sprejemi potekajo v manjšem številu, načrtovanje je težje, saj je odvisno od
zdravstvenega stanja stanovalcev, ki so v sivi coni. Omenjeni elementi zelo vplivajo na
število zasedenih postelj, katere ne moremo zapolniti tako hitro, kot smo jih poprej.
Od 14. decembra smo ponovno odprli vrata za obiske za naše stanovalce, ki so potekali pod
posebnimi pogoji (naročanje, omejen čas obiska, uporaba OVO ob obisku…).
Življenje in delo v Domu smo tako prilagodili navodilom NIJZ ter MDDSZ in MZ. Kljub vsem
ukrepom, ki smo jih primorani upoštevati, lahko z gotovostjo trdimo, da se dan za dnem
trudimo, da bi našim stanovalkam in stanovalcem ustvarili kar se da prijetno okolje za
bivanje, da bi se lahko kar se da počutili domače. Zavedamo se, da nam vedno žal ne
uspeva, toda zavedanje, da se neprestano trudimo za sočloveka, da nekomu polepšamo
dan, trenutek, je tisto, kar nas žene naprej.
V letošnjem letu smo še toliko bolj hvaležni vsem našim stanovalcem, njihovim svojcem in
prav tako vsem zaposlenim. Hvaležni za vso potrpežljivost in zaupanje, ki smo ju kljub težkim
preizkušnjam, dobili. Bilo je najtežje leto, a smo skupaj zmogli. Vsi smo se izjemno izkazali.
Beseda HVALA je premalo, da bi lahko izrazili ali pokazali hvaležnost, ki jo čutimo do naših
stanovalcev, svojcev in vseh zaposlenih. Vsi skupaj smo dali čez eno izjemo težko leto - leto
nepričakovanih izkušenj in leto, ki je bilo zelo drugačno od preteklih. Zmogli smo.
Zelo nam je žal vseh naših stanovalcev, ki smo jih med letom izgubili.
Želimo si, da bi bilo prihodnje leto lepše, prijetnejše in da bi se lahko vrnili na način življenja,
ki smo ga poznali pred pomladno epidemijo. Ob tem pa obljubljamo, da se bomo v
prihodnjem letu, še vedno neizmerno trudili, da bomo našim stanovalcem lepšali dneve, jim
lajšali morebitne tegobe ter skrbeli za to, da bo življenje naših stanovalcev prijetno.

ŠTEVILO STANOVALCEV V DOMU STAREJŠIH HRASTNIK
novi sprejemi
ženske moški skupaj

januar
februar
marec
april
maj
junij
julij
avgust
september
oktober
november
december
SKUPAJ
%

4
3
2
0
0
6
1
0
0
7
2
3
28
72

1
1
1
0
0
4
2
0
0
1
0
1
11
28

5
4
3
0
0
10
3
0
0
8
2
4
39
100

ženske

umrli
moški

skupaj

ženske

2
1
0
3
0
0
5
11
2
1
2
3
30
65

2
1
1
1
1
2
1
0
2
3
1
1
16
35

4
2
1
4
1
2
6
11
4
4
3
4
46
100

1
2
1
0
2
1
1
0
1
2
0
0
11
79

odhodi
moški skupaj

0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
3
21

1
2
1
0
3
2
2
0
1
2
0
0
14
100

V letu 2020 je bila kapaciteta Doma starejših Hrastnik (Dom) nespremenjena in je znašala
132 postelj.
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Na dan 31. 12. 2020 je bilo od 132 postelj zasedenih 110 postelj ali 83,3 %, kar je za 19
postelj manj kakor leta 2019.
V letu 2020 smo imeli 39 sprejemov, kar je 7 sprejemov manj kot v letu 2019, ko jih je bilo
46. Od tega je bilo sprejetih 28 žensk (72%) in 11 moških (28%).
Delež občanov Hrastnika oziroma stanovalcev, ki so »vezani« na Hrastnik, ker imajo
svojce v Hrastniku (sami pa niso živeli v Hrastniku), v novih sprejemih je v letu 2020
ostal na enakem nivoju kot preteklo leto, in sicer 82% (32 sprejemov – 25% moških in 75%
žensk).
Glavni razlog za sprejem v Dom je bolezen. Tako kot lani in predlani je bila vodilna
diagnoza ob sprejemu demenca, sledijo pa možganska kap, srčno popuščanje in nato ostala
internistična obolenja.
Od novih sprejemov leta 2020 je največ stanovalcev prišlo od doma (64,10%), nato po
zaključenem zdravljenju iz splošne bolnišnice in iz negovalne bolnišnice. Samo eden je prišel
v Dom po zaključeni rehabilitaciji v zdravilišču.
Od kod so stanovalci prišli v Dom

lokacija
od doma
iz negovalne
bolnišnice
iz drugega
zavoda
iz
rehabilitacije
v zdravilišču
po
zaključenem
zdravljenju v
SB
Skupaj:

2020
Število
%
25
64,10
3
7,69

2019
število
%
20
43,48
7
15,22

2018
število
%
20
21,26
5
5,30

2017
število
%
26
27,37
14
14,75

0

0

0

0

0

0

1

1,05

1

2,56

6

13,04

7

7,44

3

3,16

10

25,65

13

28,26

62

66,00

51

53,67

39

100

46

100

94

100

95

100

Kategorija oskrbe novosprejetih stanovalcev

Oskrba I
Oskrba
II
Oskrba
III/1
Oskrba
III/2
Skupaj:

2020
Število
%
0
0
5
12,82

2019
število
%
9
19,57
8
17,39

2018
število
%
2
2,12
8
8,51

2017
število
%
8
8,42
13
13,69

32

82,05

26

56,52

80

85,11

74

77,89

2

5,13

3

6,52

4

4,26

0

0,00

39

100

46

100

94

100

95

100
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V strukturi sprejemov se je zmanjšal delež oskrbe I, saj v letu 2020 nismo imeli nobenega
sprejetega stanovalca v najnižji oskrbi, v letu 2019 pa jih je bilo 9. Delež sprejetih
stanovalcev z oskrbo II je ostal isti v primerjavi z letom 2019, prav tako pa tudi delež
sprejetih stanovalcev, ki potrebujejo oskrbo III/1. Poleg tega smo sprejeli 2 stanovalcea že z
oskrbo III/2.
Že iz kategorije oskrbe novosprejetih stanovalcev lahko povzamemo, da smo imeli v letu
2020 dejansko zahtevne stanovalce v smislu oskrbe, ki jo je bilo potrebno zagotoviti s strani
zdravstveno negovalnega osebja, saj so vsi stanovalci, ki so na novo prišli k nam,
potrebovali primerno oskrbo.
V letu 2020 je umrlo 46 stanovalcev, kar je 13 več kot v preteklem letu, kar je razvidno iz
spodnje preglednice.
Umrli stanovalci
Leto
Število

2020
46

2019
33

2018
59

2017
67

2016
49

2015
36

2014
35

2013
45

2012
25

Dom je v letu 2020 zapustilo 14 stanovalcev, kar je za 5 več kakor v letu 2019. Največ
stanovalcev se je letošnje leto preselilo nazaj domov (57,14%), ostali pa v drug dom
(42,86%).
Odhodi stanovalcev

Domov
Premestitev v
drug zavod
Razveza na
željo
uporabnika
SKUPAJ

2020
število
%
8
57,14
6
42,86

2019
število
%
3
33
6
67

2018
število
%
8
24
26
76

2017
število
%
9
30
19
63

0

0

0

0

0

0

2

7

14

100

9

100

34

100%

30

100

Starostna struktura stanovalcev
stanovalci/
starostni razred
od 40 do 49 let
od 50 do 59 let
od 60 do 64 let
od 65 do 69 let
od 70 do 74 let
od 75 do 79 let
od 80 do 84 let
od 85 do 89 let
90 let in več
SKUPAJ

moški

ženske

skupaj

odstotek

0
2
2
6
5
5
6
10
1
39

0
0
0
4
4
8
14
23
20
73

0
2
2
10
9
13
20
33
21
110

0
1,81
1,81
9,09
8,18
11,81
18,18
30,00
19,09
100
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Na dan 31. 12. 2020 so bili v Domu 4 stanovalci, mlajši od 65 let, kar je za 3 manj kot v
letu 2019. Pri odločanju o sprejemu mlajših stanovalcev smo se ravnali po kriterijih:
zdravstveno stanje, razmere bivanja v našem Domu, socialne razmere in bližina socialne
mreže (domače okolje). Prošnje prosilcev, mlajših od 65 let, obravnavamo samo, če so
občani Hrastnika, ker menimo, da smo v primerih, ko domača oskrba/nega nista več mogoči,
naša dolžnost, da pomagamo, še posebej zato, ker vemo, da je bližina domačega okolja
eden ključnih elementov za dobro počutje uporabnika.
Povprečna starost stanovalcev
2020
77
85
82

Moški
Ženske
Skupaj:

2019
76
84
81

2018
78
83
81

Povprečna starost naših stanovalcev je 82 let – je eno leto višja, kot je bila v preteklih letih.
Najstarejša stanovalka je rojena leta 1923, najstarejši stanovalec je rojen leta 1924.
Najmlajša stanovalka je rojena 1954, najmlajši stanovalec pa 1967.
Struktura stanovalcev po občinah
Občina
Hrastnik
Ljubljana
Trbovlje
Zagorje
Domžale
Lukovica
Kamnik
Litija
Laško
Kočevje
Celje
Šentjur
Brežice
Žalec
SKUPAJ

Število
79
10
6
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
110

%
71,81
9,09
6,60
2,72
1,81
1,81
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
0,90
100

Največ stanovalcev je pri nas še vedno domačinov iz Hrastnika, tako kot v preteklih dveh
letih, nato sledijo stanovalci iz Ljubljane, Trbovelj in Zagorja.
Struktura stanovalcev glede na kategorijo oskrbe na dan 31. 12. 2020

Vrsta
oskrbe
Oskrba I
Oskrba II

2020
število
%
24
21

21,81
19,09

2019
število
%
37
21

67

28,68
16,28

2018
število %
32
21

25,60
16,80

2017
število
%
35
15

28,23
12,10

Oskrba
III/1
Oskrba
III/2
Skupaj

61

55,46

67

51,94

64

51,20

67

54,02

4

3,64

4

3,10

8

6,40

7

5,65

110

100

129

100

125

100

124

100,00

Podatki še vedno potrjujejo zelo jasno dejstvo, da imamo v Domu zelo zahtevne stanovalce,
ki so delno ali v celoti odvisni od pomoči. Teh je dejansko več kot 78%, v preteklem letu 2019
pa 71%.
Struktura stanovalcev glede na vir plačila stroškov institucionalnega varstva
na dan 31. 12. 2020
Vir plačila
Stanovalec
samoplačnik
Svojci v celoti
Občina
v
celoti
Stanovalec in
svojci
Stanovalec in
občina
Stanovalec,
svojci
in
občina
SKUPAJ

2020
Število
%
37
33,64

2019
število
%
41
32

2018
Število
%
37
29,60

2017
Število
%
52
41,93

6
0

5,46
0

3
0

2
0

4
0

3,20
0,00

1
0

0,81
0,00

41

37,27

54

42

54

43,20

39

31,45

20

18,19

25

19

23

18,40

25

20,16

6

5,46

6

5

7

5,60

7

5,65

110

100

129

100

125

100

124

100

Podatki o načinu oskrbnine v letu 2020 ostajajo procentualno podobni preteklemu letu.

PROŠNJE ZA SPREJEM V DOM
V letu 2020 smo prejeli 356 vlog za sprejem, kar je 139 prošenj manj kot leta 2019. Prošnje
smo obdelovali v predpisanem programu – tako za domske potrebe kot potrebe centralnega
registra prošenj v Sloveniji. Na žalost se še vedno pojavlja odstopanje, ker nekateri zavodi, ki
imajo drug operacijski sistem, ne sporočajo ažurno prošenj v centralni register prošenj.
Pri obravnavi prošenj smo izhajali iz okvirjev, kot nam jih določa Pravilnik o uveljavljanju
pravice do institucionalnega varstva ter drugi ustrezni predpisi. Na tem področju je ogromno
administrativnega dela za strokovno obdelavo vseh prošenj: popolne, nepopolne, delo
Komisije za sprejeme, premestitve in odpuste stanovalcev, številni stiki in pogovori z
bodočimi stanovalci in njihovimi svojci, pristojnimi službami v vseh bolnicah, negovalnih
bolnicah in centrih za socialno delo.
Cilj je seveda uresničiti potrebe uporabnikov v čim večji možni meri, pri čemer pa je potrebno
izhajati, da bo stanovalec čim bolj optimalno nameščen, skladno z zahtevami zdravstvenega
stanja, kar terja kar precej kompleksnega dela in sodelovanja s službami znotraj zavoda –
preden sploh pride do konkretnega sprejema. Trudimo se, da občanom Hrastnika, glede na
bližino socialne mreže, čimprej zagotovimo sprejem v Dom.
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Socialna delavka je v letu 2020 izvajala naslednje strokovne naloge:
➢ Postopek informiranja PRED sprejemom v Dom: zelo razširjeni pogovori s svojci in
bodočimi stanovalci, pogovori s pristojnimi službami v bolnišnicah, negovalnih
bolnišnicah in Centrih za socialno delo.
➢ Delo z novimi in že bivajočimi stanovalci: razreševanje drobnih zadev, prilagoditvena
vprašanja, stiki in pogovori s svojci, različne evidence, dopisi, potrdila. Spremljanje
stanovalca v začetni fazi po prihodu v Dom (njegovih potreb, uvajanje v življenje in
bivanje v Domu, več stikov, pojasnil, pogovor, življenjska zgodba).
Čas postaja krut, postopki so ne glede na poudarjanje transparentnosti, vse bolj
zahtevni, večplastni in ljudje so vse bolj nevešči, kako ravnati, kakšne so njihove pravice.
Kljub obilici administrativnega dela, potrebnosti zapisov in evidenc smo si prizadevali za
neposredni stik s stanovalci, za prepoznavanje njihovih potreb, vzpodbujanje,
vključevanje.
Individualni načrti stanovalcev: sodelovanje v timu, zaznavanja potreb in
interesov stanovalcev, sodelovanje v organizaciji, načrtovanju vključevanja
stanovalcev, vključevanje in neposredno razreševanje posameznih situacij. Ne
morem reči, da so vsi individualni načrti do zadnje potankosti preneseni na papir.
Moje delo je bilo usmerjeno v prepoznavanje potreb stanovalcev, v spoštovanje
individualnosti, v povezave z vsemi službami v Domu, da se uresničijo želje, potrebe
stanovalcev, da se iščejo rešitve.
-

Vodenje seznama želja stanovalcev za notranje preselitve glede vrste sobe, kam
bi se želeli preseliti, s kom bi želeli bivati. Stanovalci zelo redko izrazijo predlog, s
kom bi želeli bivati, to želijo prepustiti nam, želijo samo razrešitev trenutnega
sobivanja. Večino želja je bilo v tekočem letu uresničenih. Zagotavljanje sožitja v
sobah je stalna, naporna in nikoli končana naloga, saj se srečamo z individualnostjo
stanovalcev, z osebnostnimi spremembami zaradi bolezni, z pričakovanjem, naj se
drugi spreminjajo, mi pa se ne bomo, s pomanjkanjem stališč, kaj bi sploh želeli,...
Prisluhnili smo težavam in poskušali težje situacije kar se da hitro (glede na
razpoložljivost prostih postelj) razreševati s preselitvami. Menimo, da smo bili pri
tem uspešni.
Realizirane notranje preselitve
2020

Razlog
preselitve
želja
stanovalca
zdr. stanje
stan.
potrebe
Doma
SKUPAJ

2019
število
%

2018
število
%

2017
Število
%

Število

%

14

43,75

12

63

7

25

23

46

4

12,50

4

21

12

43

11

22

14

43,75

3

16

9

32

16

32

32

100

19

100

28

100

50

100
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Notranjih preselitev smo imeli v letu 2020 za 13 več kot leto poprej. Največ preselitev smo
letos imeli zaradi želje stanovalca ter zaradi potrebe Doma (notranje preselitve stanovalcev
zaradi formiranja sive cone), najmanj zaradi zdravstvenega stanja stanovalca.
Preselitev zaradi zdravstvenega stanja stanovalca pomeni, da se je stanovalcu zdravstveno
stanje izboljšalo oziroma poslabšalo in ga je bilo potrebno preseliti na primerni oddelek – t.j.
na bivalni oziroma na negovalni oddelek.
Postopke v zvezi s preselitvijo smo vodili korektno, z obrazložitvami, pogovori ter s
pridobitvijo soglasja.
Organizacija in aktivno sodelovanje v družinskih sestankih s stanovalci, svojci,
strokovnimi službami Doma in domskim zdravnikom. V letu 2020 smo do razglasitve
epidemije v mesecu marcu sklicane 3 družinske sestanke, kasneje pa smo se bili s
svojci primorani pogovarjati v glavnem po telefonu.
-

Dodatki k dogovoru – zaradi sprememb sklenjenega Dogovora o vrsti, vsebini in
obsegu storitve institucionalnega varstva ter na to vezani postopki s Centrom za
socialno delo.

-

Aktivno sodelovanje v strokovnem timu: z vidika individualnih načrtov
stanovalcev, podajanje predlogov, uresničevanje zadolžitev – v stikih s stanovalci in
svojci,

-

Zahtevki za oprostitev pri plačilu stroškov institucionalnega varstva:
informacije, napotitve, sodelovanje s CSD in uporabniki, priprava dokumentov.

-

Vloge za uveljavljanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo: informacije o
postopku, pomoč pri izpolnitvi vloge, oddaja vloge.

-

Skrbništva: podajanje mnenj ter letnih poročil na pristojne Centre za socialno delo,

-

Aktivno vključevanje v obravnavo dementnih stanovalcev, prav tako pa stalno delo
s svojci: pogovor, razreševanje nejasnosti, osveščanje. Velik del dementnih
stanovalcev potrebuje individualni pristop, tako je bilo sestavni del mojega dela tudi
individualni stik s temi stanovalci, ker težko delujejo v skupini.

-

Sodelovanje z ostalimi institucijami: splošne in negovalne bolnišnice, Centri za
socialno delo, Zdravstveni dom Hrastnik – osebni zdravniki, patronažna služba,
društva, šole.

-

Delo s svojci: povečani stiki in pogovori ob novem sprejemu ali poslabšanju
zdravstvenega stanja ali posebnih stanj. Stiki s svojci so redni, kontinuirani, tako
preko telefona glede pojasnil, kot v času njihovega obiska v Domu. Pri stikih se
trudimo tako za stalno povezavo kot za lastno iniciativo in pomen povratnih
informacij. Zelo se poslužujemo tudi družinskih sestankov s svojci, ki so podlaga za
oblikovanje individualnega načrta, za poročilo - usklajevanje stališč v primerih, kjer
so bistveni razkoraki v pričakovanjih in zmožnostih.

-

Individualno delo s stanovalci: pogovori, razreševanje stisk, vprašanj
stanovalcev, pojasnila, pošta, potrdila, usklajevanje, napotitve, informacije, stiki z
različnimi službami za potrebe in v imenu stanovalcev, pojasnila svojcem. Sem
spadajo tudi pojasnila številnih odločb, ki jih prejemajo, saj jih v kar veliki meri ne
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razumejo niti svojci, še manj pa stanovalci. Pri nas v Domu imamo kar nekaj
stanovalcev, ki zahtevajo dosti več aktivnosti, pogovorov in vključevanja (ali so brez
svojcev, ki bi jim urejali različne zadeve, ali pa so večkrat v konfliktni situaciji ali so
nestrpni do sostanovalcev). Potrebno je torej dosti pogovorov, vedno znova, pa tudi
precej domiselnosti, da smo iskali/našli rešitve.
-

Urejanje denarnih zadev: hramba denarja, osveščanje, pomoč, urejanje
dokumentacije, izjave, iskanje denarja v sobi, skrb in pomoč pri plačevanju članarin
društvom, priprava mesečnih seznamov upravičencev do meje socialne varnosti, v
spremstvu blagajničarke mesečna izplačila teh sredstev stanovalcem, ki ne morejo
osebno priti v pisarno.

-

Skrb za stike in pozornosti do stanovalcev.

-

Urejanje postopkov v zvezi z ureditvijo stalnega prebivališča stanovalcev v
Domu (soglasje Doma, urejanje fotografiranja, postopek in sodelovanje s stanovalci
in svojci ter z UE Hrastnik za pridobitev nove osebne izkaznice).

➢ Postopki v zvezi z odhodom stanovalca domov ali preselitvijo v drug dom:
pogovori, dajanje informacij stanovalcem in svojcem pri postopku, urejanje
dokumentacije ob odhodu stanovalca, za domačine glede na potrebe urejanje pomoči na
domu.
➢ Postopki v zvezi s smrtjo stanovalcev: stiki s svojci, urejanje dokumentacije, pojasnila,
usmerjanje, pogovori.
➢ Sodelovanje v obravnavi ugovorov, pripomb, pritožb stanovalcev, njihovih skrbnikov,
pooblaščencev. Tukaj se vedno vključimo timsko, preučimo vsako izraženo pripombo,
vprašanje, se potrudimo, da posredujemo odgovor in da upravičene stvari v zvezi z
izvajanjem storitev vključimo v naše delovno operativne naloge. V letu 2020 pisno
prejetih pripomb nismo prejeli, smo pa vse ustno izražene pripombe ter nezadovoljstva
stanovalcev in svojcev sproti reševali, s pogovori in timskim pristopom.
➢ JAVNA DELA: Družabništvo in spremljanje: 1 delavka in 1 delavec od novembra 2020
dalje. Vsebina: uvajanje, potrebna navodila, informacije, dnevni napotki za delo,
usmerjanje, dnevno usklajevanje, pogovarjanje, sprotno reševanje zadev.
➢ POMOČ NA DOMU: Kot vodja socialne službe opravljam tudi nalogo vodje in
koordinatorja socialnovarstvene storitve pomoč na domu. Za to dejavnost je bilo izdelano
samostojno poročilo.

Mateja Horvat Sotlar
vodja socialne službe
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POROČILO ZDRAVSTEVNO NEGOVALNE SLUŽBE
Letošnje leto prvič pripravljam poročilo zdravstveno negovalne službe. Res, da sem v Domu
zaposlena že skoraj 19 let, vendar tako težkega leta ne pomnim. Zame je pomenila že velika
sprememba menjava delovnega mesta, hkrati pa je bila praktično sočasno (s 13. 3. 2020)
razglašena epidemija za novo koronavirusno boleznijo, ki je za vse na začetku pomenila
veliko neznanko. Pomembno pa je tudi dejstvo, da sem bila v času od 4. 3. 2020 do 3. 6.
2020 edina diplomirana medicinska sestra, saj je moja predhodnica zaključila z delom 3. 3.
2020, novo sprejeta delavka pa je zaradi odpovednega roka nastopila z delom 3. 6. 2020.
Že v tem času je delo potekalo popolnoma drugače zaradi razglašene epidemije.
Poleg tega, da v Domu bivajo osebe, ki so večinoma v celoti odvisne od tuje nege in pomoči,
se je struktura teh stanovalcev še povečala, saj se je njihovo zdravstveno stanje še
poslabševalo, novo sprejeti stanovalci pa so prav tako v Dom prišli kot nadaljevanje
bolnišničnega zdravljenja. Tudi tisti stanovalci, ki preidejo od doma, imajo navadno bolezen v
že tako napredovali obliki, da doma svojci več ne zmorejo ustrezno poskrbeti zanje.
Stanovalci imajo vedno več določenih zdravstveno negovalnih potreb, ki terjajo nove
diagnostično terapevtske postopke, pojavljajo se nove bolezni, ki zahtevajo nova znanja,
nove načine obravnave. Vse to pred zaposlene postavlja nove izzive, kako bi uspešno
obvladovali vsakršen novo nastali zdravstveno negovalni problem. Že tu se pojavijo etične
dileme, saj s tem zastarelim kadrovskim normativom ni mogoče več kakovostno opraviti vseh
nalog, prav tako pa smo venomer izpostavljeni časovnemu pritisku in s tem velikem tveganju,
da pri delu storimo strokovno napako. Ob našem delu si venomer zastavljamo vprašanja, ali
smo kljub vsemu jutranjo nego opravili celovito in ob tem zagotavljali intimnost in prijaznost,
je stanovalec pravilno prejel vsa predpisana zdravila, saj je poleg dveh odgovornih
medicinskih sester/srednjih zdravstvenikov za razdelitev terapije med tednom dopoldan
prisotna še diplomirana medicinska sestra.
Zelo velik problem predstavljajo stanovalci z motenim požiralnim refleksom, saj je čas, ki je
potreben za hranjenje omejen, nahraniti pa je potrebno veliko stanovalcev.
Podobnih vprašanj se poraja še veliko, a je letošnja epidemija z novo koronavirusno
boleznijo dodatno pokazala, kako podhranjeni smo v resnici domovi: kadrovsko, materialno
in finančno.
Sprejemov je bilo lani 39 (predlani 46), umrlo je 46 stanovalcev (predlani 33), 14 stanovalcev
pa je odšlo iz Doma (premestitev v drug dom ali domov).
Znotraj Doma je bilo opravljenih 32 selitev. Tako smo skušali ustrezno namestiti stanovalce,
ki so imeli pri sobivanju v sobah težave (nesporazumi med stanovalci, značajske težave,
televizija, nemir pri demencah, …). Opravljenih pa je bilo tudi 33 selitev stanovalcev, zaradi
potrebe pri ureditvi con v času okužbe z novim koronavirusom.
Kot že rečeno, smo v obdobje epidemije vstopili s strukturo stanovalcev, ki so bili v večini
odvisni od tuje nege in pomoči, prav tako smo imeli šest stanovalcev s PEG-om, kapacitete
Doma pa so bile praktično polne.
Najpogostejše storitve oskrbe, ki so bile opravljene v letošnjem letu, so bile:
-

kopanje v kopalni kadi (povprečno do 2-krat mesečno),
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-

jutranje nege (umivanje do pasu, ustna nega, anogenitalna nega z menjavo
inkontinenčnih pripomočkov in ureditev postelje z menjavo posteljnine po potrebi),

-

opoldanske in večerne nege z menjavo inkontinenčnih pripomočkov.

Pomembno pa je izpostaviti, da v času razglašene epidemije in v času pojava okužbe z
novim koronavirusom ni bilo posedanja na invalidski voziček in s tem oblačenja oz. slačenja
stanovalcev; na ta način smo se po navodilih zdravnikov oz. epidemiologov izognili tveganim
stikom med stanovalci. V času, ko smo pričeli z aktivacijo stanovalcev, smo ugotavljali, da je
mnogo stanovalcev opešalo, prav tako se je poslabšala njihova sposobnost razumevanja.
Stanovalci Doma so bili na zdravljenju in na rehabilitaciji v sledečih ustanovah:
• Splošna bolnišnica Trbovlje - SBT,
• Zdravilišče Rimske toplice,
• Splošna bolnišnica Celje - SBC,
• Ortopedska klinika Ljubljana,
• UKC Maribor,
• Infekcijska klinika Ljubljana
• Splošna bolnišnica Nova Gorica - SBNG
• Zdravilišče Dolenjske toplice,
• URI Soča,
• Univerzitetna klinika Golnik.
Specialistične ambulante, v katerih so bili obravnavani naši stanovalci:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SBC urolog: 4
UKC nuklearna medicina: 1
Okulistika Meh: 6
SBC anesteziolog: 1
Zobozdravstvena ambulanta ZD Hrastnik: 18
SBT hematolog: 12
SBC ambulanta za plastiko: 3
UKC LJ nevrolog: 5
ZD Trbovlje okulist: 5
SBC žilna kirurgija: 1
SBT amb. za srčno popuščanje: 9
SBT travmatološka amb.: 8
ZDT ortopan: 6
URI Soča: 10
SBT – UZ: 10
SBT amb. za stomo: 3
ATD Zagorje: 12
UKC LJ ORL: 2
SBT ortoped: 1
SBT kardiolog: 4
OI: 4
SBT nefrolog: 3
SBC očesna ambulanta: 2
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SBT center za bolezni dojk: 2
SBT urolog: 1
KC LJ anesteziolog: 1
ZDT zobozdravstvena ambulanta: 3
KC LJ plastika: 1
SBC travmatološka: 1
Ginekolog ZDH: 1
SBT ginekolog: 1
Bolica Petra Držaja: 1
SBT ambulanta za kronične rane: 5
KC LJ angiolog: 1
KC MB-MR: 1
SBC ambulanta za ščitnico: 1
SBT-CT: 6
ZDT ORL: 4
Bolnišnica Topolšica: 3
Bolnišnica Golnik: 2
KC LJ gastroklinika: 1
SBT RTG: 2
KC travmatolog: 1
SBT – UC: 2
SBT endoskopije: 5
KC UZ: 1
SBT KRG amb.: 3
SBC nevrolog: 2
SBC nuklearna medicina: 1
KC LJ travmatološka amb.: 1
SBC dermatolog: 4
KC LJ kardiolog: 2
KC LJ očesna amb.: 3
ZDT dermatolog: 1
SBT angiolog: 3
SBC – CT: 3
SBC ORL: 3
SBC travmatolog: 1
KC ambulanta za plastiko: 1
ZDT zobozdravstvena amb.: 3
KC LJ anesteziolog: 1
SBT urolog: 1
312 obravnav v antitrombotični ambulanti SBT
25 obravnav v diabetični ambulanti Hrastnik

Iz zgornjega seznama se vidi, na kako različne specialistične preglede so napoteni naši
stanovalci in za koliko različnih ambulant je potrebno dogovoriti datume pregledov ali njihovo
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morebitno preložitev ali odpoved, pripraviti vso potrebno zdravstveno dokumentacijo ter o
tem še obvestiti svojce.
Za transport v specialistične ambulante so stanovalci potrebovali spremstvo svojcev ali naših
delavcev. Za spremstvo stanovalcev v bolnico ali specialistične ambulante smo izgubili 79 ur,
to pomeni izostanek naših zaposlenih iz delovnega procesa. Kot zanimivost: predlani smo
izgubili 168 ur, kar je dobra polovica več kot lani. To je pokazatelj, da je bilo zaradi epidemije
mnogo pregledov prenaročenih (pa kljub temu niso bili vsi opravljeni) ali pa so odpadli. Tudi
svojci so se bistveno manj vključevali v spremstva (še največ junija: 11).
Zdravljenje v Domu opravljajo izvajalci osnovne zdravstvene dejavnosti Zdravstvenega doma
Hrastnik in zasebni zdravnik s koncesijo. Ambulanta v Domu je potekala 2-krat tedensko
(ponedeljek in četrtek) v dopoldanskem času. Tudi lansko leto so se zdravniki menjavali. V
Dom so prihajali dr. Ejupi, dr. Ristić in dr. Zupanova. Dr. Ristić je v Dom prihajal v mesecih
april, maj in junij, v času epidemije. Ostala zdravnika sta v tem času delovala za potrebe
Zdravstvenega doma Hrastnik. Na tak način smo se izogibali tveganim stikom, saj je tudi ta
zdravnik opravljal preglede v Domu le, če je bilo res potrebno. Za dr. Zupanovo, ki je
zasebnik koncesionar, je bilo v preteklem letu opredeljenih povprečno 30 stanovalcev.
Večinoma je v Dom prihajala ob četrtkih, razen v času epidemije. Pripravo na ambulanto,
pomoč pri pregledih, storitve laboratorija in ureditev ambulante ureja domska sestra.
Za svoje stanovalce v Domu organiziramo tudi specialistično psihiatrično dejavnost.
Nevrološka ambulanta, ki jo vodi specialist nevrolog dr. Zupan, deluje v Domu 1-krat
mesečno. Do decembra je bilo obravnavanih 52 stanovalcev, opravljenih je bilo 9 testov
kognitivnih sposobnosti. Večina obravnav je administrativne obravnave za potrebe ZZZS. V
mesecih marec, april, julij in avgust psihiatrične obravnave v Domu ni bilo zaradi epidemije
oziroma okužbe.
Kadrovske težave
Kadrovska podhranjenost ni nič novega in predstavlja velik problem pri organizaciji dela v
službi zdravstvene nege in oskrbe. Takšno stanje se kaže že vsa leta našega delovanja.
Manjkajoči kader zaradi bolniških in porodniških odsotnosti in omejitev pri invalidih smo v
okviru dogovorjenih možnosti nadomeščali z začasnimi zaposlitvami oziroma z zaposlitvami
za določen čas. Določeni profili delavcev se zelo teško dobijo (bolničar). S 1. 10. 2020 smo
pridobili bolničarko pripravnico. Za delo preko študentskega servisa pa v zadnjih mesecih
ponovno prihaja do zanimanja, saj nam pridno pomagajo dijaki (5) Srednje zdravstvene šole
Zagorje in študenti (2) visoke zdravstvene šole (Ljubljana, Celje).
Varstvo demenc
Varstva demenc v času epidemije ni bilo (ni bilo posedanj, druženj). Stanovalci so ostajali v
sobah. Ena od upokojenk se je vključevala pri strežbi čaja med vikendom, kadar ni bila
razporejena naša delavka. V času aktivne okužbe v Domu pa je bila tudi ta delavka odsotna.
Kazalci kakovosti v Domu
Že dvanajsto leto spremljamo število razjed zaradi pritiska, število prenosov bolnišničnih
okužb, število incidentov - padcev. Analiza podatkov za leto 2020 je naslednja:
Spremljanje razjed zaradi pritiska
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Razjeda zaradi pritiska je lokalno omejena poškodba tkiva, ki nastane zaradi direktnega
pritiska na kožo ali zaradi delovanja strižne sile, ki povzroči mehanično okvaro tkiva.
Ogroženi so predvsem kronično bolni in nepomični stanovalci. Kvaliteta življenja se zaradi
razjede zmanjša, dodatno pa se poveča nevarnost, ki jo prinaša odprta rana, pojavi se
bolečina in posledično se povečajo materialni stroški.
leto
2015
2016
2017
2018
2019
2020

od doma iz
nastalo
boln. v DSH
0
3
4
2
5
13
0
3
9
0
4
12
0
3
10
0
0
17

skupaj zaceljene razjeda
še traja
7
2
1
20
9
3
12
3
3
16
4
2
13
10
0
17
14
1

umrli
4
8
6
10
3
2

Glede na leto 2019 je bilo v lanskem letu število razjed zaradi pritiska nekaj večje, kar pa je,
ob upoštevanju dejstva, da je zaradi epidemije in okužb veliko število stanovalcev veliko več
časa preležalo v postelji, pravzaprav zelo dober rezultat.
Spremljanja števila incidentov
V lanskem letu je bilo padcev bistveno manj, do cca. 30. Dva primera sta se končala s
kirurško oskrbo (zlom kolka in razpočna rana na glavi). Ostali primeri pa so bili večinoma
brez posledic oz. udarca, nekaj padcev pa se je zaključilo z odrgninami ali modricami.
Manjše število incidentov gre pripisati močno zmanjšani aktivnosti stanovalcev.
Spremljanje prenosa bolnišničnih okužb
Spremljanje prenosa bolnišničnih okužb je naslednji kazalnik s katerim ocenjujemo kvaliteto
dela. Ukrepi, ki se izvajajo za preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb in v načrtu
ravnanja z odpadki.
Celotno leto 2020 je potekalo v znamenju preprečevanja širjenja okužbe z novim
koronavirusom. V Domu smo se seznanjali s priporočili in navodili NIJZ in ministrstva za
zdravje. Po sestankih s koordinativno skupino smo prostore delovne terapije uredili za
potrebe rdeče cone, ki sprejme 10 do 12 stanovalcev. Dodatno smo nakupili 2 koncentratorja
kisika, 2 aspiratorja, 7 regulatorjev kisika, 3 pulzne oksimetre, 3 negovalne postelje, 3
servirne mizice, 1 ušesni toplomer in 5 brezkontaktnih termometrov.
Prva okužba v Domu je bila potrjena 10. julija; takrat je prišlo do vdora okužbe Dom in takrat
smo spoznali razsežnosti te epidemije. Okužba je trajala do 18. septembra. V tem času je
bilo okuženih 53 stanovalcev, sočasno se je okužilo 12 zaposlenih. Za posledicami okužbe je
umrlo 11 stanovalcev. V tem času domskih ambulant praktično ni bilo, saj je vsa obravnava
potekala telefonično in preko računalnikov oz. e-mailov. Pregled stanovalca je bil opravljen le
izjemoma (poslabšanje zdravstvenega stanja, menjava urinskega katetra, ali pa druga nujna
stanja). Stanovalci so bili v rdeči coni nameščeni tudi v 4. nadstropje doma, saj prostori
delavne terapije niso zadoščali glede na število okuženih. Ostali stanovalci so bili razdeljeni v
tako imenovano sivo (1. nadstropje + sobe 319, 321, 324) ali belo (2. nadstropje in
preostanek 3. nadstropja) cono. V času dogajanja okužb so bili opravljeni PCR testi pri

76

stanovalcih in zaposlenih, saj so bile nekatere okužbe asimptomatske. Zaradi velikega
števila okuženih zaposlenih je bilo skoraj nemogoče zagotavljati delovni proces, zato smo
pridobili pomoč iz različnih domov, zdravstvenih domov in bolnice Trbovlje. Ta pomoč je bila
sicer zelo dragocena, vendar je bila le začasna in je le delno ublažila kadrovski primanjkljaj,
čeprav pa drži, da brez nje delovnih obveznosti ne bi mogli opraviti. Na tem mestu velja
zapisati, da je kljub navodilom NIJZ-ja bilo nemogoče zagotavljati, da bi imeli vedno isto
ekipo zaposlenih za določeno cono, razen z izjemo rdeče. V rdeči coni je delovalo 6 do 8
stalno zaposlenih, občasno pa so imeli prek dneva pomoč našega ali zunanjega
zaposlenega. Delo je potekalo v izjemno težkih razmerah, saj smo bili zaščiteni z OVO
(tyvek), dvojne nitrilne rokavice, maska FFP3, vizir in zaščita na obuvalih. Na vse to smo si
še nadeli PVC predpasnik za enkratno uporabo. S tako upremo je moč sporazumevanja
izjemno otežena, prisoten je strah stanovalcev. Velika nevarnost za prenos okužbe pa
predstavlja slačenje OVO. Ker narave te bolezni nismo poznali, so nam na pomoč priskočili
zunanji sodelavci higieniki (Vesna Veselič, Barbara Kastelic, Tatjana Gjergek, Metka Žitnik).
Pomagali so nam pri vzpostavitvi čistih in nečistih poti, svetovale pri nakupu dodatnih
materialov za preprečevanje prenosa okužb (crocsi, brizgalke za dezinfekcijo, PVC posode
in drugo). Hkrati so z nami obnovile higieno rok ter nam še dodatno svetovale in nas
usmerjale.
Po zaključku okužbe smo sobe razkužili (razplinjevanje). Že od začetka epidemije
spremljamo zdravstveno stanje stanovalcev in zaposlenih z brezstičnim merjenjem telesne
temperature in epidemiološkim vprašalnikom. Na ta način skušamo pravočasno preprečiti
ponoven zagon okužbe. Podobne obravnave so deležni tudi obiskovalci. Do vsakega
zaposlenega, ki kaže eno od znakov prehladnih obolenj (povišana telesna temperatura,
nahod, kašelj, izcedek iz nosu, bruhanje, driska, slabost). Na delo prihajajo le zdravi brez
kakršnihkoli znakov obolenj. Tudi po zaključeni okužbi v Domu redno uporabljamo IIR
maske, vzdržujemo primerno razdaljo, poostreno razkužujemo površine in redno
razkužujemo roke.
S prvim odmerkom cepiva proti COVID-u je bilo cepljenih 80 stanovalcev (28. 12. 2020) proti
gripi pa je bilo cepljenih 93 stanovalcev (konec oktobra 2020).
Strokovno izobraževanje v ZNS
V času epidemije in okužbe so bila izvedena tri izobraževanja, povezana z uporabo OVO:
•
•
•

7. 4. 2020: Barbara Možgan;
Julij 2020: dr. Kalan Uštar;
27. 8. 2020: Tatjana Gjergek, Metka Žitnik.

Katja Poznič
namestnica direktorja za področje
zdravstvene nege in oskrbe
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POROČILO SLUŽBE PREHRANE

1. Zastavljeni cilji:
• Priprava starosti in zdravstvenemu stanju primerne prehrane.
•

Zagotavljanje zdravstveno ustreznih in varnih obrokov hrane.

•

Zadovoljstvo stanovalcev in ostalih odjemalcev s prehranskimi storitvami.

•

Racionalna izraba materialnih sredstev.

•

Zadovoljstvo zaposlenih pri delu.

2. Zastavljene cilje smo dosegali s pomočjo:
2. 1. Načrtovanje in izvajanje prehranske oskrbe stanovalcev,
2. 2. Načrtovanje, organiziranje in izvedba prehranskih storitev za druge odjemalce.
2. 3. Nadzor prostorov ter vzdrževanje higiene.
2. 4. Zagotavljane varne prehrane v skladu z načeli sistema HACCP.
2. 5. Sodelovanje z izobraževalnimi in drugimi ustanovami.
2. 6. Zagotavljanje ustreznih pogojev dela za zaposlene.
2. 7. Izvajanje internega usposabljanja za zaposlene.
2. 8. Aktivnosti povezane z epidemijo COVID-19
2. 9. Načrtovanje materialov za izvajanje prehranskih storitev.
2. 10. Izvajanje postopkov vezanih na dobavitelje materialov.
2. 11. Izvajanje ukrepov za racionalizacijo poslovanja.
2. 1. Načrtovanje in izvajanje prehranske oskrbe stanovalcev
Uporabnikom prehranske oskrbe smo zagotavljali prehrano v skladu z njihovimi potrebami.
Načrtovanje prehranske oskrbe je temeljilo na DACH-referenčnih vrednostih za vnos hranil
(Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije 2004), Priporočilih za prehransko obravnavo
bolnikov v bolnišnicah in starostnikov v domovih za starejše občane (Ministrstvo za zdravje
Republike Slovenije 2008) ter na priročniku o prehrani v tretjem življenjskem obdobju
(Univerza na Primorskem - projekt PANGEA 2014). Aktivno smo sodelovali z Nacionalnim
inštitutom za javno zdravje Republike Slovenije pri pripravi prvih Smernic za organizirano
prehransko oskrbo starejših. Izid smernic je bil zaradi epidemije COVID-19 preložen na leto
2021. V prihodnje bodo prav te smernice izhodišče za planiranje obrokov v domovih za
starejše občane
V času okužbe s COVID-19 smo za načrtovanje prehrane naših stanovalcev uporabili
navodilo za delo: Usmeritve pri pripravi hrane in organizacija prehrane v socialnovarstvenih
ustanovah v času okužbe s COVID-19, ki ga je izdala Zbornica zdravstvene nege.
Individualna prehranska obravnava je bila izvedena v primeru ugotovljenih prehranskih
tveganj. Prehranska tveganja so bila v sodelovanju z zdravstveno negovalno službo
obvladovana. Stanovalcem smo zagotavljali ustrezno dodatno prehransko podporo.
Ugotavljamo, da se je velik delež prehranske podpore nanašal na stanovalce z disfagijo.
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Stanovalcem smo zagotavljali starosti in zdravstvenemu stanju primerno prehrano. Po
obsegu smo pripravili največ obrokov običajne, starejšim prilagojene, varovalne prehrane,
sledijo obroki diabetične diete ter različne diete pri obolenjih prebavil ter ostale diete. Kar 75
% stanovalcev ima zaradi posebnih prehranskih potreb predpisano prehrano s spremenjeno
konsistenco. Zagotavljali smo tudi obroke po želji.
Osnovnih živil (kruh, mleko, mlečni napitki in čaji) stanovalcem nismo omejevali. V primeru
strokovno utemeljenih individualnih potreb smo stanovalcem zagotavljali dodatne količine
ostale hrane. Stanovalci so imeli stalno na voljo različne čaje, negazirano pitno vodo in
naravne sokove.
Stanovalci so imeli možnost vplivati na sestavo jedilnikov z individualnimi razgovori. Zaradi
epidemije COVID-19 nismo organizirali skupinskega sestanka o prehrani.
2. 2. Načrtovanje, organiziranje in izvedba prehranskih storitev za druge odjemalce
(ponudba prehranskih storitev za trg)
Prehranske storitve zajemajo:
• pripravo obrokov za odjemalce v okviru pomoči na domu,
•

pripravo zahtevnejših gostinskih storitev catering za naročnike,

•

pripravo obrokov za zaposlene - obrok med delom,

•

pripravo obrokov za zunanje odjemalce (kosila in malice).

V primerjavi s preteklim letom smo zasledili porast števila dostavljenih kosil v okviru
storitev pomoči na domu (prinašanje enega obroka na dan in družabništvo). Glede na
leto 2019 (9.767 kosil) je bila realizacija v letu 2020 nekoliko višja. Dostavljenih je bilo
skupno 10.681 kosil (povprečno 890 kosil mesečno). Podobno kot v preteklih letih je v
strukturi največ obrokov varovalne (običajne prehrane), manj pa obrokov dietne prehrane.
Uporabniki so se v večjem deležu odločali za t.i. mala kosila (zmanjšana porcija), manjši
delež uporabnikov pa za cela kosila (običajna porcija gotovih jedi).
V primerjavi s preteklim letom (1.615 obrokov) se je po številu naročenih obrokov v
letošnjem letu (491) obseg priprave gostinskih storitev za individualne naročnike (tabela
1) bistveno zmanjšal. Zaradi epidemije COVID-19 in pojava okužbe v našem Domu teh
storitev večinski del leta nismo izvajali.
Količina pripravljenih malic za zaposlene (tabela 1) je bila v letošnjem letu (skupaj obrokov
282) nižja od realizacije preteklega leta (skupaj obrokov 219).
Za zaposlene so bili v času pojava okužbe v Domu organizirani dodatni obroki (sadje, pecivo,
prigrizki) ter napitki (voda, sokovi in izotonični napitki). Zaposlenim v celodnevnem turnusu
pa je bilo zagotovljeno tudi kosilo.
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Glede na preteklo leto (1.526 obrokov) se je zmanjšalo število obrokov za zunanje
odjemalce (tabela 1), ki pojedo obrok v naši centralni jedilnici oziroma obroke sami odnesejo
domov. V letu 2020 je bilo na ta način prodanih 794 obrokov. Zmanjšanje števila pripisujemo
dejstvu, da zaradi pojava okužbe z COVID-19 zunanji odjemalci niso mogli prihajati v Dom.
2. 3. Nadzor prostorov ter vzdrževanje higiene
Nadzor higienskega stanja prostorov in vzdrževanje higiene sta načrtovana programa, ki ju
opredeljuje program HACCP. Redno smo izvajali interni monitoring higienskega stanja
prostorov.
Določen del internega monitoringa je izvajal Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano
(v nadaljevanju NLZOH). NLZOH nam je v sklopu treh nenapovedanih nadzorov odvzel
vsakokrat od 9 do 11 brisov na snažnost površin, opreme in osebja ter vedno tudi vzorec
gotove jedi za mikrobiološko analizo.
Analize odvzetih brisov na snažnost in vizualna ocena urejenosti prostorov so pokazale
ustrezen nivo higiene v kuhinji. Rezultati mikrobiološke analize vzorcev gotovih jedi so bili
vedno ustrezni.
Postopke deratizacije je izvajal NLZOH, ki je poskrbel tudi za monitoring glede prisotnosti
škodljivcev.

2. 4. Zagotavljane varne prehrane v skladu z načeli sistema HACCP
Sistem HACCP zajema monitoring celotnega procesa priprave hrane. Nadzorujemo vse
procese za vse uporabnike naših storitev.
Zabeležili nismo nobenih bolezenskih stanj, ki bi jih lahko povezovali z zaužitjem zdravstveno
neustrezne hrane.
2. 5. Sodelovanje z izobraževalnimi in drugimi ustanovami ter društvi
Sodelovanje z izobraževalnimi ustanovami je bilo zelo okrnjeno zaradi epidemije COVID-19.
2. 6. Zagotavljanje ustreznih pogojev dela za zaposlene
Zaposlenim smo zagotavljali ustrezne pogoje dela, varne delovne pripomočke in naprave za
delo. Zabeležili nismo nobene nesreče pri delu.
2. 7. Izvajanje internega usposabljanja za zaposlene
Za zaposlene je bilo izvedeno redno delovno usposabljanje s področja sistema HACCP.
Izvedli smo interno usposabljanje zaposlenih o preprečevanju prenosa virusa SARS-CoV-19
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vezano na možnosti prenosa v prehranskih službah. Ostalih, sicer planiranih izobraževanj,
zaradi epidemije COVID-19 nismo izvedli.
2. 8. Aktivnosti povezane z epidemijo COVID-19
S pojavom epidemije COVID-19 v Sloveniji, smo v službi prehrane že v mesecu marcu
izdelali splošna navodila za izvajanje aktivnosti za preprečevanje prenosa okužbe z virusom
SARS-CoV-19. Zaposleni smo se seznanili z navodili za zagotavljanje obrokov stanovalcem,
ki bodo potencialno nameščeni v rdeči coni ter z navodili za zagotavljanje obrokov za
uporabnike pomoči na domu.
V obdobju pojava okužbe s COVID-19 v našem Domu je bilo delo v službi prehrane oteženo.
Vzpostaviti je bilo potrebno drugačno organizacijo dela, vzpostavili smo prilagojen način
razdeljevanja obrokov v posodo za enkratno uporabo, uveden je bil poostren higienski režim
in zaščitni ukrepi za preprečevanje prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-19. Predvsem v
spomladanskem obdobju epidemije so se pojavljale občasne težave z zagotavljanjem
določenih materialov za delo. Vsi zaposleni v službi prehrane so s svojim strokovnim delom
in kljub dodatnim obremenitvam, zagotavljali ustrezne prehranske storitve za vse segmente
uporabnikov.
V skladu z zahtevami je bil izdelan tudi načrt izvajanja prehranske oskrbe stanovalcev in
zunanjih odjemalcev v primeru okužbe zaposlenih s COVID-19.
Tabela 1: količina pripravljenih obrokov po mesecih

Mesec

Glavni obroki
stanovalcev

Malice
za
zaposlene

(zajtrk, kosilo,
večerja)
Januar

Gostinska
dejavnostobroki
po
naročilu

Obroki za
odjemalce
v okviru
pomoči
na domu

Obroki za
odjemalce v
okviru pomoči
na domu

mala kosila

običajna
kosila

Kosila in
malice za
zunanje
odjemalce

December

11. 994
11. 265
12. 002
11. 550
11. 505
11. 337
11. 799
10. 749
9. 770
10. 188
9. 696
10. 230

21
23
32
19
18
35
35
21
14
22
20
22

0
100
20
131
120
120
0
0
0
0
0
0

694
666
781
693
676
742
841
682
710
798
804
831

169
178
188
143
204
204
184
135
120
104
63
71

102
129
44
53
49
49
53
50
62
57
68
78

Skupaj:

132. 085

282

491

8. 918

1. 763

734

Februar
Marec
April
Maj
Junij
Julij
Avgust
September
Oktober
November
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Tabela 2: stanje celodnevnih obrokov stanovalcev glede na vrsto prehrane
Število obrokov
92, 29
20
8
/
120, 29

Vrsta prehrane
Varovalna hrana
Diabetična dieta
Želodčna in žolčna dieta
Ostale diete (diab.-želod.,jetrna)
Skupaj:

Tabela 3: stanje celodnevnih obrokov stanovalcev glede na konsistenco hrane
Število glavnih obrokov
39, 29
35
27
13
6
120,29

Vrsta prehrane
Običajna
Sesekljana
Miksana
Kremno–tekoča
Sondna-enteralna
Skupaj:

Tabela 4: mesto prehranjevanja stanovalcev
Centralna jedilnica
27
Skupaj:

Dnevni prostor oz. sobe na oddelkih
93,29
120,29

2. 9. Načrtovanje materialov za izvajanje prehranskih storitev

V skupino materialov za izvajanje prehranskih storitev spadajo: živila, čistila in potrošni
material. Potrebne količine so bile načrtovane na osnovi predvidenega števila uporabnikov
prehranskih storitev in glede na priporočila za določno ciljno skupino uporabnikov.
Načrtovanje potrebnih materialov je bilo racionalno. Nismo pa mogli predvideti, da bo leto
2020 tudi v tem smislu zelo zaznamovala epidemija COVID-19. V obdobju obeh okužb z
virusom SARS CoV-19 je prišlo do dodatnih potreb po zagotavljanju prehranskih storitev za
zaposlene in prostovoljce.
2. 10. Izvajanje vseh postopkov vezanih na dobavitelje materialov
Živila smo naročali pri dobaviteljih, ki so bili izbrani po postopkih javnega naročila, ki smo ga
izvedli v mesecu decembru 2019. Predračuni za živila so bili na osnovi raziskave trga
temeljito prenovljeni in posodobljeni. Živila so bila razdeljena v bistveno več skupin kot v
preteklem obdobju z namenom, da omogočimo možnost prijave čim večjemu številu lokalnih
in drugih ponudnikov. Kot merilo za končni izbor dobavitelja je bila najugodnejša cena v 80
% ter kakovost v 20 %. Kakovost je bila opredeljena na osnovi različnih javno veljavnih
certifikatov.
V letu 2020 smo sodelovali z naslednjimi dobavitelji:
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Tabela 5: izbrani ponudniki za obdobje 12-ih mesecev

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Naziv sklopa

Izbrani ponudnik za obdobje 12-ih
mesecev

Sveže meso klavnih živali in polizdelki iz
svežega mesa
Mesni izdelki
Perutninsko meso in izdelki iz perutnine
Kokošja jajca
Ribe, raki in mehkužci
Ribji izdelki
Mleko in mlečni izdelki
Sladoledi
Mlevski izdelki
Mlevski polizdelki
Predpripravljene jedi
Kruh in pekovsko pecivo
Slaščičarsko pecivo
Sadje in zelenjava
Kislo zelje in repa
Zamrznjeno sadje in zelenjava
Čaji
Začimbe in dišavnice
Olja in majoneze
Marmelade in sadni namazi
Med
Juhe, omake in dodatki
Sirupi, sokovi, nektarji
Splošno prehranbeno blago

Uroš Vidmar s.p., Mesni diskont Vidmar
Mesarstvo Oblak d.o.o.
Perutnina Ptuj d.d.
Kmetijska zadruga Laško
Kvibo d.o.o.
Ni bilo prijavljenih ponudnikov
Mlekarna Celeia d.o.o.
Hrib d.o.o.
Impuls d.o.o.
Pekarna Pečjak d.o.o.
Consult commerce d.o.o.
Žito d.d.
Žito d.d.
Sadex d.o.o.
Geaprodukt d.o.o.
Kvibo d.o.o.
Žito d.d.
Mercator d.d.
Mercator d.d.
Mercator d.d.
Mercator d.d.
Nektar Natura d.d.
Nektar Natura d.d.
Mercator d.d.

Sodelovanje z izbranimi dobavitelji je izhajalo iz pogodbenih obveznosti. Posebno pozornost
smo namenjali dosledni kontroli pogodbeni ceni, kontroli kakovosti in varnosti živil. Vsa
neskladja smo z dobavitelji reševali s pomočjo dogovora oz. reklamacij.
Ponudnike živil za posebne prehranske namene smo pridobili v postopku odpiranja
konkurence za oddajo posameznega naročila na podlagi okvirnega sporazuma za
sukscesivno dobavo sanitetnega in zdravstvenega materiala, higienskega materiala, rokavic
in enteralne prehrane. Izbrani ponudnik za enteralno prehrano je bilo podjetje Medias
international d.o.o..
2. 10. Izvajanje ukrepov za racionalizacijo poslovanja
Izvajali smo reden nadzor nad upoštevanjem pogodbenih cen dostavljenih materialov ter
racionalno in namensko uporabo materialov. V primeru neskladij glede kakovosti in
pogodbenih cen smo dogovorno in z reklamacijami reševali nastala neskladja.
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MATERIALNO POSLOVANJE
Tabela 6: skupna vrednost prejetega materiala
Vrednost v €
185. 188, 83
11. 655, 98

Material
Živila
Čistila in potrošni material za kuhinjo in
zdravstveno negovalno službo ter vrečke za
smeti
Povratna embalaža

3. 93
196. 848. 74

Skupaj:

Tabela 7: skupna vrednost izdanega materiala
Stroškovno mesto
Kuhinja
Recepcija
Čistila in potrošni material za kuhinjo in
zdravstveno negovalno službo

Vrednost v €
186. 327, 29
300, 25
12. 113, 55

Reprezentanca
Vrnjena embalaža
Skupaj :

162, 53
4, 35
198. 907, 97

Tabela 8: pregled po dobaviteljih glede na vrednost dobavljenega materiala

Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.

Skupna
vrednost v €
27. 070, 51
23. 719, 27
23. 255, 02
22. 657, 49
17. 362, 44

Dobavitelj
Mlekarna Celeia
Mercator
Sadex
Mesni diskont Vidmar
Medias International

Tabela 9: poraba živil po posameznih skupinah

Zap.
št.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Skupina živil

Vrednost v €

Meso, mesni izdelki, ribe in jajca
Mleko in mlečni izdelki
Kruh in pekovsko pecivo
Sveža zelenjava
Konzervirana zelenjava
Sveže sadje
Konzervirano sadje
Maščobe in maščobna živila
Pijače, čaji in napitki

48. 896, 67
26. 458, 70
13. 186, 64
12. 548, 99
11. 824, 21
12. 248, 33
4. 042, 49
4. 523, 31
12. 037, 01
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10.
11.
12.

Začimbe, dišavnice in sladkor
Izdelki za posebne prehranske
namene
Drugo prehrambeno blago
Skupaj :

1. 988, 53
19. 287, 80
19. 747, 39
186. 790, 07

Tabela 10: poraba živil glede na vrsto stroška
Porabljena sredstva v €
164. 850, 73
21. 776, 81
162, 53
186. 790, 07

Skupine odjemalcev
Stanovalci
Tržna dejavnost
Reprezentanca
Skupaj :

Vodja službe prehrane:
Damjan Zelenik

DELOVNO POROČILO FIZIOTERAPIJE
Vrste in število opravljenih terapij:
merjenje obsega gibov – večosni sklep
merjenje obsega gibov – enoosni sklepi
terapija z DD in IF tokovi
magnetoterapija
nameščanje ort. nogavice ali navleke
učenje hoje
kompresijsko povijanje ektremitet ali krna
učenje stoje
učenje usedanja in vstajanja
trening koordinacije
aktivne vaje skupinske
aktivne vaje individualne
vaje za krepitev muskulature
asistirane vaje
pasivne vaje ( za sklep)
razgibavanje z mehansko napravo
vaje sklepnih gibov
dihalne vaje
trening hoje z ortozo
vibracijska masaža
terapija UZ
vaje za vzdržljivost
naravnavanje in prilagajanje bergle

3
4
127
9
7
446
66
592
303
39
1.993
191
5
12
85
794
125
68
2
40
10
2
3
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trening hoje po stopnicah
TENS
lokalno gretje IR
laser
razgibavanje sklepa in vaje
SKUPAJ

18
69
19
7
80
5.119

Fizioterapevtskih storitev je bilo v celem letu deležnih 114 stanovalcev. V letu 2020 je
opazno znatno znižanje opravljenih storitev, kar lahko pripišemo prvemu valu novega
koronavirusa (ko v Domu ni bilo okužb, vendar so bile fizioterapevtske storitve omejene in
terapevtka ni bila prisotna) in poletnem času, ko je bila v Domu dejansko prisotna okužba in
se fizioterapije prav tako po navodilih zdravnikov ni smelo izvajati. V to število niso vključene
storitve, ki jih v program ni možno beležiti, so se pa vseeno izvajale: ocenjevanje bolečine po
VAS lestvici, testiranja po različnih lestvicah za ravnotežje in ocenjevanje funkcionalnosti,
opremljanje s pripomočki, edukacija stanovalcev in svojcev, izdelava individualnih načrtov
itd.
Zaradi odsotnosti "nadomestne" fizioterapevtke med prvim valom koronavirusa prav tako ni
bil izveden prenos dela in informacij ob ponovnem prihodu stalno zaposlene fizioterapevtke s
porodniškega dopusta.
Fizioterapevtske storitve so vedno predpisane s strani zdravnika; predpiše jih ali osebni
zdravnik ali zdravnica specialistka fizikalne terapije in medicinske rehabilitacije (fiziatrinja).
Fiziatrinja prihaja v zavod 1x na mesec oz. po potrebi. Poleg naročanja fizioterapevtskih
storitev spremlja zdravstveno stanje stanovalcev in morebitne spremembe v individualnem
načrtu. V okviru fiziatrične ambulante je zdravnica opravila zgolj 2 obiska, kar je znova
posledica korone.
Od 39 sprejetih stanovalcev v letu 2020 je bilo na fizioterapijo vključenih 21 novosprejetih
stanovalcev, to je 53 %, in sicer v naslednje programe:
- vzdrževanje stanja
6 stanovalcev
-

rehabilitacija

15 stanovalcev

V program rehabilitacije so bili vključeni stanovalci, ki so prišli neposredno iz bolnišnic ali iz
rehabilitacijskih ustanov, oz. so zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja oz. poškodbe
potrebovali podaljšano rehabilitacijo. Skupno število vseh rehabilitacij je bilo 17.
Rehabilitacija po diagnozah:
- po poškodbah in obolenjih lokomotornega aparata (udarci, zlomi):
-

po internističnih boleznih:

5

-

nevrološka obolenja:

3

9

Ena izmed nalog fizioterapevta je opremljanje stanovalcev Doma s pripomočki. V letu
2020 je bilo s pripomočki opremljenih 11 stanovalcev, in sicer:
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-

s hoduljo

9

-

z berglami oz. palico

2

Protibolečinsko fizioterapijo je v letu 2020 prejelo 26 stanovalcev (eno ali več izmed
možnih oblik le-te), nekateri večkrat letno za različne diagnoze.
V primerih respiratornih infekcij opravljamo respiratorno fizioterapijo, ki smo jo opravili pri 12
stanovalcih.
V proces dela na fizioterapiji je vključen en delavec na javnih delih, kar omogoča lažji in
hitrejši transport stanovalcev na in s terapij ter posledično večje število obravnavanih
stanovalcev. Prav tako je od septembra dalje v delo vključena študentka zaključnega letnika
fizioterapije. Njena prisotnost se je izkazala kot dobrodošla pomoč pri premagovanju
posledic, ki jih imajo stanovalci zaradi okužb z novim koronavirusom in omejevanjem gibanja,
ki so ga bili deležni zaradi prisotnosti okužbe v domu.
V sodelovanju z delovno terapevtko in nekaterimi stanovalci smo v letu 2020 pripravili
posnetke vaj, primernih za starejše. Posnetke je v prispevek obdelala in združila zaposlena
na TIC Hrastnik. Prispevek je bil objavljen na Facebook strani Visit Hrastnik v okviru pobude,
da se ljudje v času karantene še naprej gibajo. Prav tako smo v sodelovanju s TIC Hrastnik
pripravili izbor vaj za ljudi, ki v času epidemije delajo oz. se šolajo od doma.
Ob koncu leta 2020 lahko povzamemo, da se je stanje v fizioterapiji poslabšalo, kar se tiče
dostopnosti stanovalcev do terapij, števila obravnav in števila obravnavanih pacientov. Žal
smo zaradi oblikovanja rdeče cone, ki mora biti v Domu stalno pripravljena, izgubili
večnamenski prostor v kleti. Posledično smo bili prisiljeni iskati nadomestne prostore za vse
skupinske aktivnosti v fizioterapiji. V času lepšega vremena smo izvajali skupinsko telovadbo
kar zunaj, pozimi pa jih izvajamo v vsakem nadstropju ločeno. Na ta način lažje držimo
medsebojno razdaljo, vendar s tem za isto število stanovalcev pri vadbi porabimo bistveno
več časa. Prav tako smo zmanjšali število stanovalcev, ki so hkrati lahko prisotni v prostorih
fizioterapije (ponovno zaradi vzdrževanja primerne razdalje), kar ponovno pomeni manj
opravljenih storitev, hkrati pa več logistike. Navodila RSK za fizioterapijo pri Ministrstvu za
zdravje priporočajo tudi pogostejše zračenje, najbolje za vsakim pacientom za 5-10 min. Vse
to pomeni več dela, a hkrati manj dejanske obravnave s pacienti. Zaradi okužb in
posledičnega poslabšanja stanja marsikaterega stanovalca pa se je povečala zahtevnost
obravnav. Navkljub vsem omejitvam in novim navodilom, ki jih moramo upoštevati, pa se je
stanje proti koncu leta pričelo normalizirati. Stanovalci so se privadili na nove termine
skupinskih vaj in so jih redno in z veseljem obiskovali. Prav tako se je v zadnjih mesecih
dvignilo število opravljenih storitev in se približalo številu obravnav v ʺnormalnihʺ časih.

Darinka Kosem,
diplomirana fizioterapevtka
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POROČILO DELOVNE TERAPIJE
V letu 2020 je tudi v strokovno področje delovne terapije (DT) posegla epidemija. Tako so
storitve DT potekale kot prejšnja leta samo do začetka epidemije, torej do13. 3. 2020.
Ker sem bila prvih 14 dni epidemije odsotna, me je toliko večji šok doletel po vrnitvi.
Stanovalcem je namreč bilo s strani zdravnikov prepovedano vsako gibanje izven sob, tisti
stanovalci, ki so bili nepokretni in popolnoma odvisni od negovalnega osebja, pa so morali ta
čas preživljati v postelji.
Tako smo po moji vrnitvi začeli z razdeljevanjem kave in priboljškov, telovadbo v sobah in
pred vrati sob s pomočjo ozvočenja Pripravila sem tudi seznam stanovalcev, ki bi jih bilo
najbolj nujno aktivirati bodisi s strani DT ali strani negovalnega osebja. Žal sem na odobritev
s strani obeh zdravnikov čakala kar precej časa, čeprav v tistem obdobju v našem Domu
nismo imeli niti enega okuženega stanovalca ali zaposlenega.
Po ustnem dovoljenju zdravnikov smo pričeli tudi s posedanjem, učenjem dnevnih aktivnosti,
sprehodi…. individualno smo jih vodili na zrak, na sonce, kjer so sedeli na dovolj veliki
razdalji in tam izvajali miselno telovadbo.
Ker so odpadle vse skupinske aktivnosti in smo dotedanji prostor za delovno terapijo pričeli
preurejati v prostor za rdečo cono, so bili stanovalci zelo prikrajšani za kvaliteto življenja.
Mnogi od njih namreč ne zmorejo več fizičnih aktivnosti, zato je druženje, pogovor in petje
zanje edina možna zaposlitev in razvedrilo.
Urejanje rdeče cone v prostorih DT je pomenila tudi nenadno selitev osnovnih delovnih
pripomočkov in materialov in izgubo delovnega prostora/pisarne za delovno terapevtko. Ker
v stavbi ni nobenega primernega prostora, sem kot pisarno prisiljena uporabljati sejno sobo
in računalnik v njej (uporabljajo ga tudi drugi), pripomočke sem preselila v fizioterapijo in
delno v čajno kuhinjo v 2. nadstropju. Individualne obravnave (v OVO) zahtevajo veliko več
načrtovanja in časa, kot prej in kot skupinske obravnave, za zbrano načrtovanje DT in
vodenje delovnoterapevtske dokumentacije pa v sejni sobi nikakor ni pogojev.
V času epidemije so se z nami povezali vzgojiteljice, starši in otroci vrtca Hrastnik, skupine
Medvedki, ki so pričeli z dopisovanjem preko spleta. Stanovalci so bili njihovih izdelkov zelo
veseli. Prav tako smo v spletno sodelovanje spremenili sodelovanje v projektu »Sadeži
družbe«, ki že vrsto let poteka z učenci OŠ NHR Hrastnik, ki kot prostovoljci obiskujejo
stanovalce. Zbrali so veliko zapisov, risbic, pesmic, vse skupaj poslali na moj elektronski
naslov, jaz pa sem ustvarjeno zbrala in s pomočjo naše tajnice so nastale simpatične
brošure. Razdelili smo jih med stanovalce, ki so jih z veseljem prebirali. Mnogi jih še vedno
hranijo.
Med izbruhom epidemije nam je podjetje Telekom podarilo v uporabo dva mobilna telefona,
ki ju uporabljamo za videoklice svojcev. Za lažjo organizacijo videoklici potekajo z
naročanjem, veliko obogatitev pa predstavlja konferenčni sistem, ki stanovalcem omogoča
prostorčno uporabo, predvsem pa večjo sliko. Zlasti za tiste, ki slabo vidijo in imajo težave s
pozornostjo, je to zelo dobrodošlo.

88

Obiski v času epidemije niso bili dovoljeni. Po koncu epidemije smo morali organizirati in
izvajati obiske pod posebnimi pogoji, ki je seveda zahteval vključitev več zaposlenih, tudi
strokovnih delavcev. Tako sem se vključila tudi v izvedbo obiskov in po potrebi delala tudi v
soboto. Prav tako so bili za stanovalce v času epidemije prepovedani izhodi iz Doma. Tako
niso mogli opravljati nakupov v trgovini. Sprva sva nakupe zanje opravljali socialna delavka
in delovna terapevtka, kasneje pa so nam pri tem pomagali Prostovoljci rdečega križa.
Ko se je 1. val epidemije končal, smo skušali v Domu ponovno omogočiti življenje, ki bi bilo
čim bolj podobno življenju pred epidemijo. Omogočili smo obiske, izhode stanovalcev in
nekatere skupinske aktivnosti. Ker pa je moral prostor, namenjen delovni terapiji in
prireditvam, ostati v pripravljenosti za rdečo cono, so odpadle skoraj vse skupinske
aktivnosti. Le v lepem vremenu smo lahko kakšno aktivnost izvedli na prostem, na dvorišču
pred Domom ali pri Izbi.
Stanovalcem Doma smo vsa leta omogočali obiskovanje razstav in izlete (planinske in
nakupovalne). Žal smo letos lahko obiskali samo eno razstavo (razstavo ročnih del sekcije za
ročna dela Sončnice DU Hrastnik). Izletov nismo mogli izvesti (že zaradi pogojev prevoza
ne).
V juliju 2020 se je v Domu pojavila okužba med stanovalci in zaposlenimi. Ponovno so se
ustavile vse dejavnosti. Kot zdravstvena delavka s predhodno izobrazbo zdravstveni tehnik
sem se zaradi hudega pomanjkanja negovalnega osebja vključila v nego, kjer sem delala do
20. 7. 2020. Žal sem se tudi sama okužila s Covid-19. V bolniške staležu sem bila do 30. 7.
2020.
Po vrnitvi z bolniške sem še nekaj dni pomagala pri negi, nato pa približno teden dni skušala
opravljati druge naloge, povezane s kvalitetnejšim bivanjem stanovalcev. Nadaljevalo se je
sodelovanje z OŠ NHR Hrastnik, s pismi podpore stanovalcem pa so nas zasuli zlasti ob
božično-novoletnih praznikih tudi drugi (vrtec, OŠ Izlake, Deos, posamezniki…).
V poletnih mesecih smo s skupino stanovalk skušali skrbeti za okolico doma. Sadili smo
balkonske rože in rože v loncih pred domom, pri Izbi (za Domom) ter pri nekdanji
knjižnjici/delovni terapiji.
Ker je bil prostor za rdečo cono prazen, sem pregledala in razvrstila vse, kar so prostovoljci
CZ v poletnih mesecih odstranili iz DT pod napušč. Nekaj stvari je bilo še uporabnih in jih
uporabljamo, večino stvari pa smo zavrgli in čakajo na odvoz.
Ko smo lahko ukinili rdečo in sivo cono, smo ponovno omogočili obiske pod posebnimi pogoji
med tednom in ob sobotah, stanovalcem omogočili izhode in nadaljevali z individualnimi
obravnavami, skupinske aktivnosti pa so potekale v majhnih skupinah po posameznih
nadstropjih in z upoštevanjem medosebne razdalje. Povedati je treba, da mnogi naši
stanovalci težko nosijo maske, hkrati pa so v Domu doma. Tako kot mi, tudi oni ne nosijo
mask v svoji dnevni sobi, ko gledajo film s svojo »družino« . Ob lepem vremenu smo še
vedno spremljali stanovalce na zrak.
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PODROČJE SKRBI ZASE
Sem sodijo dnevne aktivnosti, kognitivni trening, skrb za uporabo pripomočkov
(vozički), gospodinjske aktivnosti. Gre predvsem za individualno delo, ki ga izvajam na
osnovi naloga domskega zdravnika ali je predpisano s strani spec. fiziatra.
Največ je učenja posedanja v postelji in presedanja na voziček, ki se ne nadaljuje vedno
v učenje ostalih dnevnih aktivnosti, če stanovalec tega ni sposoben.
Poudarjam isto, kot v prejšnjih letih: da so stanovalci preveč odvisni od pomoči osebja, da se
jih zaradi pomanjkanja časa ne vzpodbuja k večji samostojnosti, oziroma se naredi namesto
njih tudi tisto, kar bi ob vzpodbudi in pomoči še zmogli sami. Prav tako je ob takem načinu
dela vprašljiva smiselnost delovnoterapevtske obravnave, saj naj bi potem, ko stanovalec
doseže neko stopnjo in je s podrobnimi navodili predan oddelku, doseženo stanje vzdrževali
in ga še celo izboljševali, ne pa, da se preide na stanje pred pričetkom obravnave.
Ko je stanovalec predan negovalnemu osebju, so napisana tudi pisna navodila o tem, kaj
stanovalec zmore sam, pri katerih opravilih potrebuje pomoč in kako je navajen izvesti katero
aktivnost.
Že nekaj let imamo tudi pomoč javne delavke v fizioterapiji in delovni terapiji. Ker so javne
delavke tukaj zato, da pomagajo stanovalcem, zjutraj pred pričetkom skupinskih aktivnosti
nudijo individualno pomoč pri oblačenju in presedanju tistim stanovalcem, ki se lahko počasi
oblečejo in presedejo sami. Vendar pa kljub večletnemu opozarjanju ti stanovalci še
vedno niso pravočasno umiti, nimajo povitih nog itd.
•

Učenje dnevnih aktivnosti in oprema z invalidskim vozičkom: 520 obravnav,
vključenih 57 stanovalcev.

•

Funkcionalna delovna terapija (akt. za zg. in sp. okončino): vključenih 22
stanovalcev, skupno so imeli 69 obravnav. Gre za funkcionalne vaje za roko, vaje
za izboljšanje koordinacije, fine motorike, kognitivni trening….

PODROČJE PRODUKTIVNOSTI
Nekateri stanovalci čutijo zelo močno potrebo po »koristnosti«. V Domu nimamo aktivnosti,
ki bi lahko nadomestile delo v smislu npr. gospodinjskih aktivnosti ali kmetovanja. Ker so
psihofizične sposobnosti stanovalcev za delo zelo omejene (kar se odraža tudi pri aktivnostih
skrbi zase in prostega časa), je potrebno stanovalce vzpodbujati k vključevanju v aktivnosti
prostega časa. Žal smo tudi tukaj kadrovsko omejeni, saj ena delovna terapevtka tudi s
pomočjo ene javne delavke ne more animirati in zaposliti vseh stanovalcev.
PODROČJE PROSTEGA ČASA
Aktivnosti s tega področja se pravzaprav nekako prepletajo s področjem skrbi zase skupina Deteljice je skupina za kognitivni trening, z zaposlitvijo v delovni terapiji prav tako
skrbimo za izboljšanje nekaterih kognitivnih in ročnih spretnosti. Prav tako pri nekaterih
stanovalkah ročna dela ali zaposlitev v sobi vendarle nadomestijo aktivnosti s področja
produktivnosti. Zato je težko govoriti izključno o aktivnostih prostega časa. Res pa je, da je
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prostega časa stanovalcev ogromno in da ga popolnoma ni mogoče zapolniti, čeprav se s
tem ukvarjamo timsko. Vloga delovnega terapevta je v motiviranju in pomoči stanovalcem pri
načrtovanju. Zaradi različnih težav le-ti ne morejo ali ne znajo zapolniti svojega prostega
časa, meja med vzpodbudo in motivacijo na eni ter prisilo na drugi strani pa je pogosto
precej zabrisana…

Andreja Kurbus
dipl. delovna terapevtka
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B. POSEBNI DEL POSLOVNEGA POROČILA

1. ZAKONSKE IN DRUGE PRAVNE PODLAGE ZA DELOVANJE DOMA
STAREJŠIH HRASTNIK
1.1. SPLOŠNI PODATKI:
Naziv zavoda:
Naslov:

Dom starejših Hrastnik
Novi Log 4/A, 1430 Hrastnik

Matična številka:
Davčna številka:

5879752000
SI42710588

Telefon:

direktor
tajništvo
vodja FRS

03 / 56 54 103
03 / 56 54 102
03 / 56 54 101

Faks:

tajništvo

03 / 56 54 110

Elektronski naslov:

direktor
tajništvo
vodja FRS

drago.kopusar@dom-hrastnik.si
hrastnik@ssz-slo.si
tanja.majcen@dom-hrastnik.si

1.2. VELIKOST ZAVODA IN NJEGOVIH ENOT
Kapaciteta Doma starejših Hrastnik na dan 31. 12. 2020 znaša 132 postelj.
V letu 2020 se kapaciteta Doma starejših Hrastnik ni spremenila.
Dom starejših Hrastnik nima enot.

1.3. ZAKONSKE PODLAGE
Dejavnost Doma starejših Hrastnik se izvaja na naslednjih podlagah:
a) institucionalno varstvo starejših
-

Zakon o zavodih

-

Zakon o socialnem varstvu

-

Zakon o delovnih razmerjih

-

Zakon o urejanju trga dela

-

Zakon o splošnem upravnem postopku
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-

Zakon o javnih uslužbencih

-

Zakon o varnosti in zdravju pri delu

-

Zakon o javnih financah

-

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju

-

Zakon za uravnoteženje javnih financ

-

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti

-

Kolektivna pogodba za javni sektor

-

Kolektivna pogodba za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije

-

Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev

-

Metodologija za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev

-

Sklep o ustanovitvi Doma starejših Hrastnik

-

Statut Doma starejših Hrastnik

b) zdravstvena nega in zdravstvena rehabilitacija
-

Zakon o zdravstveni dejavnosti

-

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju

-

Splošni dogovor za pogodbeno leto 2019 z Aneksi

-

Pogodba o izvajanju programa zdravstvenih storitev, sklenjena z Zavodom za
zdravstveno zavarovanje Slovenije OE Ljubljana

c) druge storitve javne službe
-

pomoč na domu

Odlok o organizaciji in izvajanju službe socialne oskrbe na domu in merilih za določanje
plačil storitev ter Posebna pogodba o izvajanju javne službe socialne oskrbe na domu,
sklenjena med Občino Hrastnik in Domom starejših Hrastnik
d) javna dela
-

Zakon o urejanju trga dela

-

Pogodba o izvajanju javnega dela, sklenjena med Občino Hrastnik in Domom starejših
Hrastnik

2. DOLGOROČNI CILJI DOMA STAREJŠIH HRASTNIK
Dolgoročni cilji Doma starejših Hrastnik so:
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- strokovno in kvalitetno izvajanje institucionalnega varstva (socialne oskrbe in
zdravstvene nege),
- zagotavljanje ustreznih pogojev za bivanje v Domu ob upoštevanju in spoštovanju
osebnosti in zasebnosti stanovalcev Doma ter njihove pravice do izbire,
- doseganje stabilnega in pozitivnega poslovanja,
- zagotovitev boljših pogojev za bivanje stanovalcev z izgradnjo novega objekta na
novi lokaciji, ki bo skladen s Pravilnikom o minimalnih tehničnih zahtevah za
izvajalce socialnovarstvenih storitev,
- biti med nosilci razvoja skrbi za starejše v občini,
- dejavno vključevanje v aktivnosti okolja in sodelovanje z vrtcem, šolami, društvi in
lokalno oblastjo,
- izvajanje tržne dejavnosti s posebnim poudarkom na gostinski ponudbi Doma,
- izvajanje kvalitetne in do ljudi prijazne storitve pomoč na domu.

3. LETNI CILJI DOMA STAREJŠIH HRASTNIK
a) planirani oskrbni dnevi
- 47.214 dni oskrbe (129 postelj), od tega 11.346 dni oskrbe I (31 stanovalcev), 7.320
dni oskrbe II (20 stanovalcev), 24.888 dni oskrbe III/A (68 stanovalcev) in 3.660 dni
oskrbe III/B (10 stanovalcev). Oskrbe IV nismo planirali.

b) planirani dnevi zdravstvene nege
- 46.299 dni zdravstvene nege (126,5 postelj), od tega 11.163 dni zdravstvene nege I
(30,5 stanovalcev), 1.098 dni zdravstvene nege II (3 stanovalci), 34.038 dni
zdravstvene nege III (93 stanovalcev) in 0 dni zdravstvene nege IV.
c) planirani dnevi (ure) izvajanja pomoči na domu
- 5 delavk, zaposlenih za nedoločen čas, bo storitev izvajalo v okviru normativa (110
ur mesečno) na celotnem območju občine
- storitev se bo izvajala za povprečno 66 uporabnikov vsak dan v tednu razen ob
sobotah, nedeljah in praznikih
d) izvajanje programa javnih del
- izvajal se bo program javnih del družabništvo in spremljanje, v katerem bodo
zaposleni 3 delavke/delavci
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e) tržna dejavnost
- tržna dejavnost je bila načrtovana v precej manjšem obsegu kot leta 2019, ker je
bilo odločeno, da zaradi preobremenjenosti delavcev v službi prehrane ne bomo
sprejemali gostinskih naročil fizičnih oseb
f) poslovanje
- vse napore vložiti v dosego pozitivnega poslovnega rezultata

4. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
a) Plan in realizacija števila socialnovarstvenih in zdravstvenih storitev za leto 2020
VRSTA
STORITEV

KAPA
CITETA

Oskrbni dnevi
Skupaj (A+B)
A
starejši od
65 let

132

Oskrba I
Oskrba II
Oskrba IIIA
Oskrba IIIB
Oskrba IV
B
odrasli
s
posebnimi
potrebami
Oskrba I - VI
Stanovanjske
skupine
Bivalne enote

0

C Zdravstvena
nega skupaj
Nega tip I
Nega tip II
Nega tip III
Nega tip IV

132

PLAN STORITEV
2020
Število
Število
storitev
uporab
(dni)
nikov
47.214
129

REALIZACIJA
Indeks
2020
Delež
real. 2020
v%
Število
Število
plan.
storitev
uporab
2020
(dni)
nikov
44.029
120,3 100,0
93,2

47.214

129

44.029

120,3

100,0

93,2

11.346
7.320
24.888
3.660
0

31
20
68
10
0

10.835
7.382
24.840
972
0

29,6
20,2
67,9
2,6
0

0

95,4
100,8
99,8
26,5
0

0

0

0

0

0

0

46.299

126,5

43.036

117,6 100,00

92,95

11.163
1.098
34.038
0

30,5
3
93
0

8.632
2.425
31.979
0

23,6
6,6
87,4
0

20,05
5,63
74,31
0

77,32
220,85
93,95
0

➢ V letu 2020 smo bili precej daleč od planiranega obsega storitev oskrbe, saj je bilo
število uporabnikov za skoraj 9 manjše od planiranega. Edini razlog, da planirano število
zasedenih postelj ni bilo doseženo, je negativen vpliv koronavirusa. To dokazujejo tudi
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"medletne" številke o zasedenosti Doma: Ob začetku epidemije, 13. 3., je bilo zasedenih
129 postelj, ob koncu epidemije pa 122, do 10. 7., ko smo se v Domu soočili z okužbo, se
je število zasedenih postelj povečalo na 128 in se do konca okužbe, do 18. 9., zmanjšalo
na 108, takšno število zasedenih postelj pa smo beleži tudi ob koncu leta, kljub temu, da
smo realizirali nove sprejeme, vendar pa so nekateri stanovalci v tem obdobju umrli,
nekateri pa so se preselili v drug dom v njihov domači kraj. Glede na visoko zasedenost
postelj v "normalnih" mesecih si upamo zapisati trditev, da bi v primeru, da ne bi bilo
koronavirusa, dosegli planirano zasedenost Doma.
➢ Tudi pri realizaciji zdravstvene nege je razlog za nedoseganje planiranega obsega
koronavirus. Če je bilo v Domu manjše število stanovalcev, je seveda logično, da je bil
realiziran manjši obseg zdravstvene nege. Razveseljiv pa je podatek o strukturi
zdravstvene nege – po občutnem znižanju ZN III v letu 2019 (iz 75,76 % leta 2018 je
padla na 69,23 %), se je v letu 2020 ponovno zvišala na 74,31 %; ta podatek je
pomemben, ker z zamikom vpliva na višino cene zdravstvene nege (zaradi višjega
odstotka ZN III bo višja povprečna cena in kadrovski normativ).

b) Plan in realizacija izvajanja pomoči na domu
Storitev pomoč na domu (PND) je v letu 2020 koristilo v povprečju 73,83 uporabnikov, kar je
povprečno 2,41 uporabnika več kot leta 2019. Planirano število uporabnikov (66) smo tako
krepko presegli, s čimer smo zelo zadovoljni.
Razloga za tako veliko povečanje povprečnega števila uporabnikov sta dva: prvi je, da je še
nekaj občank in občanov več ocenilo, da si lahko s storitvijo PND, predvsem s prinašanjem
kosila, podaljšajo oziroma izboljšajo kvaliteto bivanja doma, v domačem okolju, drugi pa, da
smo imeli celo leto zaposleno dodatno delavko.
Pomemben del PND je možnost prinašanja pripravljenega obroka hrane na dom uporabnika.
To je zelo pomembna storitev, saj se tu najprej pokažejo motnje starostnika, ki zaradi
onemoglosti pozabi ali si ne zmore skuhati kosila, kar ima takojšen vpliv na njegovo splošno
zdravstveno stanje. V letu 2020 smo kosilo dostavljali povprečno 41,19 uporabnikom na
mesec ali 3,56 uporabnikom manj kot leta 2019, kar je tudi posledica koronavirusa (v času
epidemije oziroma okužbe je določeno število uporabnikov odpovedalo kosilo). V Domu
ocenjujemo, da smo kljub koronavirusu dosegli dober rezultat.
Za storitev PND za območju celotne občine imamo zaposlenih 5 delavk, zaposlenih za
nedoločen čas – 4 delavke so zaposlene s polnim delovnim časom, 1 pa kot invalidka s
skrajšanim delovnim časom 6 ur na dan; delavka, ki je nadomeščala začasno odsotno
delavko, je junija odšla na drugo delovno mesto in je nismo nadomestili, zato so PND v drugi
polovici leta izvajale 4 delavke. Ker se v času okužbe PND ni izvajala, je bil opravljeno
manjše število ur.
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c) Plan in realizacija programa javnih del
Za leto letu 2019 smo načrtovali izvajanje enega programa javnega dela, in sicer
Družabništvo in spremljanje. V izvajanje so bile vključene 3 delavke, 2 v breme občinskega
proračuna, 1 pa v breme Doma. Z izbranimi delavkami/delavci oziroma z njihovim delom in
odnosom do stanovalcev smo bili zadovoljni, tako da smo cilje v zvezi z javnimi deli izpolnili.
V jeseni 2020 je zavod za zaposlovanje nepričakovano objavil še eno javno povabilo za
zbiranje ponudb za izvajanje javnih del; javno povabilo je bilo zanimivo, ker je zagotavljalo
možnost refundacije stroška dela iz sredstev državnega proračuna v okviru PKP zakonodaje.
Na javno povabilo smo uspešno poslali ponudbo in v novembru zaposlili še 1 delavca, z
delom katerega smo bili tudi zadovoljni.

d) Plan in realizacija tržne dejavnosti
VRSTA TRŽNE DEJAVNOSTI
gostinska dejavnost po naročilu
mini bife na recepciji
prehrana zaposlenih
kosila zunanjim abonentom
prodaja izdelkov delovne terapije
druge nadstandardne storitve stanovalcem
drugi prihodki tržne dejavnosti (Delikomat, PZZ, ELSTIK)
SKUPAJ

plan v € realizacija v €
6.500
2.619
7.200
4.418
1.300
1.007
45.600
50.603
0
0
100
171
1.300
1.601
62.000
60.419

Z realizacijo tržne dejavnosti, ki je predstavljena v zgornji tabeli, smo lahko pravzaprav
zadovoljni, ker je nepričakovano blizu planirani. Glede na to, da smo se praktično celo leto
na tak ali drugačen način soočali s koronavirusom, smo pričakovali precej manj ugoden
rezultat. Pri gostinski dejavnosti in mini bifeju na recepciji je tudi dejansko bil realiziran,
presenečenje pa je precej veliko preseganje plana pri kosilih za zunanje abonente. Manjše
preseganje plana beležimo še pri drugih nadstandardnih storitvam stanovalcem in drugih
prihodkih tržne dejavnosti, zaradi česar je realizacija samo za dobrih 1.500 € manjša od
planirane.

e) Poslovanje
Realizacija finančnega načrta je po temeljnih postavkah razvidna iz spodnje preglednice:
FN 2020
CELOTNI PRIHODKI
PRIHODKI JAVNE SLUŽBE
institucionalno varstvo
drugi programi javne službe
drugi prihodki javne službe
PRIHODKI TRŽNE DEJAVNOSTI
PRIHODKI OD FINANCIRANJA

2.415.068
2.330.218
2.146.848
183.270
100
62.000
350
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REAL. FN 2020
2.728.081
2.134.986
2.001.741
131.245
2.000
60.419
483

indeks
real/plan
112,96
91,62
93,24
71,61
2.000,00
97,45
138,00

PREVREDNOTOVALNI PRIHODKI
PRIHODKI IZ NASLOVA COVID-19

22.500
0
FN 2020

CELOTNI ODHODKI
STROŠKI MATERIALA IN STORITEV
stroški materiala
stroški storitev
STROŠKI AMORTIZACIJE
STROŠKI DELA
FINAN. IN PREVRED. ODHODKI
PRESEŽEK PRIHODKOV
PRESEŽEK ODHODKOV

2.415.068
567.990
332.550
235.440
143.884
1.701.764
150
0

35.721
496.472

158,76

REAL. FN 2020

indeks
real/plan
124,68
154,05
146,69
164,44
97,94
117,17
1.132,66

3.011.157
874.997
487.829
387.168
140.920
1.993.056
1.699
283.077

Uspešnosti realizacije finančnega načrta zaradi koronavirusa ni mogoče realno ocenjevati.
Če so prihodki na eni strani za skoraj 13 % višji od plana, je na drugi strani takoj jasno, da
so tako visoki zaradi neplaniranih COVID prihodkov, ki jih je bilo za skoraj 500.000 €. Kot
smo ugotavljali že pri točki 4.a, je bila zasedenost postelj zaradi koronavirusa tako na oskrbi
kot v zdravstveni negi precej manjša od planirane, kar se odraža tudi pri prihodkih
institucionalnega varstva, ki so bili za dobrih 8 % ali za skoraj 200.000 € nižji od planiranih.
Koronavirus je vplival tudi na manjše prihodke drugih programov javne službe, pri katerih je
potrebno izpostaviti pomoč na domu, kjer so bili prihodki za cca. 49.000 € nižji, nekoliko nižji
so bili tudi prihodki na postavki javna dela, prihodek pa je bil realiziran tudi na postavki
pripravništvo, ki ga nismo planirali, smo ga pa po premisleku realizirali (s 1. oktobrom je
pripravništvo nastopila bolničarka negovalka; pripravništva smo se odločili sprejeti, ker
bolničarjev na trgu dela ni, pripravnica je pa izrazila interes, da bi se po opravljenem
strokovnem izpitu zaposlila v Domu)
Kako bi bilo, če bi bilo leto 2020 normalno leto, je težko reči, vendar pa si na podlagi gibanj v
prvem kvartalu upamo zapisati, da bi se realizacija prihodkov zelo približala načrtovanim
zneskom.
Pri odhodkih je situacija podobna. Zaradi koronavirusa je realizacija posameznih
stroškovnih postavk bistveno višja od planirane – v skupnem so realizirani odhodki planirane
presegli za skoraj 600.000 €. V računovodskem poročilu bodo odhodki bolj podrobno
predstavljeni oziroma analizirani, na tem mestu lahko zapišemo samo to, da so bili odhodki
nujni in utemeljeni in zakonsko obvezni, zato na njihovo višino nismo mogli vplivati.
Ob ocenjevanju prihodkov in odhodkov v letu 2020 je seveda potrebno biti realen in ugotoviti,
da tudi če ne bi bilo koronavirusa, Dom ne bi posloval pozitivno. Iz preteklih izkušenj namreč
vemo, da premajhna kapaciteta, preveliko število podstandardnih postelj in nerealne cene
predvsem zdravstvene nege ne dajejo pogojev za dosego pozitivnega poslovnega rezultata.
Glede na že omenjene številke iz prvega kvartala in še kakšen mesec kasneje pa je povsem
utemeljeno ocenjevati, da bi presežek odhodkov nad prihodki lahko bil precej nižji od tistega
v letu 2019, ko znašal dobrih 166.000 €.
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V Domu tudi po "koronavirusnem" letu 2020 menimo, da smo na vseh postavkah, na katere
lahko vplivamo s svojim ravnanjem oziroma odločanjem, stroške obvladovali, kar je razvidno
iz primerjave rezultatov poslovanja v zadnjih devetih letih, ki so prikazani v prilogi.

5. NASTANEK MOREBITNIH NEDOPUSTNIH ALI NEPRIČAKOVANIH DOGODKOV PRI
IZVAJANJU PROGRAMA DELA
Nepričakovan dogodek v letu 2020, ki je drastično vplival na izvajanje programa dela, je bil
pojav koronavirusa.

6. OCENA USPEHA PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV V PRIMERJAVI Z
DOSEŽENIMI CILJI IZ POROČILA PRETEKLEGA LETA ALI VEČ PRETEKLIH LET
Pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila preteklega leta ali
več preteklih let smo bili delno uspešni, ker ključnega cilja nismo dosegli, saj je bil poslovni
rezultat ob koncu leta ponovno negativen in je znašal visokih 283.077 €. Kljub težki finančni
situaciji smo uspeli zagotoviti pogoje za normalno delovanje in poslovanje Doma, kar
ocenjujemo kot velik uspeh, druge zadeve so pa zaradi finančne situacije in koronavirusa
ostale nekoliko ob strani.

7. OCENA GOSPODARNOSTI IN UČINKOVITOSTI POSLOVANJA
Kazalniki, ki kažejo gospodarno in uspešno poslovanje, so za leto 2020 naslednji:
KAZALNIK

LETO
2020
0,905991
0,894503
-10,3764
0,450978
0,510632
0,174794
0,051655

Kazalnik gospodarnosti
Kazalnik gospodarnosti poslovanja
Kazalnik celotne donosnosti
Kazalnik kratkoročne likvidnosti
Kazalnik odpisanosti osnovnih sredstev
Delež terjatev v celotnih prihodkih
Delež amortizacije v celotnih prihodkih

LETO
INDEKS
2019
20/19
0,931805
97,23
0,932405
95,94
-7,31857
141,78
1,039787
43,37
0,486436
104,97
0,136803
127,77
0,064115
80,57

•

kazalnik gospodarnosti kot razmerje med celotnimi prihodki in celotnimi odhodki znaša
0,905991 in kot pokazatelj racionalnosti ne kaže visoke stopnje gospodarnega
poslovanja, ker je manjši od 1; indeks, ki je pod 100, kaže, da se je stopnja
gospodarnosti glede na leto 2019 poslabšala,

•

kazalnik gospodarnosti poslovanja kot razmerje med prihodki poslovanja in odhodki
poslovanja znaša 0,894503 in je prav tako pokazatelj neracionalnega poslovanja, saj je
njegova vrednost pod 1; tudi tukaj je iz indeksa razvidno, da smo leta 2019 poslovali
manj gospodarno kot leto poprej,
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•

kazalnik celotne donosnosti kot razmerje med poslovnim rezultatom in celotnimi prihodki
znaša -10,3764 in kot negativni kazalnik kaže na neuspešnost poslovanja izraženo v
negativnem poslovnem rezultatu; indeks je skoraj 42 odstotnih točk nad 100, kar pomeni,
da je bil presežek odhodkov nad prihodki v letu 2020 še nekoliko višji kot prejšnje leto,

•

kazalnik kratkoročne likvidnosti kot razmerje med denarnimi sredstvi skupaj s
kratkoročnimi nenamenskimi depoziti in kratkoročnimi obveznostmi znaša 0,450978 in je
manjši od 0,5, kar kaže na tekočo plačilno sposobnost; iz indeksa je razvidno, da se je v
letu 2020 kratkoročna likvidnost glede na preteklo leto opazno poslabšala,

•

kazalnik odpisanosti osnovnih sredstev kot razmerje med popravkom vrednosti
(amortizirana vrednost) in nabavno vrednostjo vseh dolgoročnih neopredmetenih in
opredmetenih sredstev znaša 0,510632 in pove, da je 51 % dolgoročnih sredstev že
odpisanih preko enakomernega časovnega amortiziranja; delež je v letu 2020 še
nekoliko višji kot leta 2019, kar je posledica manjših vlaganj v nove nabavne vrednosti v
primerjavi z rednim letnim odpisom;

•

delež terjatev v celotnih prihodkih znaša 0,174794 in je višji kot leta 2019, kar pomeni, da
se je delež nerednih plačil v letu 2020 povečal;

•

delež amortizacije v celotnih prihodkih kot razmerje med obračunano amortizacijo
dolgoročnih sredstev in celotnimi prihodki znaša 0,051655 in se je glede na preteklo leto
nekoliko zmanjšal.

8. OCENA NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
Notranja revizija poslovanja v letu 2020 je bila izvedena. Predmet revizije je bila Pravilnost
obračunavanja in izplačevanja pogodb o delu.
Po pregledu vse dokumentacije in dodatnih pojasnilih je revizorka v svojem poročilu zapisala
naslednje ugotovitve in priporočila:
"V reviziji je ugotovljeno, da je bilo v smislu 18. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju v primerih izvajalcev zdravstvenih storitev upoštevano njihovo pokojninsko
zavarovanje zunaj DSO Hrastnik, in sicer pri njihovem delodajalcu, kar pa ni dokumentirano.
Zato menimo, da je ugotovitev, da ni dokumentnih podlag za pokojninsko zavarovanje
izvajalcev zunaj DSO Hrastnik, na primer v obliki izjave izvajalca, ki bi omogočile DSO
Hrastnik opustitev obračuna prispevka izvajalca za pokojninsko zavarovanje, manjša
pomanjkljivost.
V letu 2019 so izplačila po podjemnih pogodbah za zdravstvene storitve v skupnem znesku
6.866,28 evrov in po pogodbah za občasno in začasno delo upokojencev v skupnem znesku
19.708,83 evrov ustrezno obravnavana glede osnov in stopenj tako pri dohodnini, kot tudi pri
obračunu prispevka za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, za zdravstveno zavarovanje in
za nesreče pri delu ter poklicne bolezni in pri posebnem davku na določene prejemke.
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DSO Hrastnik ima sklenjeni dve podjemni pogodbi za izvajanje zdravstvenih storitev in več
pogodb za občasno in začasno delo upokojencev za čiščenje in druga enostavna dela.
Izvajanje pogodb ustrezno spremlja, obračuni dajatev in izplačila neto zneska izvajalcu so
mesečni. Sistem notranjih kontrol zagotavlja evidentiranje prisotnosti na delu, pri čemer je na
obrazcu predvidena potrditev dela, kar pa je izvedeno le v posamičnih primerih in je našem
mnenju dobra praksa, ki nedvoumno izkazuje ne le potrditev prisotnosti, temveč tudi
ustrezno kakovost izvedenega dela, skladno s pogodbo.
Za izboljšanje sistema notranjih kontrol glede zagotovil pokojninskega zavarovanja izvajalca
zdravstvenih storitev zunaj DSO Hrastnik in glede potrjevanja evidentiranega dela
upokojencev dajemo naslednji priporočili:
1. izvajalec zdravstvenih storitev ob sklenitvi pogodbe poda izjavo o razmerju, v katerem
je pokojninsko zavarovan za polni delovni čas ter se v času veljavnosti pogodbe
obveže sproti sporočati morebitne spremembe,
2. evidentirano delo upokojenca sproti potrdi oziroma odobri neposredno odgovorni za
njegovo delo."

9. POJASNILA NA KATERIH PODROČJIH ZASTAVLJENI CILJI NISO BILI DOSEŽENI,
SEZNAM UKREPOV IN TERMINSKI PLAN ZA DOSEGANJE ZASTAVLJENIH CILJEV
V Domu tudi letos ocenjujemo, da glavnega in najpomembnejšega cilja, to je pozitivno
poslovanje, nismo dosegli. Tudi ko se bodo razmere zaradi koronavirusa umirile in se bodo
vzpostavili drugačni, vendar stabilni pogoji delovanja in poslovanja, tega primarnega cilja
poslovanja ne bomo mogli doseči. Dokler bo kapaciteta Doma premajhna, dokler izpad
prihodka zaradi obvezne sive cone ne bo v celoti nadomeščen, dokler bo delež
podstandardnih sob tako visok in dokler bo cena zdravstvene nege prenizka, bo tudi
poslovanje Doma ob koncu leta obarvano rdeče; vprašanje je samo, kako močno rdeče bo v
posameznem letu. In dokler bo Dom posloval z "izgubo", je nemogoče pričakovati, da bodo
lahko realizirani tudi kakšni drugi cilji, ker je njihova realizacija pogojena z denarjem.
V Domu smo prepričani, da bi bilo pozitivno poslovanje možno doseči z dvema ukrepoma –
oblikovanje realne cene storitev zdravstvene nege in izgradnja novega Doma. Realizacija
nobenega od teh ukrepov pa ni v naši pristojnosti.

10. OCENA UČINKOV DELOVANJA DOMA NA DRUGA PODROČJA, PREDVSEM NA
GOSPODARSTVO, SOCIALO, VARSTVO OKOLJA, REGIONALNI RAZVOJ IN
UREJANJE PROSTORA
Stanovalci, svojci in delavci Doma vedno znova ugotavljamo, kako dragoceno je dejstvo, da
imamo Dom v Hrastniku. Dom je dejavno in kot enakopraven subjekt vpet v lokalno okolje.
Kapacitete Doma zaenkrat v celoti pokrivajo potrebe po varstvu populacije občanov, starejše
od 65 let. Na dan 31. 12. 2020 je bilo 79 ali 72 % stanovalcev občanov Hrastnika, 31
stanovalcev ali 28 % pa prihaja iz 13. drugih slovenskih občin. Dom izvaja tudi program
pomoči na domu, ki ga občani pozitivno sprejemajo.
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Dom je odprt za okolje in tudi okolje je zainteresirano za sodelovanje z njim, zaradi česar so
bili s šolami, društvi in lokalno skupnostjo vzpostavljeni zelo dobri, plodni in vsebinsko bogati
odnosi. Še posebej pomembno za nas je dobro sodelovanje z županom Občine Hrastnik, ki
nas zelo aktivno podpira pri naših prizadevanjih za izgradnjo novega doma, ki predstavlja
edino realno možnost za izpolnitev zahtev Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za
izvajanje socialnovarstvenih storitev.
Dom je eden večjih zaposlovalcev v domačem okolju, saj trenutno zagotavlja 65 delovnih
mest za nedoločen čas. Zaradi potreb delovnega procesa pa seveda omogočamo tudi
zaposlitve za določen čas (nadomeščanje začasno odsotnih delavcev, povečan obseg dela),
zaposlitve v okviru javnih del ali drugih programov aktivne politike zaposlovanja, ki jih
financira zavod za zaposlovanje. Dom je zanesljiv in plačilno korekten poslovni partner
številnim dobaviteljem iz lokalnega, regijskega in širšega slovenskega okolja. Dom je tudi
eden najbolj kvalitetnih ponudnikov cateringa v lokalnem okolju in tudi širše.
Pomen Doma v domačem okolju je tudi v tem, da mnogim dijakom in študentom s
sociale, zdravstva in gostinstva nudi možnost opravljanja obveznih praks
praktičnega usposabljanja z delom (Dom ima status učne baze za dijake
zdravstvenih programov), delo preko študentskega servisa in prostovoljnega
pripravništva.

področja
oziroma
srednjih
dela ter

11. DRUGA POJASNILA, KI VSEBUJEJO ANALIZO KADROVANJA IN KADROVSKE
POLITIKE, PODATKE O UPRAVIČENCIH, CENE STORITEV TER POROČILO O
INVESTICIJSKIH VLAGANJIH
11. 1. ANALIZA KADROVANJA
Kadrovska situacija v letu 2020 se ni glede na pretekla leta prav nič spremenila oziroma
izboljšala. Socialni in zdravstveni normativi so glede na strukturo stanovalcev ter obseg in
zahtevnost oskrbe in zdravstvene nege še vedno prenizki, kar se je v času epidemije in
okužbe še dodatno potrdilo. Vedno znova ugotavljamo, da samo z normativnim številom
zaposlenih ni mogoče ustrezno organizirati oziroma izvajati delovnega procesa, še zlasti ob
upoštevanju dejstva, da je 13 % vseh zaposlenih invalidov, v službi zdravstvene nege in
oskrbe pa delež invalidov znaša celo 20 %. Zato je bilo med letom nujno potrebno dodatno
realizirati zaposlitve za določen čas, občasne zaposlitve upokojencev in dijake/študente
preko napotnice študentskega servisa.

A. Zaposleni za nedoločen čas
Na dan 31. 12. 2020 je bilo v Domu zaposlenih 66 delavcev za nedoločen čas (izraz
delavec se uporablja nevtralno za moški in ženski spol), kar je 1 več kot leta 2019:
- za institucionalno varstvo je bilo zaposlenih 61 delavcev – enako kot leta 2019,
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-

za pomoč na domu 5 delavk – 1 več kot leta 2019 (na podlagi soglasja Občine
Hrastnik je bila 1 delavka, ki je bila zaposlena za določen čas, zaposlena za
nedoločen čas).

TABELA 10 – ŠTEVILO ZAPOSLENIH NA DAN 31. 12. 2020
delovno mesto
INSTITUCIONALNO VARSTVO
direktor
namestnik direktorja za področje zdravstvene nege in oskrbe
vodja III – vodja finančno računovodske službe
vodja IV – vodja socialne službe
vodja VI – vodja službe prehrane
medicinska sestra vodja tima
delovni terapevt
fizioterapevt
poslovni sekretar VI
finančno računovodski delavec V
srednja medicinska sestra I
srednja medicinska sestra I invalid – 8 ur
srednja medicinska sestra I invalid - 4 ure
srednja medicinska sestra I – poklicna rehabilitacija
dietni kuhar IV
vzdrževalec IV (I)
bolničar negovalec I – nega III in IV
bolničar negovalec I – nega III in IV invalid -8 ur
bolničar negovalec I – nega III in IV invalid – 6 ur
bolničar negovalec I – nega III in IV invalid – 4 ure
šivilja IV invalid – 8 ur
telefonist-receptor IV
oskrbovalka – 8 ur
oskrbovalka invalid – 4 ure
oskrbovalka – 4 ure
pomočnik dietnega kuharja III
pomočnik dietnega kuharja III – invalid čakanje na delo
strežnica II (I)
SKUPAJ

POMOČ NA DOMU
socialna oskrbovalka II
socialna oskrbovalka II – invalid – 6 ur
SKUPAJ

2020

2019

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
11
0
1
1
4
1
10
1
1
2
1
2
2
1
0
5
1
6
61

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
10
0
2
0
4
1
10
1
1
1
1
2
3
1
0
4
1
8
61

4
1
5
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3
1
4

B. Zaposleni za določen čas
Na dan 31. 12. 2020 je bilo v Domu zaposlenih 6 delavcev za določen čas, od tega:
- 2 zaradi nadomeščanja začasno odsotnih delavcev,
-

3 zaradi začasno povečanega obsega dela,

-

1 na podlagi Zakona o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19
(Uradni list RS, št. 98/20) in Uredbe o zagotovitvi javnih sredstev za
financiranje dodatnih kadrov pri izvajalcih socialnovarstvene storitve
institucionalnega varstva v javni mreži (Uradni list RS, št. 113/20).

C. Javna dela
Na dan 31. 12. 2020 so bili v Domu zaposleni 4 delavci na javnih delih:
- 3 v programu Družabništvo in spremljanje,
-

1 v programu za odpravo posledic COVID-19.

D. Zaposleni invalidi
V skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov mora Dom
zaposlovati s kvoto določeno število invalidov – za socialnovarstvene zavode je kvota
določena v višini 6%. Glede na skupno število vseh zaposlenih mora imeti Dom v skladu s to
kvoto zaposlenih 5 invalidov.
Na dan 31. 12. 2020 je bilo v Domu zaposlenih 9 invalidov:
- 2 sta delala s polnim delovnim časom,
-

2 sta delala 6 ur dnevno,

-

4 so delali 4 ure dnevno,

-

1 je na čakanju na delo, ker je potrebno počakati na mnenje invalidske komisije, ali je
predlagano delo skladno z odločbo (za delavca je bil voden postopek prekinitve
pogodbe o zaposlitvi invalidu, vendar pristojna komisija ni dala soglasja, zato je bilo
potrebno za delavca poiskati ustrezno delovno mesto).

E. Prekinitev pogodb, upokojitve
V letu 2020 sta 2 delavca prekinila pogodbo o zaposlitvi za nedoločen čas – bolničar
negovalec I – nega III in IV in pomočnik dietnega kuharja III.
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V letu 2020 so se upokojili 3 delavci – namestnica direktorja za področje zdravstvene nege
in oskrbe, srednja medicinska sestra I invalid in strežnica II (I).
Vse delavce smo nadomestili z novimi zaposlitvami za nedoločen čas.

F. Pripravništvo
V letu 2020 je pripravništvo opravljala 1 pripravnica bolničarka negovalka.
Pripravništva v letu 2020 nismo načrtovali. Ko pa se je na nas s prošnjo za opravljanje
pripravništva obrnila bolničarka negovalka, ki je izrazila tudi željo in pripravljenost za
zaposlitev v Domu, smo se odločili, da pripravništvo izvedemo, ker bolničarjev na trgu dela
ni, v Domu jih pa potrebujemo.

G. Usposabljanje na delovnem mestu
V letu 2020 nismo izvajali usposabljanja na delovnem mestu.

H. Družbeno koristno delo
V letu 2020 nismo omogočili opravljanja družbeno koristnega dela.

I.

Program zaposlitvene rehabilitacije

V letu 2020 nismo izvajali programa zaposlitvene rehabilitacije.

Pripravila:

Odgovorna oseba

- Drago Kopušar, direktor

Drago Kopušar, univ.dipl.soc.

- Tanja Majcen, vodja računovodstva

direktor
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PRILOGA
REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA – PRIMERJAVA PO LETIH

CELOTNI PRIHODKI
I. PRIHODKI JAVNA SLUŽBA
INSTITUCIONALNO VARSTVO
 oskrbnine
-

samoplačniki

-

obč. proračuni

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2.129.153
2.072.107
1.881.909
1.214.949

2.061.220
2.001.244
1.782.353
1.168.490

2.117.273
2.049.961
1.776.866
1.149.502

2.119.677
2.046.652
1.797.435
1.158.344

2.135.581
2.073.411
1.832.954
1.183.497

2.132.074
2.076.213
1.835.374
1.204.239

2.194.137
2.122.192
1.911.271
1.238.635

2.275.842
2.203.044
2.020.754
1.261.080

2.728.081
2.134.986
2.001.741
1.214.001

1.087.191 1.020.524 1.012.274 1.044.599 1.068.061 1.084.377 1.108.919 1.127.610 1.077.750
127.758

147.966

137.228

113.744

115.436

119.862

129.716

133.470

136.250

 zdravstvena nega – ZZZS

666.959

613.863

627.346

639.091

649.457

631.135

672.636

759.674

787.740

DRUGI PROGR. JAVNE SLUŽ.
 ambulanta ZDH

151.909
1.261

174.271
1.074

257.791
1.083

247.679
1.081

240.248
1.368

239.310
1.420

210.547
1.550

180.237
1.481

131.245
1.006

➢ pomoč na domu

112.152

117.660

114.347

118.376

115.589

124.780

128.634

143.317

100.965

14.686

23.430

63.237

44.812

44.411

45.715

46.584

34.089

24.376

 pripravništvo ZZZS

23.810

32.107

79.124

83.410

78.880

67.396

33.780

1.351

4.898

DRUGI PRIH. JAVNE SLUŽ.
 najemnine

38.289
6.979

44.621
6.263

15.304
6.688

1.538
1.447

209
0

1528
0

374
0

2.052
0

2.000
0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.000

5.200

5.570

975

0

0

0

216

1.776

0

25.521

32.586

7.376

0

0

0

0

0

0

589

202

265

91

209

1.528

158

277

0

49.476

52.483

59.207

66.809

55.705

51.538

66.088

70.206

60.419

➢ javna dela

 drugi namen. prih. jav. sl.
 dr. prih. jav. sl. - PUD
 nagrada za zaposl. inval.
 drugi prihodki
II. DEJAVNOST ZA TRG
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 gostinska dejavnost

5.169

5.770

5.325

6.117

7.187

6.040

6.919

13.709

2.619

 bife recepcija

8.544

8.893

9.484

8.908

8.043

7.609

8.726

7.144

4.418

 prehrana zaposleni

1.642

2.071

1.377

1.639

1.428

1.025

3.362

778

1.007

32.755

34.431

41.548

48.511

37.694

35.499

45.707

46.814

50.603

219

130

129

183

49

61

52

31

171

1.122

1.190

1.278

1.393

1.274

1.305

1.323

1.695

1.601

 kosila - pomoč na domu
 nadstandardne storitve
 druga tržna dejavnost
III. PRIHODKI COVID-19
 dodatek za rizično delo

496.472
228.256

 dod. za nevar. in pos obr.

31.965

 nezased. kap. - oskrba

82.093

 neizvedene stor. PND

13.867

 namestitev v dom. Oskrb.

1.570

 dod. delo s COVID obol.

39.436

 dodatne kader po uredbi

8.980

 sofinan. OVO, dezinf.
III. PRIH. OD FINANCIRANJA
IV. PREVREDNOTOVALNI PR.

90.305
1.344
6.225

2.554
4.940

1.641
6.464
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288
5.927

296
6.169

325
3.998

308
5.549

385
2.208

CELOTNI ODHODKI
I. STROŠKI MAT. IN STORITEV
 živila in mat. za prehrano

2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2.110.915 2.142.539 2.197.066 2.173.331 2.241.190 2.236.633 2.310.141 2.442.401 3.011.157
628.392
643.875
635.477
653.122
686.829
652.602
665.066
688.980
874.997
142.070
169.516
154.396
162.338
159.045
151.841
162.756
182.892
186.682

 higienski in toaletni mat.

26.260

23.108

25.128

24.825

26.921

21.954

20.875

20.501

27.784

 čist. sred. in prip. za čišč.

12.849

9.395

8.527

8.411

10.332

11.235

9.218

8.475

15.507

 sanit. mat. in pri. za nego

5.280

5.714

4.860

3.975

6.184

5.585

4.965

4.809

7.253

 sredstva za zdravljenje

6.609

7.563

4.737

4.303

5.115

6.317

3.530

3.083

13.738

 pisarniški material

4.171

4.503

5.031

4.140

3.777

4.166

4.572

3.756

4.788

424

520

472

144

0

0

0

586

0

 mat. za šiviljo-perico

2.230

1.968

1.266

2.082

1.666

2.110

1.647

1.630

1.514

 neprehram. mat. za kuh.

2.816

3.056

3.029

3.272

3.669

2.903

3.589

3.757

11.411

149

198

403

330

554

458

664

94

6

 električna energija

34.525

38.908

40.018

47.123

49.796

48.277

48.036

54.694

52.168

 ogrevanje

64.483

62.116

51.439

54.377

51.885

53.738

55.323

57.282

55.179

 plin

2.905

1.301

4.002

3.179

2.702

2.566

4.082

1.703

1.560

 bencin

1.217

1.263

1.186

1-047

683

957

1.046

645

464

206

536

463

520

480

244

275

227

394

 drobni potr. mat za vzdrž.

1.735

1.874

1.369

1.562

1.390

1.662

1.951

1.825

1.250

 dr. inv. z živ. dobo do 1. l.

310

389

135

311

260

209

155

62

134

 del. obutev-obleka do 1. l.

3.312

2.411

2.951

2.653

2.739

3.545

3.252

3.238

95.951

 mat. za delovno terapijo

 mat. za domske prireditve

 mat. za urejanje okolice
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 str. literatura in knjige

1.001

1.027

1.813

1.317

1.519

1.572

1.682

1.599

1.776

670

720

809

807

769

742

747

691

948

5.215

6.106

6.551

6972

7.041

7.621

6.654

7.142

8.838

 odvoz smeti in kanalščina

14.275

16.133

18.672

20.930

23.243

23.464

22.542

21.822

24.653

 pranje perila

91.074

85.701

89.877

59.802

48.245

46.505

50.259

84.133

78.571

 tek. vzdr- objek. In napr.

33.628

33.861

41.298

41.872

45.168

37.833

45.813

32.129

33.443

7.948

5.004

6.711

8.165

7.535

5.926

6.752

8.390

8.487

14.353

11.291

12.546

12.365

10.940

12.774

20.715

14.055

15.098

 investic. vzdr. objekta

7.301

796

6.367

1.956

4.389

2.428

0

447

540

 poštne storitve

1.679

1.639

2.085

2.334

2.209

2.079

2.170

2.269

2.332

 stroški telekomunikacij

8.008

8.693

8.214

8.567

7.981

8.422

8.668

8.708

9.918

 tiskarske in založniške st.

545

615

608

117

109

1.203

72

57

639

 prevozni in transport. str.

17.502

20.196

21.276

19.914

24.192

20.238

22.752

22.597

19.280

 časopisi in revije
 voda

 tek. vzdr. računal. opr.
 tek. vzdr. druge opreme

109

 povrač. str. na služb. poti

2012
3.706

2013
2.573

2014
1.661

2015
2.250

2016
1.649

2017
1.511

2018
1.074

2019
1.122

2020
194

 strok. izobraževanje zap.

6.952

4.543

7.572

10.242

8.031

7.064

5.588

2.467

562

826

631

796

775

746

740

691

667

538

21.443

21.729

22.062

24.403

23.616

24.405

23.510

24.240

24.093

 najem. za opre. in prostor

1.107

1.141

1.274

1.781

1.447

1.408

2.080

1.218

2.247

 zdrav. pregl. zaposlenih

2.059

4.695

3.237

3.028

4.296

3.197

2.948

3.854

3.017

 sanitarni pregledi

988

1.260

889

1.174

2.505

1.742

1.807

1.719

1.741

 deratizacija

616

549

720

466

702

1.333

753

603

4.363

 varstvo pri delu

2.155

2.261

2.385

2.301

2.300

2.480

2.284

2.318

2.429

 članarina Skup. soc. zav.

3.307

3.152

3.165

3.099

2.785

2.751

2.869

3.181

3.157

 zavarovalne premije

5.465

5.983

6.247

3.431

3.479

4.644

5.282

5.468

5.863

 zavarov. zaposl. po kp

2.193

2.241

544

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 stroš. plačilnega prometa
 vzdrž. program. opreme

 promocija zdravja na dm
 objave v lokalnem RA

269

748

1.196

2.099

1.330

496

1.550

928

1.529

 reprezentanca

230

259

192

211

164

251

186

177

187

41.378

49.772

38.397

58.637

71.603

77.317

53.860

41.850

93.233

847

885

850

857

828

743

818

414

1.193

2.392

0

1.507

3.804

1.519

2.496

1.461

2.488

1.495

0

96

0

156

14.648

240

5.213

2.560

7.305

 študentski servis
 frizerske stor. nege I in II
 notranji nadzor po ZJF
 odvet. in druge svet. stor.
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 nad. za upor. stavb. zem.

6.130

6.130

6.118

6.130

6.130

6.130

5.576

5.580

3.216

 preg. odp., opr., HACCP

2.769

81

1.391

3.369

2.068

854

1.901

4.559

2.871

 pogod. delo (spec, upok)

7.024

7.025

5.887

11.448

21.140

20.565

24.603

26.754

25.951

 zdr.stor stan nekr iz ZZZS

332

70

50

115

0

0

0

0

0

 sejnine svet zavoda

423

789

1.030

2.198

2.545

1.485

2.544

2.608

3.739

 razne storitve

982

1.142

1.893

1.437

2.759

2.103

3.707

905

5.282

221

177

423

198

149

792

728

67

1.628

957

931

93

410

1.386

795

314

 takse, koleki
 nagrade dijakom na PUD
AMORTIZACIJA
STROŠEK DELA
ODHODKI FINANCIRANJA
PREVREDNOTOVALNI ODHOD
REZULTAT POSLOVANJA

147.874
153.334
151.358
150.503
153.511
143.156
142.376
145.915
140.920
1.331.723 1.341.521 1.404.754 1.365.042 1.398.180 1.440.056 1.499.187 1.601.635 1.993.056
805
0
0
0
0
0
0
0
0
340
1.959
4.344
3.310
2.379
261
1.334
4.349
1.699
18.238
-81.318
-79.793
-53.654 -105.609 -104.560 -116.004 -166.559 -283.077
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IZJAVA O OCENI NOTRANJEGA NADZORA JAVNIH FINANC
v / na (naziv proračunskega uporabnika)
DOM STAREJŠIH HRASTNIK
(sedež proračunskega uporabnika, šifra in matična številka)
NOVI LOG 4/A, HRASTNIK
Šifra:
Matična številka:

26522
5879752

Podpisani se zavedam odgovornosti za vzpostavitev in stalno izboljševanje sistema
finančnega poslovodenja in notranjih kontrol ter notranjega revidiranja v skladu s 100.
členom Zakona o javnih financah z namenom, da obvladujem tveganja in zagotavljam
doseganje ciljev poslovanja in uresničevanje proračuna.
Sistem notranjega nadzora javnih financ je zasnovan tako, da daje razumno, ne pa tudi
absolutnega zagotovila o doseganju ciljev: tveganja, da splošni in posebni cilji poslovanja ne
bodo doseženi, se obvladujejo na še sprejemljivi ravni. Temelji na nepretrganem procesu, ki
omogoča, da se opredelijo ključna tveganja, verjetnost nastanka in vpliv določenega
tveganja na doseganje ciljev in pomaga, da se tveganja obvladuje uspešno, učinkovito in
gospodarno.
Ta ocena predstavlja stanje na področju uvajanja procesov in postopkov notranjega
nadzora javnih financ v / na (naziv proračunskega uporabnika)
DOM STAREJŠIH HRASTNIK
Oceno podajam na podlagi:
* ocene notranje revizije za področje:
notranjih kontrol na področju nabavne funkcije
* samoocenitev vodij organizacijskih enot za:
skupne službe, finančno računovodska služba, služba zdravstvene nege in oskrbe, služba
prehrane, socialna služba
* ugotovitev (Računskega sodišča RS, proračunske inšpekcije, Urada RS za nadzor
proračuna, nadzornih organov EU,…) za področja:
/
V / Na (naziv proračunskega uporabnika)
DOMU STAREJŠIH HRASTNIK
je vzpostavljen(o):

1. primerno kontrolno okolje (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti, v
označeno polje vpišite X):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljeno, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljeno, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

X

2. upravljanje s tveganji:
2.1. cilji so realni in merljivi, to pomeni, da so določeni indikatorji za merjenje
doseganja ciljev (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljeni, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljeni, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

X

2.2. tveganja, da se cilji ne bodo uresničili, so opredeljena in ovrednotena, določen je
način ravnanja z njimi (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še niso opredeljena, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še niso opredeljena, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

X

3. na obvladovanju tveganj temelječ sistem notranjega kontroliranja in kontrolne
aktivnosti, ki zmanjšujejo tveganja na sprejemljivo raven (predstojnik izbere samo eno
od naslednjih možnosti:
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

X

4. ustrezen sistem informiranja in komuniciranja (predstojnik izbere samo eno od
naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi

1

X

5. ustrezen sistem nadziranja, ki vključuje tudi primerno (lastno, skupno, pogodbeno)
notranje revizijsko službo (predstojnik izbere samo eno od naslednjih možnosti):
a) na celotnem poslovanju,
b) na pretežnem delu poslovanja,
c) na posameznih področjih poslovanja,
d) še ni vzpostavljen, pričeli smo s prvimi aktivnostmi,
e) še ni vzpostavljen, v naslednjem letu bomo pričeli z ustreznimi aktivnostmi.

X

V letu 2020 sem na področju notranjega nadzora izvedel naslednje pomembne
izboljšave (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembne izboljšave):
-

Zaradi koronavirusa kakšne posebne izboljšave na področju notranjega nadzora
niso bile izvedene, razen vzpostavitev pogojev za delo od doma. Smo se pa pri
nabavi osebne zaščitne opreme in druge opreme za preprečevanje vnosa
oziroma razširitve virusa trudili, da smo nabave izvedli racionalno in pregledno.

Kljub izvedenim izboljšavam ugotavljam, da obstajajo naslednja pomembna tveganja,
ki jih še ne obvladujem v zadostni meri (navedite: 1, 2 oziroma 3 pomembnejša tveganja
in predvidene ukrepe za njihovo obvladovanje):
-

pregled in dopolnitev sistema notranjega informiranja

-

izboljšanje notranjih kontrol na področju nabavne funkcije

Predstojnik oziroma poslovodni organ proračunskega uporabnika:
Drago Kopušar

Podpis:
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