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CORONA PO CORONI v Domu starejših Na Fari 
Jubilejno – dvajseto leto delovanja Doma starejših Na Fari si bomo zapomnili zopet po dobrih 
in manj dobrih trenutkih. Najbolj pa se ga bomo spominjali po aktivnostih celega leta glede 
preprečevanja širjenja okužb Sars-CoV-2, dnevov izolacij, karanten, dnevnega testiranja, 
nošenja zaščitnih mask in okrnjenega druženja v Domu – vse zaradi varnosti in preprečevanja 
širjenja okužb. »Korona leto« nas je izmučilo, utrdilo; marsikaj naučilo, in postali smo bogatejši 
za trpko življenjsko izkušnjo. Življenje nas uči in preizkuša, nas utrjuje, krivi in upogiba življenjsko 
energijo … pa vendar – mi se nismo dali! Mi zmoremo! Šli smo naprej, dvignili smo glave in se 
naučili živeti s korono. Samo to nam je ostalo!  

V svoje sodelavce sem zaupala in vedela sem, da se vsi zavedajo pomena svojega dela; vsi so se 
zavedali svojega poslanstva v Domu. Pri nas v Domu ni le delo - »delo«, temveč je nekaj več. Tu 
so ljudje, tu je človek vreden spoštovanja. Res je, premalo smo cenjeni z vsemi mojimi sodelavci, 
premalo spoštovani, premalo zunanji svet pozna naše delo. Pa ne govorim o plačilu – o njem ne 
bi izgubljala besed.  

Pokloniti se želim našim zaposlenim v Domu starejših Na Fari in priznati je potrebno: brez 
takšnih srčnih, predanih ljudi Dom starejših Na Fari ne bi bil DOM, ne bi bil to, kar je – naš/vaš 
DOM.  

Poslovno poročilo Doma starejših Na Fari je skupaj z računovodskim poročilom pregled 
celotnega poslovanja v preteklem letu. Skupaj na transparenten način prikazujeta delo zavoda 
ter sledenje začrtanim poslovnim in finančnim načrtom. V poslovnem poročilu je opisana 
predvsem realizacija opravljanja storitve ter doseganje zastavljenih ciljev. Tako je predstavljen 
strnjen prikaz dela zavoda. Z njim vsako leto seznanimo ustanovitelja (Ministrstvo za delo, 
družino, socialne zadeve in enake možnosti), organ upravljanja zavoda (člane Sveta Doma 
starejših Na Fari) ter vse zaposlene javne uslužbence, stanovalce Doma starejših Na Fari in 
njihove svojce.  

Poslovno leto 2021 smo zaključili uspešno in učinkovito, dosegli smo skoraj vse zastavljene 
kvantitativne in kvalitativne cilje. To je od nas zahtevalo ogromno strokovnega dela in 
gospodarnosti na vseh področjih.  

Zaposleni javni uslužbenci Doma starejših Na Fari smo pri svojem delu pokazali veliko mero 
odgovornosti, pripadnosti, strpnosti in tolerance.  

Vsem zaposlenim v Domu starejših Na Fari se zahvaljujem, saj brez njih ne bi bilo mogoče doseči 
vsega, kar nam je zopet uspelo v letu 2021.  

  Stanka Vauh, direktorica 
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1.1 SPLOŠNI PODATKI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dom starejših  Na Fari je bil na podlagi sklepa Vlade RS ustanovljen kot javni socialno varstveni 
zavod. 

Dom starejših Na Fari deluje pod šifro dejavnosti 87300 – dejavnost nastanitvenih ustanov za 
oskrbo starejših in invalidnih oseb. 

Izgradnjo Doma so sofinancirale občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje in Ravne na 
Koroškem ter v večinskem deležu Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. 

Dom starejših Na Fari na Prevaljah je pričel poslovati 19. novembra 2001.  

Slavnostna otvoritev Doma je potekala 23. novembra 2001. 

Naslov: 

Na Fari 50, 

2391 Prevalje 

 Naziv zavoda: 

DOM STAREJŠIH NA 
FARI 

(v nadaljevanju: Dom) 

 

Matična številka: 
1602608000 

Davčna številka: 
79096298 

 

telefonske številke: 
direktorica Stanka VAUH 
02/82-40-912 
tajništvo (Milena JELEN) 
02/82- 40-920 int. 202 
vodja FRS Petra OSERBAN 
02/82-40-982 elektronski naslovi: 

direktorica:  
stanka.vauh@ds-nafari.si 
tajništvo:  
milena.jelen@ds-nafari.si 
vodja FRS: 
racunovodstvo@ds-nafari.si 

 

 

Fax: 02/ 82-40-913 
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Kapaciteta  Doma: 190 postelj (173 aktivnih in 17 – siva in rdeča cona). 

Število zaposlenih: 110 javnih uslužbencev (na dan 31. 12. 2021). 

Zavod zastopa in predstavlja direktorica Stanka VAUH. 

Organi zavoda: Svet zavoda, Strokovni svet, direktorica. 

Od 1. 9. 2021 dalje je delo organizirano v 8 organizacijskih enotah oz. službah: Splošna kadrovska 
in tehnična služba, Služba prehrane in distribucije, Služba zdravstvene nege in oskrbe, Finančno 
računovodska služba, Služba pomoči na domu, Strokovne službe, Servisne službe in Služba 
delovne terapije. 

V Domu so nastanjeni stanovalci predvsem iz Mežiške doline: Črne na Koroškem, Mežice, Prevalj 
in Raven na Koroškem, prav tako je tudi večina zaposlenih javnih uslužbencev Doma iz 
navedenih občin. Z nastanitvijo in zaposlitvijo oseb iz domačega okolja je Dom pripomogel 
zmanjšanju stisk starejših, bolnih in invalidnih oseb, kakor tudi k zmanjšanju stopnje 
brezposelnosti v občinah Mežiške doline. 

Poleg osnovne dejavnosti, storitev institucionalnega varstva (bivanja, prehrane in varstva, 
zdravstvenega varstva, nege, fizioterapije in delovne terapije) nudi Dom tudi storitve tržne 
dejavnosti: pedikura, frizerstvo, bife, storitve aromaterapije in masaže, storitve fizioterapije, 
razvoz kosil, spremstvo stanovalcev na preglede, po nakupih, pranje, šivanje in likanje. 

Stanovalci se lahko udejstvujejo v naslednjih aktivnostih: kulturne in glasbene prireditve, 
dejavnosti za preprečevanje osamljenosti in izolacije (družabna srečanja, družabne igre, izleti, 
pikniki), zaposlitvene dejavnosti (prostočasne zaposlitvene dejavnosti, delo na vrtu), 
udejstvovanje v raznih krožkih (bralni, literarni krožek, pevske vaje, molitvena skupina, 
gospodinjski krožek), rekreativna telovadba, praznovanje rojstnih dni, čajanka, udejstvovanje 
pri verskih obredih  (sveta maša, molitvene ure).  

Dom je vpet v okolje, saj sodeluje tako z lokalno kot tudi širšo skupnostjo (Društvom 
upokojencev, Društvom invalidov, Društvom srčnih bolnikov, različnimi društvi s kulturno 
dejavnostjo, nevladnimi organizacijami, osnovno šolo, vrtci, srednjo šolo (Gimnazija Ravne na 
Koroškem, Gimnazija Slovenj Gradec), Šolskim centrom Slovenj Gradec in Srednjo zdravstveno 
šolo Slovenj Gradec,  Fakulteto za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec. 

Zasedenost doma je  bila v letu 2021 nižja kot prejšnja leta. Dom ima na razpolago 17 prostih 
postelj za takojšnjo vzpostavitev »sive« ali »rdeče« cone. V »sivo« cono so nameščeni 
stanovalci, ki čakajo na izvid testiranja oziroma so bili v tesnem stiku z okuženo osebo ali kažejo 
znake okuženosti. V »rdečo« cono so nameščeni stanovalci, pri katerih je bila okužba s SARS-
CoV-2 dokazana s testom PCR.  
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UPRAVLJANJE DOMA 

SVET ZAVODA 

Svet je organ zavoda, ki ga sestavlja 7 članov: predstavnik stanovalcev, predstavnik zaposlenih 
v zavodu, predstavnik lokalne skupnosti, kjer ima zavod sedež (Občina Prevalje) in štirje 
predstavniki Vlade RS. 

Svet zavoda je imel v letu 2021 eno dopisno sejo in tri redne seje Sveta zavoda. Člani Sveta 
zavoda so na sejah obravnavali in potrdili letno poročilo za leto 2020 (poslovno in 
računovodsko), potrdili finančni plan in plan nabav osnovnih sredstev in investicijskega 
vzdrževanja za leto 2021, potrdili plan izobraževanj v letu 2021; potrdili so kadrovski načrt 
Doma, se seznanili o pridobljenem certifikatu modela kakovosti E-Qalin in certifikatu Družini 
prijazno podjetje; seznanili so se z rezultati ankete o zadovoljstvu stanovalcev, svojcev in 
zaposlenih v letu 2020, potrdili cenike storitev, ter bili seznanjeni s sprotnimi tekočimi zadevami 
poslovanja Doma. V mesecu decembru 2021 so bili na zadnji seji člani Sveta seznanjeni tudi z 
revizijskim poročilom o opravljeni notranji reviziji poslovanja v letu 2021 ter s poročilom Varuha 
človekovih pravic o obisku Doma starejših Na Fari. 

STROKOVNI SVET 

Strokovni svet zavoda je organ zavoda in ga sestavljajo v skladu s Statutom:  vodja FRS, vodja 
ZNS, vodja socialne oskrbe, vodja službe splošnih in skupnih dejavnosti, fizioterapevt, delovni 
terapevt. Strokovni svet zavoda je  imel v letu 2021 tri redne seje.  

Seje Strokovnega sveta so se udeleževali tudi ostali strokovni delavci in sodelavci, saj smo želeli 
upravljati zavod transparentno, kooperativno in konstruktivno. Člani so poleg strokovnih tem 
obravnavali in potrdili tudi Poročilo o poslovanju Doma starejših Na Fari v letu 2020, obravnavali 
in sprejeli Letni načrt za leto 2021, obravnavali in potrdili plan nabav, investicijskega vzdrževanja 
in plan izobraževanj za leto 2021.  

STROKOVNI KOLEGIJ DIREKTORICE 

Strokovni kolegij direktorice je posvetovalni strokovni organ, ki je v pomoč direktorici pri 
strokovnemu in poslovodnemu vodenju zavoda. 

V letu 2021 je evidentiranih 26 strokovnih kolegijev v razširjeni sestavi. Kolegijev so se 
udeleževale tri diplomirane medicinske sestre, dve delovni terapevtki, fizioterapevtka, dve 
socialni delavki, kadrovik, vodja splošno kadrovske službe, vodja finančno računovodske službe, 
strokovna sodelavka za javna naročila in vodja tehnične službe. Obravnavali so tekoče zadeve s 
področja strokovnega dela, kakor tudi s področja poslovodenja. Dogovorili smo se, da so sklepi, 
sprejeti na strokovnih kolegijih, enakovredni oziroma imajo pomen sprejetega sklepa 
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Strokovnega sveta zavoda, saj o zadevah odločajo isti strokovni delavci in  sodelavci kot v sestavi 
Strokovnega sveta zavoda.  

1.2 VELIKOST ZAVODA IN NJEGOVIH ENOT (stanje na dan 31. 12. 2021) 

Dom starejših Na Fari ima na razpolago 190 postelj. Sedemnajst postelj je rezerviranih za 
vzpostavitev »sive« in » rdeče« cone. Izpad stroškov nezasedenih kapacitet krije za leto 2021 
MDDSZ v višini oskrbe storitve Oskrba I. v dvoposteljni sobi.  

V okviru zavoda imamo dve gospodinjski skupini. To sta »MAVRICA«, v kateri je 23 postelj in 
»ZARJA« z 12 posteljami. Zavod v celoti razpolaga s sedemintridesetimi (37) enoposteljnimi 
sobami, štiriinpetdesetimi (54) dvoposteljnimi in sedmimi (7) štiri-posteljnimi sobami. V »sivi« 
in »rdeči« coni je osem (8) enoposteljnih sob, tri (3) dvoposteljne in ena (1) triposteljna soba.  

1.3 ZAKONSKE PODLAGE 

Dejavnost zavoda: Dom kot splošno dejavnost v Skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi 
standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS št. 02/02) in Aktom o ustanovitvi izvaja 
dejavnosti, ki so z zakonom določene kot javna služba, lahko pa opravlja tudi dodatno – 
gospodarsko dejavnost, ki je namenjena višji kvaliteti življenja in varstva starejših občanov. 

Dom starejših Na Fari deluje pod šifro dejavnosti 87300 – dejavnost nastanitvenih ustanov za 
oskrbo starejših in invalidnih oseb. 

Po sklepu Vlade RS z dne 25. 1. 2001 in Sklepom o spremembi sklepa o ustanovitvi Doma 
starejših Na Fari z dne 26. 6. 2002 ter spremembi Sklepa o spremembah Sklepa o ustanovitvi 
Doma starejših Na Fari št. 01403-77/2009/6 z dne 16. 6. 2009 Zavod opravlja dejavnost, ki je 
usklajena u Uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni lis RS št. 
69/07 in 17/08) in obsega: 

Osnovno dejavnost: 
- Q 86.210 Splošno zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost, 
- Q 86.220 Specialistično zunajbolnišnično zdravstveno dejavnost, 
- Q 86.909 Druge zdravstvene dejavnosti (FT, DT), 
- Q 87.100 Dejavnosti nastanitvenih ustanov za bolniško nego, 
- Q 87.200 Dejavnosti nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih 

in zasvojenih oseb, 
- Q 87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb, 
- Q 88.109 Drugo socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe, 
- Q 88.999 Drugo drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve. 

 
Dodatno gospodarsko dejavnost: 
- C 10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic, 
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- G 47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili, 
- G 47. 789 Druga trgovina na drobno v drugih nespecializiranih prodajalnah (DT), 
- I 55.201 Počitniški domovi in letovišča, 
- I 56.101 Restavracije in gostilne, 
- I 56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati, 
- I 56.103 Slaščičarne in kavarne, 
- I 56.104 Začasni gostinski obrati, 
- I 56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi, 
- I 56.290 Druga oskrba z jedmi, 
- I 56.300 Strežba pijač, 
- J 58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev, 
- J 58.190 Drugo založništvo, 
- J 63.120 Obratovanje spletnih portalov, 
- K 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin, 
- K 69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, 
- M 73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora, 
- M 74.300 Prevajanje in tolmačenje, 
- N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup, 
- N 81.210 Splošno čiščenje stavb, 
- N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti, 
- N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj, 
- O 84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih storitev, razen 

obvezne socialne varnosti, 
- R 90.030 Umetniško ustvarjanje, 
- R 93.299 Druge nerazvrščene dejavnosti za prosti čas, 
- S 95.290 Popravila drugih osebnih in gospodinjskih izdelkov, 
- S 96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic, 
- S 96.021 Frizerska dejavnost, 
- S 96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost, 
- S 96.030 Pogrebna dejavnost, 
- S 96.040 Dejavnost za nego telesa, 
- S 96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene. 

 

a) Dom starejših Na Fari kot splošni javni socialno varstveni zavod izvaja svoje dejavnosti na 
podlagi svojih ustanovitvenih aktov, Statuta Doma starejših Na Fari ter drugih predpisov, s 
katerimi je urejeno delovanje zavoda, na podlagi splošno veljavnih zakonov, predpisov in 
Kolektivne pogodbe za dejavnost za dejavnost zdravstva in socialnega varstva, Kolektivne 
pogodbe za zaposlene v zdravstveni negi in drugimi akti, ki urejajo različna področja poslovanja 
in odnosov med subjekti v poslovnem procesu. 
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Temeljne zakonske podlage za delovanje zavoda pa med drugim opredeljujejo:  
- Zakon o zavodih 
- Zakon o socialnem varstvu 
- Zakon o zdravstveni dejavnosti 
- Zakon o delovnih razmerjih 
- Zakon o javnih naročilih  
- Zakon o računovodstvu 
- Zakon o javnih financah 
- Zakon o varstvu osebnih podatkov 
- Zakon o splošnem upravnem postopku 
- Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ-UPB2) 
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu 
- Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju 
- Zakon o izvrševanju proračunov  Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS2122) 
- Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
- Slovenski računovodski standardi 
- Slovenski računovodski standard 36  
- Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
- Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti  
- Splošna deklaracija človekovih pravic 
- Evropska listina o pravicah in svoboščinah starejših ljudi v domovih 
- Nacionalni program socialnega varstva  
- Nacionalni program zdravstvenega varstva  
- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, KP za dejavnost zdravstva in 

socialnega varstva Slovenije ter KP za zaposlene v zdravstveni negi z dodatki in 
spremembami 

- Splošni in področni dogovor ter pogodbe o izvajanju zdravstvenih storitev z ZZZS 
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede 
- Uredba o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za javne uslužbence 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju  
- Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) 
- Uredba o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu 
- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju 
- Pravilnik notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Domu starejših Na Fari 

Prevalje 
- druge uredbe in akti. 

b) Dom starejših Na Fari je kot splošni javni socialno varstveni zavod izvajal svoje dejavnosti v 
letu 2021 tudi z javnimi deli v skladu z: 

- Zakonom o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti 
- Pogodb o izvajanju javnega dela, sklenjenimi z Zavodom RS za zaposlovanje, občinami 

in drugimi. 
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V letu 2021 smo morali upoštevati tudi vso zakonodajo v zvezi s covidom-19 – številne zakone,  
uredbe, odloke in pravilnike, ki so se tudi zelo hitro spreminjali in dopolnjevali. Skozi celo leto 
smo morali strogo slediti vsem zahtevanim zakonodajnim postopkom. 

 

Srednjeročno in dolgoročno se bomo trudili za doseganje sledečih ciljev:  
• spoštovanje osebnih pravic in človekovega dostojanstva naših stanovalcev je osnova 
delovanja,  
• vsakemu stanovalcu zagotoviti celovito kakovostno osnovno in socialno oskrbo, zdravstveno 
nego in rehabilitacijo, ki bo v skladu z njegovimi individualnimi potrebami in funkcionalnimi 
sposobnostmi,  
• pri celoviti osnovni in socialni oskrbi ter zdravstvenem varstvu želimo postaviti v ospredje 
uresničevanje stanovalčevih temeljnih človekovih pravic in pravice do zasebnosti, svojega 
življenjskega sloga, izražanje potreb, informiranosti in soodločanja,  
• z uvedbo dodatnih kapacitet varstva starejših oseb zagotoviti ustrezen standard bivanja,  
• z odprtostjo doma preprečevati socialno izključenost in zagotavljati kvalitetno preživljanje 
starosti,  
• s posebnim individualnim pristopom omogočiti stanovalcem osmisliti starost, bolezen in 
bivanje v domu,  
• doseči večje vključevanje prostovoljcev iz osnovnih, srednjih in visokih šol ter fakultet in 
drugih organizacij, predvsem v smislu izvajanja medgeneracijskega družabništva,  
• uvajati inovativne pristope v smislu višjega nivoja kvalitete bivanja oziroma zdravstvenega 
varstva,  
• izvajati storitve za starejše tudi v bivalnem okolju v še večjem obsegu: prevozi hrane na dom 
in druge oblike pomoči.  

Najpomembnejši srednjeročni cilj nam je vsekakor realizacija vzpostavitve »sive« in »rdeče« 
cone, kakor jo zahteva Ministrstvo za zdravje v Domovih za starejše občane. V letih 2023/2024 
morajo biti prostori vzpostavljeni in stanovalcem bo zagotovljeno varno bivanje v Domu; 
stanovalcem, ki bi bili okuženi, pa varno okrevanje v za to primernih, moderno opremljenih 
prostorih.  

Eden izmed ciljev našega programa je tudi poleg celovite oskrbe (osnovne in socialne), 
zdravstvene nege ter zdravstvenega varstva postaviti v ospredje uresničevanje stanovalčevih 
temeljnih človekovih pravic in pravic do zasebnosti, svojega življenjskega sloga, izražanja 
njegovih potreb, informiranosti in soodločanja ter graditi dobro mrežo socialnih odnosov v 
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domu in izven njega. S tem bomo oblikovali ljudem prijaznejši dom, z odprtostjo navzven pa 
tudi razvijali druge oblike pomoči. Na tak način s pomočjo sodelovanja pri razvoju strokovnih 
socialnih mrež pomoči pripomoremo, da starejši ljudje lahko dlje časa ostanejo v svojem 
bivalnem okolju.  

Namen našega Doma je, da živi v lokalni skupnosti in je odprt navzven tako za stanovalce kot 
tudi za obiskovalce in ljudi iz okolja. Posebna skrb, ki smo si jo začrtali je, da vključujemo različne 
organizacije in prostovoljce, ki redno sodelujejo v programu. S tem pripravljamo srednjo 
generacijo na lastno starost, razvijamo solidarnost, prostovoljstvo in samopomoč med ljudmi, 
mlajšim generacijam pa približujemo starostnika, njegove potrebe, razmišljanje in s tem 
manjšamo razkorak, ki je med generacijami vedno večji. Poudarek je in bo predvsem na 
medgeneracijskem družabništvu.  

Pri izvajanju dejavnosti se bomo držali osnovnih načel izvajanja sistema socialnega varstva (kot 
so zagotavljanje človekovega dostojanstva, socialne pravičnosti, solidarnosti …).  

Z izvajanjem dejavnosti souresničujemo temeljni cilj politike socialnega varstva, ki posamezniku 
in njegovi družini v primerih, ko si osnovne socialne varnosti ne more zagotoviti sam, zagotovi 
strokovno pomoč in nujne materialne vire za dostojno življenje in omogočanje ohranitve 
človeškega dostojanstva.  

Med dolgoročnimi cilji so v Domu starejših še:  
- skrb za kvalitetno izvajanje storitev z izvajanjem dela po modelu E-Qalin:  
E-Qalin je vseevropski model upravljanja s kakovostjo v domovih za starejše, katerega je v okviru 
sklada Leonardo da Vinci podprla Evropska skupnost. Model je razvijala ekspertna skupina, v 
kateri so sodelovali strokovnjaki za upravljanje s kakovostjo ustanove, direktorji in drugi vodilni 
kadri iz domov za starejše, zastopniki poklicnih združenj, ustanovitelji domov in uporabniki. 
Sodelujoče organizacije ali posamezniki so bili iz Avstrije, Slovenije, Italije, Nemčije. 
Luksemburga in Nizozemske.  
V Domu starejših Na Fari bomo nadaljevali s sistemom za obvladovanje kakovosti, ki bo v pomoč 
in podporo tako zaposlenim kot uporabnikom.  

- Skrb za zaposlene javne uslužbence:  
Organizacija izvajanja supervizijskih programov (Supervizija kot podporna metoda pri delu z 
ljudmi in njeni cilji) za zaposlene javne uslužbence.  

Poleg nudenja supervizijskih programov bomo izvajali vse aktivnosti, sprejete v okviru »Družini 
prijaznega podjetja«; zaposlenim bomo omogočali izobraževanja po letnih planih in v okviru 
finančnih zmožnostih Doma.  
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Pomembni dolgoročni cilji Doma starejših Na Fari so:  
- delovati poslovno uspešno, strokovno in kakovostno,  
- postati oziroma ostati prepoznavni v ožji in širši okolici,  
- biti prijazni do stanovalcev, svojcev,  
- delovati timsko ter se povezovati z drugimi socialno varstvenimi zavodi,  
- uresničevati naše osnovno poslanstvo – skrb za starejše,  
- aktivno sodelovati pri oblikovanju socialno-varstvene politike na nivoju države,  
- skrbeti za stalen strokovni razvoj zaposlenih,  
- uvajati nove storitve,  
- ohraniti status učne ustanove z izvajanjem praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol 

in študentov visokošolskih zavodov,  
- ohraniti status imetnika certifikatov E-Qalin in Družini prijazno podjetje.  

 

Tako med letom kot tudi konec leta smo preverjali realizacijo našega letnega načrta.  

Načrtovane cilje iz finančnega načrta in programa dela za leto 2021 smo sprotno preverjali z:  
- rednim poročanjem strokovnih služb na strokovnih kolegijih direktorice,  
- timskimi sestanki po posameznih službah,  
- letnim anketiranjem o zadovoljstvu stanovalcev, svojcev ter zaposlenih,  
- letnimi razgovori z zaposlenimi – z namenom pridobiti povratne informacije o željah 

zaposlenih na področju izobraževanja, odnosov s sodelavci ter nadrejenimi kot tudi 
stanovalci ter njihovimi svojci,  

- preverjanjem realizacije števila izobraževanj glede na plan,  
- mesečnim spremljanjem realizacije nabav glede na plan nabav,  
- preverjanjem realizacije oskrbnih dni glede na plan,  
- preverjanjem realizacije zdravstvenih neg glede na plan,  
- preverjanjem realizacije števila uporabnikov pomoči na domu glede na plan,  
- preverjanjem realizacije tržne dejavnosti glede na plan.  

REALIZACIJA KRATKOROČNIH CILJEV IZ FINANČNEGA NAČRTA IN LETNEGA PROGRAMA DELA ZA 
LETO 2021:  

V Domu starejših Na Fari smo v letu 2021 veliko pozornost skušali nameniti izboljšanju kvalitete 
bivanja naših stanovalcev v smislu dodajanja večjega števila strokovnih vsebin in realizacije 
različnih projektov. Vse dejavnosti, plani in programi dela pa so se morali prilagoditi trenutnim 
epidemiološkim razmeram v državi, okolici in samem Domu.  
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Vzdrževanje Doma smo izvajali v okviru rednih vzdrževalnih del. Prav tako smo realizirali nabavo 
najnujnejših osnovnih sredstev, ki so bila potrebna za izvajanje dejavnosti. Največji vložek je bil 
v kuhinjo Doma z nakupom tračnega pomivalnega stroja.  

Kljub epidemiološkim razmeram smo uspeli sanirati keramiko na balkonih Doma, opraviti vse 
potrebne servise aparatur v kuhinji, na oddelkih in vseh aparatur za potrebe zdravstveno 
negovalne službe, dvigal, gasilnih aparatov ipd.  

Vse aktivnosti so bile v letu 2021 podrejene času covida. Izbirali smo jih sprotno, razmeram 
dovoljeno in primerno z upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov s strani pristojnih služb. Tokrat 
je vnaprejšnje načrtovanje odpovedalo; morali smo biti ustvarjalni, prilagodljivi in potrpežljivi. 
Pokazala se je naša inovativnost, naša strokovnost in odločnost ob pravem času.  

S strokovnim pristopom smo stanovalcem omogočili kvalitetno oskrbo, nego in varstvo ter jim 
zagotavljali tudi varnost.  

Tudi v letu 2021 je Dom starejših Na Fari v sodelovanju z Ekvilib Inštitutom iz Ljubljane 
nadaljeval delo po smernicah »Družini prijazno podjetje«. Slovenija je v zadnjih letih na 
področju usklajevanja poklicnega in družinskega življenja nedvomno dosegla velik napredek. 
Sprejetih je bilo kar nekaj ukrepov in vloženega precej truda v promocijo večje fleksibilnosti 
delovnih pogojev in rešitev, ki jih lahko kot delodajalci ponudimo v podporo družinam z otroki 
in družinam, ki skrbijo za starejše družinske člane ali invalidne osebe. Sprejeli smo koncept 
usklajevanja zasebnega in družinskega življenja. Zavedamo se, da je uspeh Doma odvisen 
predvsem od zaposlenih, zato smo se še bolj potrudili, da z aktivnostmi na področju dela in 
zasebnega življenja izkazujemo vse večjo družbeno odgovornost.  

Prav tako smo v letu 2021 nadaljevali z delom po modelu kakovosti E-Qalin in izvajali tudi 
anketiranja zaposlenih, stanovalcev in svojcev. Pravico posedovanja certifikata kakovosti E-
Qalin ima Dom starejših Na Fari do 8. 12. 2023.  

Izvedli smo ponovna anketiranja uporabnikov – odjemalcev kosil, uporabnikov storitev pomoči 
na domu ter uporabnikov storitev fizioterapije in sprotno vnašali predloge izboljšav.  

V letu 2021 Dom starejših Na Fari kot lokalna izpostava Slovenskega združenja za pomoč pri 
demenci – Spominčica, Alzheimer Slovenija nadaljeval z izvajanjem Alzheimer Caffe-ja, a le v 
mesecu avgustu in septembru.  

Po podanih poročilih vodij posameznih služb je razvidno, da v letu 2021 niso bili vsi zastavljeni 
cilji in plani dela v celoti realizirani; smo pa dosegali realne cilje, katere je dopuščala trenutna 
situacija, ki je zahtevala dodaten napor.  
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Plan in realizacija števila socialno-varstvenih in zdravstvenih storitev za leto 2021: 

kapaciteta 
zavoda: 190 

PLAN STORITEV V 2021 REALIZACIJA storitev I-XII 
2021 

 

 

 

Delež v % 

 

Indeks 
realizacija 
2021 / plan 
2021 

VRSTA 
STORITEV 

število 
storitev 
(dni) 

število 
uporabnikov 

število 
storitev 
(dni) 

število 
uporabnikov 

A Starejši nad 
65 let skupaj 

69.350 190 61.733 170 100 0,89 

Oskrba I 17.520 48 13.144 34 20 0,75 

Oskrba  II 11.680 32 9.134 28 16 0,78 

Oskrba  IIIA 28.470 78 27.621 75 44 0,97 

Oskrba  IIIB 365 1 365 1 1 1 

Oskrba IV 11.315 31 11.469 32 19 0,99 

              

C Zdravstvena 
nega skupaj 

64.970 178 59.126 161,99 100 0,91 

Nega tip I 12.045 33 12.664 34,70 1,42 1,05 

Nega tip II 1.095 3 729 2 1,23 0,67 

Nega tip III 51.830 142 45.684 77,27 77,27 0,88 

Nega tip IV  0  0 49  0,08  0,08  - 

Tabela 1: Plan in realizacija števila socialno-varstvenih in zdravstvenih storitev za leto 2021 

Iz tabele 1 je razvidno, da smo v letu 2021 od planiranih 69.350 dni oskrbe in 64.970 dni 
zdravstvene nege zaradi objektivnih okoliščin realizirali 61.733 dni oskrbe in 59.126 dni 
zdravstvene nege. Imeli smo 20 uporabnikov oskrbe in 16 uporabnikov zdravstvenih storitev 
manj, kot smo planirali. 
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Iz primerjave podatkov iz plana in realizacije je razvidno, da cilji niso bili doseženi v celoti. 
Dejstvo je, da ima Dom starejših Na Fari na razpolago sedaj 17 praznih postelj, ki so pripravljene 
za vzpostavitev »rdeče« in »sive« cone.  

PLAN IN REALIZACIJA DRUGIH DEJAVNOSTI JAVNE SLUŽBE 

4.1 ZDRAVSTVNO NEGOVALNA SLUŽBA 

Leto 2021 je bilo (še vedno!), v celoti posvečeno boju proti virusu korona. Člani ZN tima smo 
skozi vse leto sledili navodilom NIJZ in Ministrstva za zdravje in si prizadevali za preprečevanje 
vnosa virusa v Dom ter preprečevanje prenosov znotraj hiše. Vse za dobrobit naših stanovalcev, 
ki v teh posebnih časih, v največji meri, občutijo strah in nelagodje. Poleg našega osnovnega 
dela, skrbi za nego in zdravje, smo jim skušali biti opora in družba, ko so se počutili najbolj 
osamljeni. Zagotovo pa se je to najbolj odražalo ob premestitvah v »sivo cono« in le nekoliko 
manj v »rdeči coni«.  

 GIBANJE KADRA 

Na dan 31. 12. 2021 je bilo v zdravstveni negi aktivno zaposlenih javnih delavcev: 
- 3 diplomirane medicinske sestre; 
- 22 tehnikov ZN; 
- 2 tehnika ZN – pripravnika; 
- 19 bolničarjev – negovalcev/oskrbovalk  (od tega 1 zaposlena polovični delovni čas); 
- 2 bolničarja negovalca – pripravnik; 
- 2 servirki; 
- 1 negovalka – frizerka; 
- 12 strežnic – čistilk. 

 
Graf 1: Struktura aktivne kadrovske zasedbe v ZN na dan 31. 12. 2021 

V letu 2021 se je pri nas na strokovni izpit pripravljalo 8 pripravnikov. Štiri pripravnice 
zdravstveni tehniki (dvema pripravništvo še traja v letu 2022) in štiri pripravnice bolničar-
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negovalec. Dve od njih sta pripravništvo zaključili, dve pa pripravništva, zaradi raznih vzrokov, 
nista dokončali.  

V preteklem letu nas je v službi ZN zapustilo kar 11 sodelavcev. Pet zdravstvenih tehnikov in 
šest bolničark-negovalk. Vse so poiskale delo pri drugem delodajalcu, le ena se je upokojila.  

Ena medicinska sestra je od ponedeljka do petka opravljala delo v domski ambulanti. Negovalka 
– frizerka je večino delovnega časa porabila za delo na oddelku, za tržno dejavnost tudi v letu 
2021, zaradi korona virusa in preventivnih ukrepov, ni bilo možno opravljati veliko dela. Ena 
delovna  inštruktorica za demenco,  je v svojem polovičnem delovnem času prisotnosti na delu, 
dvakrat tedensko opravljala pedikure za stanovalce Doma in tudi za zunanje uporabnike. 

Ambulanta Doma je obratovala 3x tedensko, kjer je večino časa bila prisotna Zdenka Koželj – 
Rekanović, dr. med, spec. iz ZD Ravne na Koroškem, v času njene odsotnosti so jo zamenjali 
kolegi, zdravniki, prav tako iz ZD Ravne. Zdravnica je bila za potrebe naših stanovalcev vsak dan 
dosegljiva tudi telefonsko.  

Poleg splošne ambulante sta 1 x mesečno obratovali tudi specialistični ambulanti:  
 INTERNISTIČNA – kamor je prihajala Metka Epšek Lenart, dr. med, spec. diabetolog, ki 

nam je bila vedno na razpolago tudi za telefonske posvete. 
 PSIHIATRIČNA – kamor je prihajala Petra Mihelič Moličnik dr. med, spec. psihiater, ki 

nam je prav tako bila vedno na razpolago za telefonske posvete. 

 STRUKTURA NEGE  

V letu 2021 je struktura vodilnih diagnoz pri stanovalcih podobna kot v prejšnjih letih, kar je 
tudi starosti primerno. Prevladujejo srčno-žilna obolenja, od tega največ arterijska hipertenzija 
in ateroskleroze, demenca, od tega največ senilna, diabetes, od tega kar tretjina na inzulinu, 
dermatitis, konjuktivitis, anemija, osteoporoza in zelo veliko je inkontinence. Starostniki imajo 
več različnih kroničnih obolenj hkrati, katerim pa se pogosto pridružijo še druga akutna 
obolenja. 

Inkontinenca urina in blata je pri starostnikih zelo pogosta. Na negovalnih oddelkih je največ 
zelo težke inkontinence, manj je težke, najmanj pa srednje inkontinence. DMS in domska 
zdravnica skrbijo za stalno nabavo pripomočkov, ki jim v skladu z normativi ZZZS tudi pripadajo. 
Material za inkontinenco, ki se uporablja že vrsto let,  je kvaliteten, stanovalcem prijazen in 
proizvajalec ga sproti še izboljšuje, tako da je starostnikom na tem področju lahko zagotovljena 
zelo kvalitetna in dobra higiena ter udobje. 

Skozi vse leto 2021 smo imeli 90 nepomičnih stanovalcev (9 manj kot lani), ob koncu leta je teh 
bilo 62.  
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Graf 2: število nepomičnih stanovalcev v letu 2020 (modro) in 2021 (oranžno) 

Nekateri stanovalci zaradi bolezni potrebujejo dodatno pomoč in zdravstveno nego pri 
odvajanju blata ali urina. V letu 2021 smo imeli 3 stanovalce z izpeljanim črevesom (anus 
praeter), konec leta le še eno. Dva od njih sta umrla. Število je manjše kot leto poprej, poleg 
tega sta dva stanovalca bila v Domu že prej. Tako da smo na novo sprejeli le eno osebo. S trajnim 
urinskim katetrom (TUK) je bilo čez vse leto 19 stanovalcev, dva od njih sta imela kateter 
vstavljen dva ali trikrat v različnih časovnih obdobjih. Konec leta so bili stanovalci s TUK le še 
štirje. Nekaj od njih je umrlo, večini pa je bil kateter odstranjen. Vsi ti stanovalci so prav tako 
dobili v uporabo kvalitetne izdelke za nego in njihovo dobro počutje. Te pripomočke so dobili 
na naročilnico MTP, ki jih je predpisala domska zdravnica, dobavila pa lekarna Dren. 

V preteklem letu je bilo pri stanovalcih opravljenih 12.664 dni nege I (489 dni več kot lani), 729 
dni nege II (96 dni manj kot lani) in 45.684 dni nege III (1164 dni manj kot lani). Smo pa v letu 
2021 obračunali tudi nekaj nege IV, na račun stanovalcev, ki so bili izolirani zaradi okužbe s 
covid-19 in sicer 49 dni. Brez nege je bilo 1672 dni (kar je 246 dni manj kot lani). Skupno število 
dni zdravstvene nege se je, v primerjavi z lanskim letom, zmanjšalo za 3765 dni, kar pa gre 
pripisati zvečanemu številu odsotnosti stanovalcev in zaradi stalne nezasedenosti povprečno 
2,5 postelj v celem letu. 

 
Graf 3: Struktura ZN po številu dni v letu 2021 
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Beležili smo 143 stanovalcev (podobno kot lansko leto), ki so vsaj nekaj časa ali stalno 
potrebovali ZN duševno motenega, kar je velikokrat potrebno pri težavah demence, depresiji, 
delirijih in drugih psihiatričnih težavah starostnikov. Ob koncu leta je le teh starostnikov bilo 
110, to je 16 več kot lani. Za te stanovalce smo poskrbeli posebej na dveh gospodinjskih 
skupinah Mavrica in Zarja in tudi integrirano v ostalih skupinah, oziroma na oddelkih, kjer so 
dodatno delo z njimi opravljale 2 delovni inštruktorici, 2 varuhinji in 4 družabnice (javna dela). 

V preteklem letu je bilo hospitaliziranih 82 stanovalcev (enako kot leto pred tem), nekateri od 
teh so bili v bolnišnici večkrat. Skupno so bili odsotni v bolnišnici 783 dni, kar pomeni povprečno 
9,5 dni na stanovalca. Napoteni so bili s strani domske zdravnice, dežurnega zdravnika ali 
urgentne službe. Urgentnih posredovanj je bilo v preteklem  letu 42, kar je za 7 več kot lansko 
leto. Do prihoda urgentne službe so za stanovalce z vsemi ustreznimi ukrepi poskrbele 
medicinske sestre in ZT.  

V letu 2021 je umrlo 42 stanovalcev, kar je 36 manj kot lani. V domu je umrlo 24 stanovalcev 
(57 %), v bolnišnici pa 18 (43 %). V letošnjem letu je 14 % več stanovalcev umrlo v Domu, kar 
zopet kaže na trend, da se izboljšuje paliativna oskrba. 

 

 
Graf 4: Število umrlih v letu 2021, v domu in v bolnišnici 

Mnogi stari ljudje imajo težave s hranjenjem in še pogosteje s pitjem, zato jih ogroža 
dehidracija. Nočejo, ne zmorejo ali ne znajo  jesti in piti. Pri njih je potrebno veliko truda pri 
hranjenju ali pa je potrebno uporabljati različne strokovne metode za zadostno hidriranje. V  
preteklem letu smo imeli 5 stanovalcev z vstavljeno PEG (perkutano endoskopsko gastrostomo) 
in eno stanovalko z vstavljeno nazogastrično sondo. Trije stanovalci s sondo so umrli, tako so 
konec leta bili le še trije. Pri teh stanovalcih je negovalno osebje uspelo ustrezno hraniti in 
hidrirati vse. Stanovalcem z vstavljeno PEG-sondo so  občasno za določeno obdobje ali pa stalno 
bili dodajani visokokalorični napitki (Ensure ali Glucerna) za povišanje kalorične vrednosti 
prehrane. Pri eni od stanovalkah s PEG, je bila prehrana tudi strokovno nadzorovana s strani 
specialistke dietetičarke v SB SG. Predpisali so ji posebne dodatke k prehrani, v pravem razmerju 
beljakovin, maščob in OH. Stroške za te dodatke k prehrani so v večini pokrivali svojci.   
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Visokokalorične napitke (dodatke k prehrani) smo skozi vse leto, občasno dodali še 10 
stanovalcem brez sonde, pri katerih smo zaznali kalorični primanjkljaj in hujšanje. V lanskem 
letu je bilo poleg teh stanovalcev še 37 drugih (4 manj kot prej), ki so imeli občasno ali pa trajno, 
težave pri hranjenju zaradi motenj v požiranju. Za te stanovalce smo uspeli poskrbeti z velikim 
trudom in zelo vztrajnim hranjenjem. Konec leta je teh stanovalcev bilo 21, večina ostalih je 
umrla. 
Kadar hidracija nikakor ni bila več omogočena v zadostni meri, smo se posluževali intravenozne 
aplikacije infuzijskih raztopin ali pa smo venozno aplikacijo zamenjevali s hipodermoklizo. V letu 
2021 je stanovalcev, ki so prejeli infuzijo bilo 72, skupaj so prejeli 1050 doz infuzijskih raztopin 
(NaCl in 5 % glukoza), kar je povprečno 14,5 doz na stanovalca.  
V preteklem letu nismo imeli stanovalcev koloniziranih z MRSA (Meticilin Rezistentni 
Staphylococcus aureus), zelo veliko pa kolonizacij z ESBL (extended spectrum beta-lactamase). 
Skozi vse leto je bilo koloniziranih 24 stanovalcev, to je 26 manj kot prejšnje leto.  Ob koncu leta  
je bilo koloniziranih še 22, pri dveh je kolonizacija izzvenela. Stanje je precej boljše kot v lanskem 
letu, se pa bojimo, da je to le na račun nediagnosticiranja večkrat odpornih mikroorganizmov, 
v teh covid-19 razmerah. Trudimo se z izvajanjem postopkov kontaktne izolacije, 
izobraževanjem in vsestransko aktivnim delovanjem na tem področju.  

 
Graf 5: Število ESBL koloniziranih stanovalcev primerjalno v letih 2020 in 2021 

Pri nemirnih in neorientiranih stanovalcih zakonsko ne uporabljamo pasov za zaščito 
(prevezovanje) ali kakršnegakoli drugega omejevanja. Za preventivo poskrbimo z osebnim 
spremljanjem v največji meri kolikor se da, s posteljami, ki se spustijo zelo nizko, posteljnimi 
ograjicami in dodatnim podlaganjem z blazinami. Vendar se kljub vsemu padcem ali zdrsom ne 
moremo izogniti. Poročilo o incidentih in ukrepih je razvidno iz dodatnega poročila DMS Monike 
Krajnc Krivec, ki je v nadaljevanju. 
Kljub upoštevanju vseh preventivnih ukrepov za preprečevanje RZP (razjed zaradi pritiska), se 
temu ne moremo izogniti. Vendar nastanek RZP pri stanovalcu želimo kolikor se da 
minimalizirati, saj zelo neugodno vplivajo na zdravljenje in na počutje posameznikov, obenem 
pa so pokazatelj kakovosti ZN. Podrobno poročilo o RZP in ukrepih je razvidno iz dodatnega 
poročila DMS Darje Grubelnik, ki je v nadaljevanju. 
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 CEPLJENJE IN AKUTNA OBOLENJA 

Cepljenje proti gripi je brezplačno in prostovoljno, se pa morajo stanovalci ali svojci  v podpisani 
izjavi z njim strinjati. Proti sezonski gripi smo cepivo nabavili tako kot vsako leto in precepili 107 
stanovalcev ter 7 zaposlenih. Stanovalci so s strani ZD Ravne na Koroškem bili cepljeni tudi proti 
virusu SARS-CoV-19. Cepljenih je bilo okoli 90 % stanovalcev in okoli 70 % zaposlenih. 
Tudi v preteklem letu smo vse sile usmerjali v preprečevanje vnosa, oziroma preprečevanje 
vdora novega korona virusa v Dom. Vendar smo v mesecu decembru imeli ponoven izbruh. S 
preventivnim delovanjem in hitrim ukrepanjem, predvsem pa tudi zaradi dobre precepljenosti 
stanovalcev, nam je uspelo zajeziti okužbo. Obolelo je 5 stanovalcev in 3 zaposlene. 

 
 INDIVIDUALNI NAČRTI, EVALVACIJE 

V preteklem letu so bili  tudi s strani zdravstvene službe redno narejeni  individualni načrti novo 
sprejetih in že nastanjenih stanovalcev, zastavljeni cilji, da bi bilo ohranjeno, oziroma izboljšano 
njihovo zdravstveno stanje in psihofizično počutje, kolikor je v danih pogojih to bilo mogoče. 
Evalvirana je bila tudi uspešnost zastavljenih ciljev. Predstavnica ZN pri individualnih načrtih je 
bila Metka Lauko (srednja medicinska sestra), zaposlena v ambulanti Doma. 

 IZOBRAŽEVANJE NEGOVALNEGA OSEBJA 

Tudi v letošnjem letu so bila vsa izobraževanja namenjena preventivi in preprečevanju širjenja 
virusa, kontaktni izolaciji in ustrezni uporabi osebne varovalne opreme  (OVO). Zaposleni smo 
se v manjši meri udeleževali ostalih izobraževanj - predvsem na daljavo. Izvedli smo tudi eno 
delavnico TPO, ki je za vse zaposlene v ZN obvezna. 

 DRUGE AKTIVNOSTI 

- Pridobili smo dovoljenje MZ za odvzem presejalnih brisov s HAT, kar smo začeli izvajati v 
mesecu septembru. Testirali smo tako zaposlene kot tudi zunanje zavarovance. 

- Sodelovali smo v projektu za ohranitev certifikata pri modelu Eqalin.  
- Zaposleni smo aktivno sodelovali v projektni skupini za pridobitev certifikata »Družini 

prijazno podjetje«. 
- Žal smo se skoraj vse leto zopet ukvarjali z virusom in za ostale aktivnosti ni ostalo skoraj 

nič časa.                   
- Tudi v letu 2022 bo zdravstveno negovalni  tim osredotočen na zastavljene cilje in plane, 

deloval bo v prid stanovalcev in tudi njihovih svojcev. Obenem bomo skrbeli za krepitev 
lastnega telesnega in duševnega zdravja, da bomo dobro pripravljeni za delo s starostniki. 
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- Upamo in želimo si, da se naše delo, po teh dveh »koronskih letih« pa res končno že postavi 
v normalne tirnice, da lahko nadaljujemo z našim delom in našim poslanstvom v najboljši 
meri za naše stanovalce. 

Pripravila: Jana Potočnik 

 POROČILO O NASTALIH INCIDENTIH V DOMU STAREJŠIH NA FARI, PREVALJE         
od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 

V Domu starejših Na Fari, vse od leta 2010, veliko pozornost posvečamo »Preventivi in 
preprečevanju padcev«. Kot preostala leta smo tudi v letu 2021 izvajali preventivne ukrepe za 
preprečevanje padcev, jih spremljali ter izvajali kurativne ukrepe. 

Med najpogostejša dejavnika za nastanek padca se beležita zgodovina padcev v preteklem letu 
in starost. Zavedati se moramo, da je pri starosti nad 70 let, dejavnik tveganja višji. Med ostale 
dejavnike tveganja se beleži tudi jemanje različnih zdravil, zmožnost za telesno ravnotežje ter 
kognitivno stanje osebe. Kognitivno stanje se kaže v zmedenosti, slabi orientaciji v času in 
prostoru, slabi presoji, depresivnosti ali impulzivnosti, kar pa povečuje verjetnost padca. Na 
pogostost padcev močno vplivata tudi splošno zdravstveno stanje in prehrana. Če se nekdo 
prehranjuje redno, je tveganje padca manjše, v nasprotnem primeru, če je prehranjevanje 
neustrezno in neredno, se kažejo znaki podhranjenosti, izgubljene teže in slabe drže. Med 
osebne dejavnike tveganja uvrščamo tudi slab vid, zato je zelo pomembno, da imajo starostniki 
dobra očala. Težave se pojavijo, saj mnogi starejši ljudje ne hodijo redno k okulistu, ali 
uporabljajo bifokalna očala (očala, ki se uporabljajo za gledanje na daleč in blizu). Tveganje za 
padec predstavljajo tudi boleča stopala in neustrezna obutev. Z leti loki stopala popustijo in 
tako stopala postajajo boleča. Ko začnejo boleti stopala, pogosto začnemo nositi večje številke 
čevljev in copat, kar pa zahteva boljšo koncentracijo in pazljivost pri hoji. (povzeto iz revije ABC 
zdravje) 

S starostjo se močno poveča tudi incidenca padcev s postelje in stola. Prvič incidenca poraste 
po 80. letu, slednjič pa po 90. letu starosti. Padci s postelje in stola so najpogostejši v domačem 
okolju (59 %), v domovih za starejše pa predstavljajo (37 %). (povzeto iz Padci starejših odraslih 
– naraščajoči problem javnega zdravja, NIJZ, 2020) 

Padcev med starejšimi, kljub dobrim preventivnim ukrepom, ni moč preprečiti, lahko pa 
zmanjšamo njihovo število.  

 

 

 



DOM STAREJŠIH NA FARI – POROČILO ZA LETO 2021                                                          

 

 
28 

 
 

ANALIZA  INCIDENTOV 

I. ŠTEVILO INCIDENTOV PO LETIH 

 
Graf 6: Število incidentov po letih 

Iz grafa 6 je razvidno, da je bilo v Domu starejših Na Fari v opazovanem obdobju, od leta 2017 
do leta 2021, zaznano najvišje število incidentov v zadnjem proučevanem letu 2021. Najmanj 
incidentov pa se je zgodilo v letu 2018. 

V letu 2021 se je število incidentov povečalo za štirinajst odstotkov v primerjavi z letom prej. 

Trend naraščanja števila incidentov, ki ga je moč zaznati v zadnjem letu, lahko pripišemo 
ukrepom, ki so nastali v času epidemije, saj izvajamo manj skupinskih terapevtskih aktivnosti, s 
katerimi bi stanovalci krepili mišice, moč, stabilnost in drugo.  

Višji porast incidentov pa lahko pripišem tudi temu, da smo v lanskem letu beležili vse incidente, 
torej tudi tiste, pri katerih si stanovalci niso nič naredili. 

II. ŠTEVILO INCIDENTOV PO MESECIH 

 
Graf 7: Število incidentov glede na mesec v letu 2021  
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Graf 7 prikazuje število incidentov, ki so nastali v posameznem mesecu v opazovanem letu 
2021. Največ incidentov se je zgodilo v mesecu oktobru (sedemnajst incidentov), najmanj 
incidentov pa smo zabeležili v mesecu januarju, februarju in juliju (dva incidenta). 
 

III.  VRSTA INCIDENTA 

 
Graf 8: Vrsta incidenta 

Graf 8 prikazuje procentualno razdelitev incidentov glede na vrsto incidenta. Vseh incidentov 
je bilo v letu 2021 devetinsedemdeset (79). Od tega je bilo devetinštirideset padcev, kar 
predstavlja 62 odstotkov. Med drugo uvrščeno pogostost incidenta se uvrščajo zdrsi, teh je bilo 
šestindvajset oziroma 33 odstotkov. Med najpogostejše zdrse se uvrščajo zdrsi iz IV vozička, bili 
pa so še pri transferju, v kopalnici in iz postelje. 
Slednja zaznana vrsta incidenta so konflikti, beležili smo tri konflikte (dva med stanovalcema in 
enega med stanovalcem in zaposlenim), kar predstavlja 4 odstotke. Najmanj pogost incident je 
udarec, saj je bil zaznan zgolj v enem primeru in predstavlja le 1 odstotek vseh incidentov.  

IV. SPOL IN ŠTEVILO INCIDENTOV 

 
Graf 9: Spol stanovalcev, ki so imeli incident (lasten vir) 

Graf 9 prikazuje razmerje incidentov glede na spol. Vseh oseb je bilo dvainpetdeset (52), od 
tega je bilo dvainštirideset oseb ženskega spola (devetnajst več kot leto prej) in deset oseb 
moškega spola (ena oseba več kot leto prej). 

 

62%

33%

4% 1%

padec

zdrs

konflikt

udarec

19%

80,5%

moški

ženske



DOM STAREJŠIH NA FARI – POROČILO ZA LETO 2021                                                          

 

 
30 

 
 

V. POJAVLJANJE INCIDENTOV PRI ISTEM STANOVALCU 

 
Graf 10: Ponavljanje incidenta pri istem stanovalcu 

Graf 10 prikazuje pogostost ponavljajočih se incidentov pri stanovalcih. Pri štiriintridesetih 
stanovalcih se je incident zgodil samo enkrat, kar predstavlja tudi najpogostejše ponavljanje 
incidenta (65 %). Pri dvanajstih stanovalcih (23 %) se je incident ponovil dvakrat, pri treh 
stanovalcih se je ponovil trikrat (6%) in prav tako se je pri treh stanovalcih (6%) incident ponovil 
štirikrat. 

VI. LOKACIJE INCIDENTOV 

 
Graf 11: Lokacije incidentov 

Graf 11 prikazuje lokacije incidentov in pogostost incidenta na posamezni lokaciji. Incidente 
smo zaznali na osmih različnih lokacijah. Najpogostejša lokacija incidenta je bila soba, in sicer v 
petinštiridesetih primerih (57 %). V desetih primerih (13 %) se je incident zgodil v kopalnici, v 
jedilnici se je zgodil v osmih primerih (10 %), na hodniku se je zgodil v sedmih primerih (9 %), v 
štirih primerih (5 %) v avli doma, v okolici doma pa smo zaznali tri primere (4 %). Najmanjšo 
pogostost incidenta smo beležili v dvigalu in recepciji doma, na vsaki lokaciji zgolj en primer, kar 
prestavlja skupno 2 odstotka.  
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VII. MOBILNOST PRED INCIDENTOM 

 
Graf 12: Mobilnost pred incidentom 

Graf 12 prikazuje mobilnost stanovalcev pred nastalim incidentom. Iz grafa je moč razbrati, da 
se je največ incidentov zgodilo stanovalcem, ki so na invalidskem vozičku, teh je bilo 
šestinštirideset (58 %), sledijo pomični stanovalci, katerih je bilo petnajst (19 %). Tretja 
najpogostejša mobilnost pred incidentom je bila 14 %, to so stanovalci s hoduljo oziroma 
hoduljo s kolesi (11 stanovalcev).  
Pri petih incidentih je stanovalec uporabljal palico (6 %), v dveh primerih pa električni invalidski 
voziček (3 %). 

VIII. VZROKI INCIDENTOV 
Najpogostejši vzrok za incident je bila nestabilnost stanovalcev in precenitev lastnih zmožnosti. 
V treh primerih so bili stanovalci bosi oziroma niso nosili copat, dva incidenta pa sta se zgodila 
zaradi vrtoglavice. 

IX. POSLEDICE INCIDENTOV 
Vsi stanovalci so bili v času incidenta pri zavesti. 
Naslednji graf prikazuje posledice incidentov. Med najpogostejše posledice se uvrščajo 
udarnine, teh je utrpelo trinajst (16 %) stanovalcev. V primeru zloma, presekanine in odrgnine 
je utrpelo posledice posameznega incidenta po šest stanovalcev, kar skupno predstavlja 24 
odstotkov.  
Štirje stanovalci (5 %) so utrpeli hematom, zgolj pri enem stanovalcu pa smo beležili zvin (1 %).  
Pri triinštiridesetih stanovalcih ni prišlo do poškodbe, kar pomeni, da je prišlo do poškodb v 
manj kot polovici vseh stanovalcev (46 %). 
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Graf 13: Posledice incidentov 

Na oddelku je v vseh primerih za stanovalce najprej poskrbelo zdravstveno osebje. V domu je 
zdravstveno osebje oskrbelo odrgnine, presekanine, hematome in udarnine. V sedmih primerih 
je bila potrebna intervencija hišne zdravnice oziroma dežurnega zdravnika, kateri pa so 
stanovalce napotili v nadaljnjo obravnavo v Splošno bolnišnico Slovenj Gradec. V petih primerih 
je bilo potrebno poklicati urgenco, ki je stanovalce odpeljala v Splošno bolnišnico Slovenj 
Gradec. 

X. OCENA TVEGANJA ZA PADEC PRI ODRASLEM  

 
Graf 14: Stopnja tveganja za padec pri stanovalcih, ki so že utrpeli incident 

Graf 14 prikazuje srednjo in visoko oceno tveganja za padec pri stanovalcih, ki so v lanskem letu 
utrpeli incident. Ugotovljeno je bilo, da je bila večina stanovalcev (osemintrideset od 
dvainpetdesetih), ki so v lanskem letu utrpeli incident, uvrščena v skupino z visokim tveganjem 
za nevarnost padca. Štirinajst stanovalcev je bilo uvrščeno v skupino, kjer je srednje tveganje, 
prav noben stanovalec pa ni utrpel padca, ki bi spadal v skupin z nizkim tveganjem za padec. 

UKREPI PRI INCIDENTIH 

PREVENTIVA: 
- pomoč druge osebe; 
- čiščenje tal v času, ko stanovalci počivajo, v času čiščenja tal je potrebno postaviti    

oznako »spolzka tla«; 
- uporaba ortopedskih pripomočkov; 
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- redno srečevanje komisije za dodelitev ortopedskih pripomočkov in pisanje zapisnikov    
glede uporabe ortopedskih pripomočkov (individualna ocena potreb stanovalca po 
uporabi ortopedskega pripomočka); 

- redno vzdrževanje ortopedskih pripomočkov na 6 mesecev (vzdrževalna služba); 
- izobraževanje stanovalcev o uporabi ortopedskih pripomočkov in dvigala ob začetku 

uporabe; 
- ob vsakem padcu/incidentu bomo stanovalca ponovno poučili o pravilni uporabi 

ortopedskega pripomočka oz. nevarnosti, zaradi katere se je zgodil incident; 
- pri vsakem sprejemu stanovalca oz. spremembi zdravstvenega stanja izpolnimo 

ocenjevalno lestvico »Ocena tveganja za padec pri odraslem«, katero uporablja UKC 
Ljubljana; 

- vključitev družabnic, katere pomagajo stanovalcem pri hoji in na ta način stanovalci                                   
vzdržujejo oziroma izboljšujejo pokretnost. 

KURATIVA: 
- strokovna pomoč stanovalcu ob nastanku incidenta ter p. p. oz. težnosti incidenta se 

odločimo za zdravniško intervencijo oz. urgentno službo; 
- dokumentiranje incidentov; 
- obvestitev svojcev o nastanku incidenta; 
- letno poročilo o nastalih incidentih. 

 
XI.  ZAKLJUČEK 
V Domu starejših Na Fari, padce spremljamo tudi s pomočjo kazalnika. V letu 2021 smo si zadali 
cilj, da ne bomo presegli 60 incidentov/padcev tekom celega leta v našem domu. Po izvedeni 
analizi je moč opaziti, da je bilo število incidentov višje za 19 incidentov/padcev, glede na 
zastavljeni cilj preteklega leta.  

Med razloge, da je prišlo do povečanega števila incidentov, uvrščamo spremembo pri beleženju 
incidentov, saj smo v analizi, ki smo jo opravili za leto 2021 beležili vse incidente/padce – tudi 
tiste, pri katerih si stanovalci niso kaj naredili (vseh teh v prejšnjih letih nismo zabeležili). Če bi 
upoštevali samo incidente/padce, pri katerih so se stanovalci poškodovali, bi jih bilo za lansko 
leto samo 36. Iz tega podatka je razvidno, da se 54 % stanovalcev pri incidentu ni poškodovalo. 
Skozi celo leto je bilo v domu tudi manj skupnih terapevtskih aktivnosti, katere pripomorejo k 
boljši mobilnosti stanovalcev zaradi razglašene epidemije in ukrepov, ki so nastali iz tega vidika. 
Ciljna vrednost ni dosežena. 

Za leto 2022 smo si zastavili nove cilje, ti obsegajo 75 incidentov/padcev, skupno s padci, kjer si 
stanovalci ne bodo nič naredili. Prav tako, pa smo si postavili dodaten cilj, ki se navezuje na 
število poškodb stanovalcev, katerih ne bi smelo biti več kot 55. Cilj bomo poskušali doseči s 
skupinskimi terapevtskimi vajami, individualno fizioterapijo ter z vključitvijo družabnic, katere 
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bodo pomagale stanovalcem pri hoji in bodo na ta način vzdrževale oziroma izboljševale 
pokretnost stanovalcev. Dokazano je, da telesne aktivnosti, kot so hoja in vodena vadba 
zmanjšujejo tveganje za padce. Vse te aktivnosti izboljšujejo mišično moč, ravnotežje, 
koordinacijo in fleksibilnost. Večjo pozornost bomo usmerili na dosledno učenje stanovalcev o 
pomembnosti zavrtja invalidskega vozička pred vstajanjem in transferjem, to nalogo bo 
prevzelo negovalno in zdravstveno osebje, fizioterapija in delavna terapija. Saj kot raziskave 
kažejo, se je zgodila večina zdrsov prav iz invalidskega vozička (v 14 primerih) oziroma pri 
transferju (4 primeri). 

Glede na našo raziskavo je ugotovljeno, da se največ incidentov/padcev stanovalcev zgodi v 
njihovih sobah, kjer stanovalci preživijo največ časa, teh je 57 %. Zabeleženih incidentov/padcev 
bi lahko imeli veliko manj, če se incidenti/padci ne bi ponavljali pri istih stanovalcih. Rezultati 
kažejo, da so se incidenti ponovili v sledečem zaporedju. Dvakratni incident pri dvanajstih 
stanovalcih, trikratni in štirikratni incident pri treh stanovalcih. Tem stanovalcem smo namenili 
dodatno pozornost in skupaj z njimi poskušali najti rešitev, da se incidenti/padci ne bi ponavljali, 
ampak pri vseh žal nismo bili uspešni. V preučevanem letu beležimo enako število (tri padce) 
kot leto prej, ki so se zgodili zaradi tega, ker so bili stanovalci v času incidenta/padca samo v 
nogavicah oziroma bosi, dva incidenta pa sta se zgodila zaradi vrtoglavice. Večino 
incidentov/padcev so utrpeli stanovalci, ki so delno pomični in se gibajo z invalidskim vozičkom, 
teh je bilo kar 58 %. Nato so sledili stanovalci s hoduljo, katerih je bilo enajst, pet jih je imelo 
palico, dva električni invalidski voziček, ostali stanovalci pa so bili pomični.  

Večina stanovalcev, ki so v lanskem letu utrpeli incident/padec, spada v visoko tveganje za 
nevarnost padca, teh je bilo osemintrideset od dvainpetdestih. Ravno ti stanovalci so bili najbolj 
ogroženi za padec in pri takšnih stanovalcih se je v domu izvajalo največ dodatnih ukrepov, da 
do ponovnega padca ne bi prišlo. Vendar vseh incidentov/padcev še vedno ni bilo možno 
preprečiti. 

Pripravila: Monika Krajnc Krivec 

 POROČILO O RAZJEDAH ZARADI PRITISKA, NASTALIH V DOMU STAREJŠIH NA 
FARI, PREVALJE, OD 1. 1. 2021 DO 31. 12. 2021 

Prioritetni cilj zaposlenih v zdravstvenem timu je, da preprečimo nastanek razjed zaradi pritiska 
(v nadaljevanju RZP), zato se poslužujemo preventivnih ukrepov: glede na oceno ogroženosti 
naredimo pri stanovalcu individualen  načrt obračanja, na ta način zmanjšamo pritisk, trenje ali 
delovanje strižne sile na ogrožene dele telesa, pri tem pa se poslužujemo pripomočkov za 
preprečevanje RZP. Skrbimo za nego kože (čista, suha koža, brez rdečin), primerno prehrano 
(dovolj tekočine, zlasti vode, dovolj beljakovin in rudnin), preventivo pred infekcijami 
(cepljenja), usmerjeni smo v izboljšanje psihične in fizične kondicije stanovalcev (pobuda k 
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aktivnostim, ki so na voljo v domu: delovna terapija, telovadba, različni krožki), zaposleni v 
zdravstveni negi pa se kontinuirano izobražujemo.  

Če pride do nastanka RZP, uvedemo kurativne ukrepe: naredimo oceno rane in oceno bolečine, 
za oskrbo se poslužujemo sodobnih oblog. Zdravljenje odredi osebni zdravnik, ki po presoji 
vključi še specialista kirurga. Poskrbimo za individualno shemo obračanja, stanovalca 
prehransko podpremo pod zdravniškim nadzorom (visoko kalorični prehranski dodatki). O vsaki 
spremembi rane poročamo osebnemu zdravniku, ki lahko odredi tudi antibiotično terapijo 
glede na predhodno vzet bris rane in antibiogram. Osebna zdravnica je napotila na 
specialistično obravnavo v letu 2021 8 stanovalcev, od tega 6 v ambulanto za kronične rane, 1 
stanovalec je bil napoten k žilnemu kirurgu, 1 pa k dermatologu. 

S poslabšanjem splošnega zdravstvenega stanja in poslabšanjem kroničnih bolezni pri 
stanovalcu se ustvarijo boljši pogoji za nastanek RZP, ki jih večkrat s še tako skrbno nego ni 
mogoče preprečiti. 

 
Graf 15: število RZP, nastalih v Domu starejših Na Fari od leta 2010 do 2021 

V letu 2021 smo zabeležili na novo nastalih razjed zaradi pritiska (RZP) 28, pri 19 stanovalcih. 
To je za 2 RZP manj od leta 2020 in najmanj, odkar spremljamo nastanek RZP. 
Leta 2021 smo sprejeli v Dom 7 stanovalcev z RZP, od tega 5 iz Splošne bolnišnice in 2 od doma. 

 
Graf 16: sprejeti stanovalci z RZP v letu 2021 

30
33

39 40 39 38

30
34

30 32 30 28

0

10

20

30

40

50

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

0

2

4

6

SB SG OD DOMA

SB SG; 5

OD DOMA; 2



DOM STAREJŠIH NA FARI – POROČILO ZA LETO 2021                                                          

 

 
36 

 
 

Na nastanek in celjenje RZP vplivajo: zmanjšana preskrba s kisikom (ishemija kot posledica 
sprememb na žilnih stenah zaradi bolezni ali pritiska na podlago), podhranjenost, dehidracija, 
zmanjšana odpornost za infekcije (motnje imunskega sistema, diabetes, kronična vnetja, 
infekcija rane), zdravila (citostatiki, protivnetna zdravila, kortikosteroidi, antikoagulanti in druga 
zdravila), psihosocialni dejavniki (stres, razburjenost), bolezni oz. bolezenska stanja, ki motijo 
celjenje ran (ateroskleroza, bolezni žil, diabetes, rak, okvare jeter, avtoimunske bolezni, 
kronične okužbe, stradanje, šokovna stanja, bolezni pljuč in srca), imobilizacija (mavec, 
longeta), različni katetri (urinski, drenaže, infuzije) in proteze. Opažamo nastanek RZP pri 
spremembi psihičnega stanja stanovalca (demenca, depresija, delirij) in splošni oslabelosti.  

V mesecu septembru smo zabeležili največ RZP pri stanovalcih (7), najmanj pa v mesecih april, 
julij in december (0) RZP. 

 
Graf 17: število RZP glede na mesec nastanka 

Največ RZP so imeli stanovalci v starostni skupini med 76 in 85 let (46 %), sledi starostna skupina 
stanovalcev nad 86 let (45 %), najmanj RZP na so imeli stanovalci do 75 leta starosti (9 %). 

 
Graf 18: RZP glede na starost 
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zagotovimo potek različnih biokemičnih procesov, ki ugodno vplivajo na celjenje. Poslužujemo 
se različnih sodobnih oblog, glede na vpojnost, njihove dodatke in zaščito okolice. Uporabljamo 
alginate, nelepljive kontaktne mrežice (z dodatki ali brez), hidrokoloidne obloge, hidrogele, 
poliuretanske pene (z ali brez dodatkov) in hidrokapilarne obloge. Vrsta obloge je odvisna od 
velikosti rane, stopnje razjede, njene globine, videza in izločka ter stanja okolnega tkiva. Vsako 
rano klacificiramo: izmerimo njen obseg, zabeležimo mesto rane (na katerem delu telesa je 
rana), opišemo dno rane, izloček, videz (barvo) rane, zdravnik pa odloči o vrsti obloge oz. 
zdravljenju. 

Največ RZP je leta 2021 nastalo na predelu bokov in sakralno (16) in na področju spodnjih 
okončin (11), na komolcu (1), drugod po telesu RZP nismo beležili. Vzroke za pojav razjed na 
teh mestih je iskati v fiziologiji nastanka RZP: sakralni predel je ogrožen zaradi strižne sile, ki 
deluje v pol sedečem  položaju stanovalca na podlago, ko le-ta drsi navzdol, inkontinence in 
dejstva, da se stanovalci, kljub temu, da so založeni, sami obrnejo nazaj na hrbet. Predela pet 
in bokov so ogrožena zaradi pritiska kosti na podlago, pri čemer je kost na površini, tik pod kožo. 
Tu so ogroženi predvsem ljudje, ki so shujšani, dehidrirani, neješči, zmedeni, imajo slabo 
prekrvavitev zlasti spodnjih okončin in so slabo odporni. Nekateri stanovalci »zbrcajo« podložen 
del pod gležnji in drsajo s petami po podlagi. Na komolcu se je RZP pojavil pri stanovalki, ki ima 
po možganski kapi levostransko hemiparezo in ni imela razbremenjenega komolčnega predela.  

 
Graf 19: RZP glede na lokacijo 

Pri stanovalcih z RZP se poslužujemo tudi terapije z Bioptron lučko in lasersko terapijo. Bioptron 
je biostimulativen in ugodno deluje pri vseh težavah. To dodatno terapijo smo poleg rednih 
prevezov nudili štirim stanovalcem.  

Število saniranih RZP v letu 2021: saniranih je 16 ran, od tega 3 iz leta 2020, 7 stanovalcev z eno 
ali več ranami je umrlo, 3 rane so še nesanirane iz 2021. 
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Graf 20: število saniranih RZP v letu 2021 

S poslabšanjem splošnega zdravstvenega stanja in poslabšanjem kroničnih bolezni pri 
stanovalcu se ustvarijo boljši pogoji za nastanek RZP, ki jih večkrat s še tako skrbno nego ni 
možno preprečiti. Cilj, da bi sanirali RZP, v tem obdobju pogosto ni realen. Paliativna 
zdravstvena nega in nega ran je v tem obdobju v prvi vrsti usmerjena v lajšanje bolečin 
(protibolečinska terapija, prilagojena lega stanovalca) in v izbiro tistih materialov za oskrbo ran, 
s katerimi zmanjšamo bolečino (materiali, ki se ne lepijo na rano in pri katerih niso potrebni 
dnevni prevezi) in neprijeten vonj rane, ter z njimi obvladujemo količino izcedka (visoko vpojni 
materiali, ki nevtralizirajo vonj). S temi ukrepi lahko najbolj vplivamo na kakovost življenja 
stanovalca v zadnjem življenjskem obdobju in tako kar najbolj zmanjšamo vpliv RZP na 
posameznika.   

Pripravila: Darja Grubelnik 

4.2  FIZIOTERAPIJA 

Fizioterapija v Domu Starejših Na Fari je v letu 2021 delovala na naslednjih področjih: 
 Promocija zdravja in zdravega načina življenja (za stanovalce in zaposlene) 
 Preventiva  
 Kurativa-zdravljenje 
 Rehabilitacija 
 Prilagajanje ali preoblikovanje bivalnega okolja stanovalca 
 Svetovanje in oprema z medicinsko-tehničnimi pripomočki 
 Neprekinjen strokovni razvoj 
 Ergonomija (promocija zdravja pri delu, izobraževanje zaposlenih o varnosti in zdravju 

na delovnem mestu, o tehnikah varnega premikanja in premeščanja stanovalcev). 

Cilj fizioterapevtske obravnave je optimiziranje stanja stanovalca glede na okvare telesnih 
funkcij, omejitev aktivnosti in sodelovanja, ob upoštevanju osebnih dejavnikov in dejavnikov 
okolja. 
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Fizioterapija je potekala v petih oblikah: 
1. Preventivni program 
2. Zdravljenje-rehabilitacija 
3. Vzdrževalni program 
4. Paliativna oskrba 
5. Obravnava pri demenci 

A1. Preventivni program je potekal v obliki individualnega svetovanje, skupnega načrtovanja 
prosto-časovnih in rekreacijskih aktivnosti s stanovalcem. Individualne vadbe po predhodni 
oceni zdravstvenega stanja so potekale v fizioterapiji ali v drugih prostorih doma s pomočjo 
različnih pripomočkov ali orodij (terapevtska kolesa, elastični trakovi, žoge …). 

Vsakodnevno so se lahko po priporočilu zdravnika ali strokovnega osebja oziroma na lastno 
željo stanovalci udeleževali terapevtske skupinske vadbe v Brinjevki. Vaje so skrbno izbrane, 
namenjene so ohranjanju in izboljšanju funkcionalnih sposobnosti, mišične moči, gibljivosti, 
koordinacije, ravnotežja, stabilnosti in telesne vzdržljivosti. 

A2. Je potekalo v obliki individualnih obravnav po vnaprej določenem urniku v prostoru 
fizioterapije ali v sobah stanovalcev. Prednost obravnave so imela stanja, ki zahtevajo 
takojšnjo/čimprejšnjo in intenzivnejšo obravnavo: 

 Akutna stanja 
 Stanja dihalne insuficience oz. akutni respiratorni zapleti 
 Akutna bolečinska stanja 
 Stanja po operativnih posegih 
 Splošna oslabelost zaradi nenadnega poslabšanja zdravstvenega stanja 
 Možganska kap – do 6 mesecev po kapi in druga sveža nevrokirurška stanja 

A3. Cilj vzdrževalnega programa je obdržati doseženo stanje in sposobnosti ter preverjanje, ali 
stanovalec naučene veščine uporablja. Izvajal se je v obliki individualne obravnave 1x/teden ali 
14 dni ali več, odvisno od potreb. 

V letu 2021 je bilo za fizioterapijo izdanih 155 napotnic za 129 stanovalcev doma, nekateri so 
dobili več napotnic za različna bolezenska stanja. 

Po kategoriji zdravstvene nege je bilo v rehabilitacijske programe vključenih 74 stanovalcev, 
fizioterapijo za lajšanje in odpravo bolečin je potrebovalo 48 stanovalcev, v preventivne, 
vzdrževalne programe pa je bilo čez celo leto vključenih 33 stanovalcev. Podatki so prikazani v 
grafu 1, graf 2 pa prikazuje primerjavo s prejšnjima letoma. 
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Graf 21: fizioterapija v letu 2021 

V primerjavi z lanskim letom je bilo opravljenih več storitev, fizioterapija je nemoteno delovala 
skozi vse leto. V 2020 sva bili obe z delovno terapevtko vključeni v ostale nujne aktivnosti, ki so 
potekale po hiši zaradi povečanega števila okužb med stanovalci in delavci. 

 
Graf 22: primerjava obsega storitev v zadnjih treh letih 

A4. Fizioterapevtska obravnava je bila prilagojena stanju in potrebam stanovalca. Izvajala se je 
v sodelovanju s timom zdravstvene nege in oskrbe s ciljem zmanjšanja neugodnega počutja in 
bolečin, preprečevanja zapletov in izboljšanja pljučne funkcije ter podpore pri funkcionalni 
neodvisnosti. 

A5. Fizioterapija z osebami z demenco ni bila vodena posebej, izvajala se je v gospodinjskih 
skupinah Zarja in Mavrica ter v prostorih fizioterapije. Cilj obravnave je bil prilagojen potrebam 
posameznikom, od izboljšanja funkcijskih sposobnosti, vzdrževanja maksimalne samostojnosti, 
zmanjšanja tveganja za padec, izboljšanje funkcije srčno-žilnega in dihalnega sistema, 
izboljšanje počutja in razpoloženja, upočasnitev kognitivnega upada, preprečevanja zapletov. 
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Soglasje stanovalca za načrt fizioterapevtske obravnave je dokumentirano v njegovi 
dokumentaciji ter na vsakem delovnem nalogu zdravnika oz. specialista, ki ga napiše za 
fizioterapijo. 

Po zaključeni fizioterapiji so stanovalci izpolnili anketo o zadovoljstvu s storitvami fizioterapije. 
Iz rezultatov je bilo razvidno, da so s storitvami fizioterapije zadovoljni. 

Fizioterapija je sodobno opremljena z aparati za protibolečinske in terapije za izboljšanje 
počutja.  

Od vseh pripomočkov so največ v uporabi kolesa za pasivno, asistirano in aktivno krepitev mišic, 
zato smo v letu 2021 dodali še enega in sicer Moto – med, s kateri je mogoče razgibavati in 
krepiti roke in noge. 

 
Slika 1: MOTO-MED za razgibavanje rok in nog 

Poleg predpisanih storitev fizioterapije, imajo naši stanovalci tudi možnost razvajanja na 
udobnem masažnem fotelju. Zelo radi se gredo sprostit po telovadbi, treningu hoje, medtem, 
ko čakajo na naslednjo terapijo, na svojo željo za sprostitev in izboljšanje počutja. 

Pri delu fizioterapevta sta nujna primeren psihološki pristop in primerna raven komunikacije, 
najpomembnejše je motiviranje ter pridobiti aktivno sodelovanje stanovalca, kar je pogoj za 
uspešno napredovanje. 

Fizioterapevt testira, oceni, načrtuje, izvaja in dokumentira terapijo individualno glede na 
potrebe, zdravstveno stanje, sposobnost sodelovanja in želje uporabnika. 

Prav tako pripravijo svoje ocene tudi zdravstveno-negovalna služba, delovna terapija in socialna 
služba. Na skupnem sestanku se dogovorimo o skupnih ciljih in obravnavah za vsakega 
stanovalca. Evalvacije tega programa so potekale 2x na leto ali ob spremembi stanja. 
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Ker se število nepomičnih in slabše pomičnih stanovalcev povečuje, vedno več terapij opravim 
v sobah. Ko se stanje toliko izboljša, da se zmore posesti in opraviti transfer na invalidski voziček, 
nadaljujem z delom v fizioterapiji. 

 
Slika 2: delo fizioterapevtke 

 
Slika 3: delo fizioterapevtke 

Izobraževanja, ki sem se jih udeležila v letu 2021: 
 10. 2. 2021 – varstvo pri delu, 
 15. 4. 2021 – Preprečevanje padcev in zlomov v DSO (dr. Maja Kozlevčar Živec, 

specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine), 
 16.4.2021 – Kako se izogniti okužbi in bolezni -  predavanje NIJZ, 
 8. 5. 2021 – spletna delavnica za Bownove terapevte, 
 4. 6. 2021 – Praktični dan Emmett terapevtov, 
 10. 11. 2021 – Posledice Covid bolezni in respiratorna fizioterapija, strokovno 

izpopolnjevanje, 
 17. 11. 2021 – Simpozij preko zooma : Sodobna obravnava bolnika z možgansko kapjo v 

luči Covida-19, 
 6. 12. 2021 – TPO (predavanje in praktična izvedba). 

Fizioterapevt je član Strokovnega kolegija Doma starejših, Strokovnega sveta Doma Starejših Na 
Fari, prav tako sodeluje na timskih sestankih. Aktivno sodeluje v aktivu fizioterapevtov štajerske 
in koroške regije v okviru Aktiva fizioterapevtov pri Skupnosti socialnih zavodov Slovenije.  



DOM STAREJŠIH NA FARI – POROČILO ZA LETO 2021                                                          

 

 
43 

 
 

Fizioterapevt je tudi član komisije internega strokovnega nadzora zdravstvene dejavnosti v 
Domu starejših Na Fari. Program predvidenega obsega nadzora za leto 2021 je bil realiziran in 
zaključen v decembru 2021. Sodeluje v programih za zagotavljanje kakovosti (program za 
preprečevanje padcev, program preprečevanja nastanka razjed zaradi pritiska, mobilizacija 
stanovalcev, drugi neželeni dogodki). 
V interesu vseh zdravstvenih delavcev, tudi fizioterapevta je, da se zdravstvena obravnava izvaja 
kakovostno in varno. 
Fizioterapevt sodeluje pri vseh aktivnostih, ki med letom potekajo v Domu – prireditve, pikniki, 
praznovanja itd. ter strokovno vsakodnevno svetuje vsem, ki tovrstno svetovanje in pomoč 
potrebujejo (stanovalci, svojci, sodelavci). 
Leto 2021 smo vsi, tako stanovalci in delavci vstopili energijsko, psihično in fizično izčrpani, saj 
nas je največji val okužb s Covid-19 doletel konec 2020. Vsi smo se morali vsakodnevno 
prilagajati novim težkim izzivom, za vse neprijetnim spremembam. Potrebnega je bilo veliko 
dela na sebi, da smo obnavljali energijo, z veliko empatije in srčnosti pomagali drug drugemu, 
samo tako smo lahko našim stanovalcem nudili ne samo strokovno, tudi čustveno podporo, ki 
jo vsak najbolj potrebuje. 
Zaposleni so prihajali na terapije in svetovanje ob raznih zdravstvenih težavah po dogovoru s 
fizioterapevtko ali delovno terapevtko, ki je prav tako opravljala terapije tudi zaposlenim. 

Analiza fizioterapije za zaposlene: 
Skupaj je pomoč na fizioterapiji potrebovalo 45 zaposlenih, nekateri od njih 2-3x v letu. 
Najpogostejše terapije so bile naslednje: 

 Elektromagnetna terapija 74x pri 24 osebah. 
 Terapija z laserjem 97x pri 24 osebah. 
 Manualna terapija (masaža, Emmett tehnika, Bownova terapija itd.) 105x pri 39 osebah. 
 Bioptron 56x pri 23 osebah. 
 Chi-well pointer 38x pri 14 osebah. 
 Kineziološki taping 14x pri 14 osebah. 

 
Graf 23: fizioterapija za zaposlene v letih 2020 in 2021 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

elektromagnetna terapija

terapija z laserjem

Manualna terapija

Bioptron

Chi well pointer

Kineziološki taping

2021 2020



DOM STAREJŠIH NA FARI – POROČILO ZA LETO 2021                                                          

 

 
44 

 
 

Graf prikazuje primerjavo fizioterapije za zaposlene z letom 2020. Od manualnih terapij sva z 
delovno terapevtko največ uporabljali Emmett tehniko, ki zelo hitro in učinkovito ponovno 
vzpostavi v telesu mišično-skeletno, energijsko in duševno ravnovesje. 

Pripravila: Irena Mori 

4.3  DELOVNA TERAPIJA 

V letu 2021 je delovna terapija izvajala dejavnosti po zastavljenem programu dela in sicer na 
naslednjih področjih človekovega delovanja: skrb zase, delo in prosti čas. Zaradi epidemije 
covid-19 in slabih epidemioloških razmer glede covida-19 smo bili primorani naše delo nekoliko 
prilagoditi, vendar v največji možni meri izvajati aktivnosti v procesu delovne terapije. Delo je 
potekalo predvsem individualno, saj smo zaradi preventivnih ukrepov skupinske dejavnosti 
odpovedali, le v poletnih mesecih smo določene skupinske dejavnosti izvedli v parku Doma ob 
upoštevanju ukrepov. Kljub situaciji smo želeli doseči in ohraniti čim večjo kakovost življenja 
stanovalcev v Domu ter ohraniti zdravstveno stanje na področju telesnih funkcij, struktur in 
dejavnosti. Stanovalce smo poskušali motivirati, jim ponudili aktivnosti, ki so jih lahko izvajali 
kljub omejitvam, želeli smo jim zapolniti čas, ohraniti njihovo psiho-fizično kondicijo ter kljub 
pomanjkanju socialnih stikov ohraniti zadovoljstvo in dobro voljo. Za preprečitev poslabšanja 
psihičnega stanja stanovalcev je bilo zelo pomembno, da smo ohranili stik s svojci in prijatelji 
preko socialnih omrežij (na razpolago smo imeli tablični računalnik z aplikacijami WhatsApp, 
Skype, Viber) ter organizirali obiske za stanovalce ob upoštevanju epidemioloških ukrepov ter 
tako bili, kolikor je bilo seveda mogoče, povezani z najdražjimi. 

Terapije smo organizirali individualno, v poletnih mesecih pa še skupinsko. V delovno terapijo 
smo vključili stanovalce, ki so imeli delovno terapijo predpisano s strani zdravnice in stanovalce, 
ki sva jih po lastni strokovni presoji ali po priporočilu strokovnih sodelavcev povabile k 
sodelovanju. Individualno je bilo obravnavanih 48 stanovalcev. Za vse novo sprejete stanovalce 
smo izdelali individualni načrt in karton delovne terapije. Delo delovne terapije smo izvajali po 
modelu, usmerjenem na uporabnika. V središču terapije je uporabnik in njegovi cilji. Večina jih 
je imela težave pri osnovnih dnevnih aktivnostih (osnovna osebna higiena, oblačenje, transfer) 
ter na področju motorike in kognicije.  

Aktivnosti so potekale v prostoru delovne terapije, fizioterapije, v gospodinjskih skupinah, v 
jedilnicah, v Brinjevki, v okolici Doma oziroma odvisno od aktivnosti, ki smo jo izvajali. V času 
epidemije pa predvsem v sobi stanovalca.  

Izvajale so se naslednje aktivnosti delovne terapije glede na področja: 
1. Skrb zase – ohranjanje dnevnih aktivnosti in ponovno učenje dnevnih aktivnosti (delovna 

terapija na področju telesnih funkcij in zgradb, učenje obvladovanja osnovnih dnevnih 
aktivnosti in učenje funkcionalne mobilnosti v ožjem in širšem življenjskem okolju). 
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2. Delo (skrb za ureditev bivalnega okolja, zaposlitvena terapija, gospodinjski krožek, 
spominske aktivnosti – skupina Spomin, kognitivno-perceptivni trening – Žoga bend, 
skupinske terapevtske vaje). 

3. Prosti čas oz. prostočasne aktivnosti (kreativno ustvarjalne aktivnosti, delavnice, 
družabne igre, literarna skupina, pogovorna skupina, pevski zbor, molitvena skupina, 
prireditve, pikniki, sprehodi, nordijska hoja). 

 

 

Aktivnost Povprečno 
št. vključenih 

Povprečno 
št. vključenih 

Povprečno 
št. vključenih 

Povprečno 
št. vključenih 

Povprečno 
št. vključenih 

Povprečno 
št. vključenih 

Povprečno 
št. vključenih 

Povprečno 
št. vključenih 

stanovalcev  
v aktivnost 

stanovalcev  
v aktivnost 

stanovalcev  
v aktivnost 

stanovalcev  
v aktivnost 

stanovalcev  
v aktivnost 

stanovalcev 
v aktivnost 

stanovalcev  
v aktivnost 

stanovalcev 
v aktivnost 

na mesec/let 
2014 

na mesec/let 
2015 

na mesec/let 
2016 

na mesec/let 
2017 

na mesec/let 
2018 

na mesec/let 
2019 

na mes./leto 
2020 (januar 
in februar) 

na mes./leto 
2021 

Zaposlitvena 
terapija 

20,8 25,8 22 25,6 21 24 24 24 

Gospodinjski 
krožek 

8,5 8,6 9,6 9,9 10 13 14 10 

Telovadba  I. 
nad. 

23,8 26,4 19,2 18,8 17,5 17 16 10 

Telovadba II. 
nad. 

22,3 20,4 18,3 12,5 18,5 16 16 10 

Pevski zbor   14, 4 16,3 13,6 13,71 14 15 15 

Molitvena 
skupina 

  9, 8 8,5 10,2 18 18 19 20 

Nordijska 
hoja 

  5,3 4 4,4 4 4 3 3 

Žoga bend   11,7 11,8 9,1 9 10 8 8 

Literarna 
skupina 

  7, 2  9,5 8,5 11 11 10  

Skupina 
Spomin 

  14,1 13,7 12,8 13 12  

Skupina  
Nasmeh 

    9,7    

Tabela 2: Primerjava povprečne vključenosti stanovalcev v aktivnosti v letih od 2014 do 2021. 
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Graf 24: Primerjava povprečne vključenosti stanovalcev v aktivnosti v letu 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 

2020 in 2021. 

Leto 2021 je bilo glede našega družabnega in kulturnega življenja zopet nekoliko okrnjeno. 
Vsako leto organiziramo zelo veliko prireditev in ostalih dogodkov, kar pa seveda letos ni bilo 
mogoče. V poletnih mesecih smo v parku in atriju Doma imeli glasbene nastope, bobnarsko 
delavnico in sladoledne piknike. Na gospodinjskih skupinah Mavrica in Zarja pa smo pričeli s 
skupinsko glasbeno terapijo pod vodstvom ge. Rozalije Dvoršek. 

 
Slika 4: glasbena terapija 
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Slika 5: 20. obletnica 

Dopoldneve smo si popestrili s sladoledom, vitaminskimi napitki, smoothiji. Tudi praznovanja 
rojstnih dni stanovalcev smo prilagodili in sicer tako, da smo stanovalca s torto in kozarčkom 
vina presenetili v sobi. Stanovalke so v delovni terapiji zopet spletle veliko nogavic, ki smo jih 
poklonili za dobrodošlico vsem novo sprejetim v naš Dom. Sodelovali sva pri pripravi domskega 
zbornika, ki je izšel ob 20. obletnici Doma. Ker ni bilo medgeneracijskega sodelovanja pa smo 
letos zopet dobili veliko pisem, voščilnic in lepih vzpodbudnih misli od šol in raznih organizacij. 
Skozi vse leto sva spremljali in vodili arhiv člankov in fotografij življenja stanovalcev in zaposlenih 
v Domu (fotografije smo pošiljali tudi svojcem). Kot popestritev smo tedensko stanovalcem 
ponudili sadje na »potujoči tržnici« po oddelkih. Ob praznikih (velika noč, 8. marec, Miklavž, 
novo leto) smo obdarili stanovalce. Poskrbeli smo tudi za dekoracijo Doma.  

 
Slika 6: Skupinske terapevtske vaje 
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Slika 7: Bobnarska delavnica 

V letu 2021 je potekal ALZHEIMER CAFE v mesecu avgustu in septembru  
DATUM NASLOV DOGODKA KRAJ DOGODKA IZVEDBA ŠTEVILO 

UDELEŽENCEV 
 

16.8.2021 Demenci prijazna točka DS Na Fari, dvorana 
Brinjevka 

Spominčica 
(Zoom v živo) 

 

9 

8.9.2021 Predstavitev knjige 
Zdaj sem tvoja moja 

park Doma Ga. Vidka Kuselj 26 

9.9.2021 Sprehod za spomin Dom starejših -  
Prevalje 

Darja Grubelnik 
Martina Trstenjak 

Mateja Pipuš 

44 

21.9.2021 Alzheimerjeva bolezen skozi 
prizmo sindemije SARS-CoV-
2/COVID-19 

Dvorana Brinjevka Spominčica, NIJZ, ZRSC 15 

Tabela 3: Srečanja Alzheimer cafeja v letu 2021 

Ostale zadolžitve: 
- psiho motivacijski pogovori in svetovanje stanovalcem; 
- vse stanovalce, ki v Domu uporabljajo pripomočke (IV, hodulja, rolator, bergla …) 

smo dodatno poučili glede pravilne uporabe pripomočkov; 
- stanovalce smo poučili tudi o pravilnem transferju, vstajanju in sedanju, nevarnosti 

mokrih tal; 
- sodelovanje s svojci, v smislu edukacije, informiranja; 
- edukacija osebja; 
- organizacija dela v prostoru delovne terapije in v sobah (zaposlitvena terapija);  
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- organizacija dela in sodelovanje z družabnicami, delovnimi inštruktoricami in 
zaposlenimi prek javnih del; 

- sodelovanje s prostovoljkami;  
- sodelovanje s študenti; (V letu 2021 je opravljala klinične vaje študentka 1. letnika 

Fakultete za zdravstvo – smer delovna terapija) 
- 28. 6. 2021 – 2. 7. 2021, je v Domu opravljala kroženje pripravnica delovne terapije 

iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec; 
- 12. 7. 2021 – 16. 7. 2021, je v Domu opravljala kroženje pripravnica delovne terapije 

iz Splošne bolnišnice Slovenj Gradec; 
- urejanje in vodenje dokumentacije; 
- sodelovanje na mesečnih sestankih s stanovalci na oddelkih; 
- sodelovanje na timskih sestankih, kolegijih in strokovnih svetih; 
- izdelava individualnih načrtov za novo sprejetega stanovalca, evalvacije; 
- strokovno sodelovanje s  fizioterapevtko Doma; 
- timsko delo (fizioterapevtka, soc. služba, zdravstveno negovalna služba, delovni 

inštruktorici, družabnice in zaposlene preko javnih del). 

Izobraževanja v letu 2021: 
1. Predavanje: Kako se izogniti okužbi in bolezni (16. 2. 2021), 
2. Praktični dan Emmett terapevtov, Daša Hodalič Peterlin, Andreja Velepec, Ljubljana 

(4. 6. 2021), 
3. Predavanje:  Demenci prijazna točka, Brinjevka, Zoom (16. 8. 2021), 
4. Izobraževanje: OVO (27. 8. 2021), 
5. Predavanje: Predstavitev knjige: Zdaj sem tvoja moja, ga. Vida Kuselj (8. 9. 2021). 

Pripravila: Martina Trstenjak 

4.4 JAVNA NAROČILA 

V skladu z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju – ZJN-3A, 
Zakonom o javnem naročanju – ZJN-3, Uredbe o zelenem javnem naročanju in novele Uredbe 
o zelenem javnem naročanju, Uredbe o finančnih zavarovanih ter Sklepa Vlade Republike 
Slovenije, o priporočilih finančnih zavarovanj pri javnem naročanju, smo v letu 2021 izvajali 
postopke naročanja blaga in storitev ločeno za javna naročila malih vrednosti (NMV) in javna 
naročila velikih vrednosti (NVV) ter javna naročila brez objave z zbiranjem ponudb oz. evidenčne 
postopke. Izbira postopka je bila odvisna od vrednosti naročila. Postopke, ki presegajo mejne 
vrednosti za objavo, je bilo potrebno obvezno objaviti na Portalu javnih naročil pri Uradnem 
listu Republike Slovenije. Svoje ponudbe so lahko oddali ponudniki, ki delujejo na območju 
Slovenije, ob naročilih velikih vrednosti pa so se imeli možnost vključiti tudi ponudniki iz držav 
Evropske Unije.  

Na osnovi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o  javnem naročanju – ZJN-3A, smo v 
svoje delo na področju javnih naročil tudi v preteklem letu vključili novosti, kot so: obvezno 
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skupno javno naročanje za posamezne naročnike in spremembe mejnih vrednosti javnih 
naročil. Z dnem vstopa v veljavo Zakona o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19 
in omilitvi posledic za državljane in gospodarstvo, ki v 90. členu določa  začasno spremenjene 
mejne vrednosti za uporabo  ZJN-3 ob naročanju blaga, storitev in gradenj so se določile nove 
mejne vrednosti in sicer za: 

 Javna naročila blaga ali storitev, če je ocenjena vrednost nižja od 40.000 eurov brez DDV 
in 

 Javna naročila gradenj, če je ocenjena vrednost nižja od 80.000 eurov brez DDV.  
Ukrep je začel veljati z 11. aprilom 2020 in se upošteva do preklica.  

Pretežna večina javnih naročil je potekala po postopkih malih vrednosti in zbiranja ponudb. 
Postopek javnega naročanja malih vrednosti je postal glavni postopek, ki ga lahko naročniki 
izvajamo v na novo določenih vrednostnih razredih. Za evidenčna naročila, ki  pa ne presegajo 
mejne vrednosti za objavo in smo naročniki skladno z določili zakona zanje dolžni voditi 
evidenco o njihovi oddaji, ki zajema predmet in vrednost javnega naročila, smo tudi v letu 2021 
preko leta vodili evidenco teh naročil. 

Za posamezno javno naročilo smo med ponudniki izbrali tistega, ki je bil glede na objavljena 
merila najugodnejši. Najpogostejša merila izbire so bila: najnižja cena in ekonomsko 
najugodnejše ponudbe - kakovost, cena, tehnične prednosti, estetske in funkcionalne lastnosti, 
okolijske lastnosti, stroški poslovanja, stroškovna učinkovitost, poprodajne storitve in tehnične 
pomoči, datum dobave, reference ter rok za dobavo ali dokončanje del.  

1. V letu 2021 smo v skladu z Zakonom o javnem naročanju izvedli naslednja javna naročila 
velikih vrednosti (NVV): 
- Pričeli smo z izbiro najugodnejšega ponudnika skupnega javnega naročila - Dobava 
zemeljskega plina za obdobje od 1. 11. 2021 do 31. 10. 2023. Postopek skupnega javnega 
naročila je opravila Skupnost socialnih zavodov Slovenije, ki pa nas je ob zaključku obvestila, da 
je bil razpis razveljavljen in se bo ponovil v letu 2022. Z dosedanjim ponudnikom ENERGETIKA 
LJUBLJANA d. o. o., je bil sklenjen medsebojni dogovor o sodelovanju do ponovne izbire novega 
dobavitelja. 

2. Na podlagi zakona o javnem naročanju smo razpisali javna naročila brez objave – evidenčni 
postopek z zbiranjem ponudb za: 
- »Sukcesivno dobavo obvezilnega, sanitetnega in ostalega potrošnega materiala«. Javni razpis 
je za obdobje od 14. 3. 2021 do 14. 3. 2022. K predložitvi ponudb smo povabili štirinajst 
ponudnikov. Med njimi jih je pet izkazalo interes in so oddali ponudbe. V postopku je bilo  
postavljeno merilo o izbiri: ponudbena cena 60% in kvaliteta 40%. Izbrani so bili naslednji 
ponudniki: SANOLABOR d. d., Ljubljana, COMBIC d. o. o., Podnanos in KIMI d. o. o., Trzin. 
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- »Dobavo in montažo pomivalnega stroja«. K predložitvi ponudb smo povabili tri ponudnike in 
med njimi izbrali najugodnejšega – SVEČKO d. o. o., Ravne na Koroškem. 
- »Obnovo balkonov«. K predložitvi ponudb smo povabili tri ponudnike in med njimi izbrali 
najugodnejšega – GRAČIČ d. o. o., Dravograd. 
- »Sukcesivno dobavo manj obremenjujočih čistilnih sredstev«.   (Javni razpis je za obdobje od 
1. 1. 2022 do 31. 12. 2024). Ponudbe so oddali trije ponudniki in med njimi je bil izbran 
dobavitelj KIMI d. o. o., Trzin. 

3. V skladu z Zakonom o javnem naročanju – ZJN-3, so bili v letu 2021 izvedeni  postopki 
ponovnega odpiranja konkurence javnega naročanja po odprtem postopku med ponudniki, s 
katerimi imamo sklenjen okvirni sporazum in sicer za: 
- »Sukcesivno dobavo pralnih sredstev za strojno pranje perila«. (Javni razpis je za obdobje od 
1. 1. 2020 do 31. 12. 2022). Preverjanje cen smo opravili za obdobje od 1. 1. 2022 do 31. 12. 
2022. Izbran je bil dobavitelj KIMI d. o. o., Trzin. 
- »Izbiro dobavitelja posameznega artikla sezonskega sadja in zelenjave«. Med ponudniki  sadja 
in zelenjave, se je ob vsakem zaključku tromesečja (31. 3. 2021, 30. 6. 2021, 30. 9. 2021 in 31. 
12. 2021) ponovno odprla konkurenca med ponudniki in najugodnejši med njimi so v 
naslednjem tromesečju dobavljali izbrane artikle za Dom starejših Na Fari. 
- »Izbiro najugodnejšega ponudnika posameznih artiklov za potrebe dnevnega bara.« Obdobje 
preverjanja cen zajema obdobje od 01. 09. 2021 do 31. 08. 2022. K sodelovanju smo povabili 
tri ponudnike in vsi trije so se odzvali našemu povabilu ter oddali svojo ponudbo. Najugodnejše 
artikle smo nabavljali pri ponudnikih: Mercator d. d., Ljubljana, Atlantic trade, Ljubljana in 
Davidov Hram d. o. o., Dravograd. 
- »Sukcesivno dobavo konvencionalnih in ekoloških živil«. (Javni razpis je za obdobje od 1. 4. 
2020 do 31. 3. 2024 in je bil objavljen na Portalu javnih naročil RS pod štev. objave 
JN008516/2019, dne 06. 12. 2019). Javnemu razpisu sledijo vsakoletna odpiranja konkurence 
med dobavitelji s katerimi je bil podpisan okvirni sporazum. Izjema so sklopi, ki se nanašajo na 
izbiro sadja in zelenjave, ki so sezonskega značaja in zato se zanje opravlja odpiranje konkurence 
vsake tri mesece. Med dobavitelji, ki so podpisniki okvirnega sporazuma smo za obdobje  od 1. 
4. 2021 do 31. 3. 2022, izbrali deset najugodnejših za posamezne sklope živil. Med njimi so: 
ŽITO d. d., GEAPRODUKT d. o. o., KOROŠKE PEKARNE d. d., KVIBO d. o. o., LJUBLJANSKE 
MLEKARNE d. o. o., M. M. KAUČIČ d. o. o., MESARIJA LEČNIK s. p., PERUTNINA PTUJ d. o. o., 
PITUS d. o. o. in MERCATOR d. d. 

4. Nabave osnovnih sredstev, drobnega inventarja in blaga ter storitev iz investicijskega 
vzdrževanja so v preteklem letu potekale po sprejetem Planu nabav za leto 2021 in na podlagi 
prioritetnih naročil vodij strokovnih služb med letom. Zaradi interventnih ukrepov za zajezitev 
epidemije COVID-19 in omilitev posledic za državljane in gospodarstvo, smo v preteklem letu 
prednostno nabavljali zaščitna sredstva, zaščitno opremo in razkužila za roke ter delovne 



DOM STAREJŠIH NA FARI – POROČILO ZA LETO 2021                                                          

 

 
52 

 
 

površine.  V ta namen je bilo v letu 2021 izdanih 175 naročilnic za naročilo blaga, 70 naročilnic 
za naročilo storitev in 3 naročilnici za izvedbo gradenj. 

5. Na podlagi Pravilnika o objavah pogodb s področja javnega naročanja, koncesij in javno-
zasebnih partnerstev in Navodil za objavljanje pogodb- Ministrstva za javno upravo, ki določata, 
da mora naročnik javno dostopne informacije javnega značaja iz pogodb, ki presegajo znesek 
10.000,00 EUR, objaviti v roku osmih dni na nacionalnem portalu, namenjenem objavam o 
javnih naročilih,  smo v letu 2020 vse pogodbe in anekse h pogodbam, ki so presegale to 
vrednost, objavili na Portalu javnih naročil RS, da so javno dostopne.  

6. Ker mora v skladu z zakonodajo naročnik do 28. 2. tekočega leta na spletni portal javnih 
naročil sporočiti statistične podatke o evidenčnih javnih naročilih, oddanih v preteklem letu in 
objaviti seznam oddanih evidenčnih naročil, smo do omenjenega termina  javno obvestili 
statistične podatke in objavili seznam evidenčnih naročil za leto 2021.  

7. Ministrstvo za javno upravo nalaga naročnikom, da zaradi večje transparentnosti glede 
izvajanja okvirnih sporazumov vsako četrtletje objavijo obvestilo o oddaji posameznih naročil  
na Portalu javnih naročil, zato smo v letu 2021 objavili podatke za  pogodbena obdobja:  
od 1. 1. 2021 do 31. 3. 2021, od 1. 4. 2021 do 30. 6. 2021, od 1. 7. 2021 do 30. 9. 2021 in od 1. 
10. 2021 do 31. 12. 2021. 

8. V preteklem letu je bilo posredovano ponudnikom 13 reklamacij, ki so se nanašale na 
neustreznost kvalitete in količine blaga, storitev in gradnje. Med posredovanimi reklamacijami 
ni nobena ostala nerešena oz. vseh 13 smo ugodno rešili. Ponudniki so nam  blago zamenjali z 
novim, opravili brezplačne servise ali odpravili  nastale napake. 

9. Od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 je bilo poslanih 94 zahtevkov za dobropis, kar predstavlja 
17,50% zahtevkov več kot v preteklem letu, ko jih je bilo  skupno poslanih 80. Tudi v letu 2021 
so bili vsi zahtevki rešeni v dobro Doma starejših Na Fari tako, da smo prejeli povrnjena finančna 
sredstva za razliko od preveč zaračunanega blaga v skupni vrednosti 3.533,15 EUR, kar znaša za 
72,39% večjo vrednost vračila kot v preteklem letu, ko je bila skupna  vrednost vračila finančnih 
sredstev v višini 2.049,53 EUR.  

 LETO 2021 LETO 2020 Primerjava 2021/2020  
v % 

Poslani zahtevki za 
dobropis 

94 80 117,50 % 

Vrednost vrnjenih 
sredstev v EUR 

3.533,15 EUR 2.049,53 EUR 172,39 % 

Tabela 4: Prikaz primerjave poslanih zahtevkov za dobropis, v primerjavi z vrednostjo vračila sredstev 
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Graf 25: Prikaz primerjave zahtevkov za dobropis in vračilom sredstev v letih 2020 in 2021 

4.5 HACCP SISTEM 

Na podlagi predpisov uredbe Evropskega parlamenta in sveta, o določitvi splošnih načel in 
zahtevah živilske zakonodaje ter nacionalnem nivoju Zakona o nalezljivih boleznih, kot tudi 
Zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, ki 
predpisujejo, da vse pravne in fizične osebe, ki opravljajo proizvodnjo in promet z živili, v 
notranjem nadzoru, spremljajo in zagotavljajo njihovo zdravstveno ustreznost v vseh fazah 
proizvodnje ter prometa. V zvezi s tem je bil vzpostavljen notranji nadzor na osnovah HACCP 
sistema, ki omogoča prepoznavanje mikrobioloških, kemičnih in fizikalnih dejavnikov tveganj, 
ker lahko predstavljajo tveganje za zdravje. V letu 2021 smo člani HACCP tima preko celega leta 
skrbeli za prepoznavanje teh tveganj ter sprejemali ukrepe za odpravo nastalih pomanjkljivosti.   

Ker so danes snovi, ki povzročajo alergene, vedno bolj prisotne v živilih, je stopila v veljavo 
Uredba (EU) o zagotavljanju informacij potrošnikom, ki predpisuje, da morajo nosilci živilske 
dejavnosti pri obvladovanju tveganj v svoji proizvodnji imeti vsa živila in hrano v obratih javne 
prehrane jasno označeno z alergeni, na vseh stopnjah živilske verige: vključno s prodajo živil, v 
obratih javne prehrane in v gostinskih storitvah. Zato smo zaposleni v Domu starejših Na Fari 
takoj pristopili k izobraževanju in prepoznavanju sestavin, ki povzročajo alergije ali 
preobčutljivosti, na jedilnikih zapisali alergene, ki jih živila vsebujejo, ter s pridobitvijo potrebnih 
informacij o alergenih zaščitili potrošnike. Pri pripravi jedilnikov sledimo prehranskim 
priporočilom in smernicam za starejše na osnovi  mednarodne raziskave PANGeA. Za zaščito 
potrošnikov so v pripravi spremembe in dopolnitve zakonodaje na tem področju, z obveznim 
beleženjem kalorij, beljakovin in ostalih sestavin v živilih.  

Zaradi večje občutljivosti starejših varovancev, je potrebno posebno pozornost nameniti varni 
pripravi hrane. Zato v Domu starejših Na Fari pri delu v centralni kuhinji in na oddelkih delujemo 
po načelih HACCP sistema, določamo kritične kontrolne točke in mejne vrednosti temperatur, 
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vzpostavljamo korekcijske ukrepe, postopke verifikacije ter redno beležimo spremembe v 
vzpostavljeno dokumentacijo. Znotraj Doma imamo izdelan notranji akt,  ki je usklajen s 
Smernicami dobre higienske prakse in uporabe načel HACCP v gostinstvu, ki jih je izdala 
Turistično gostinska zbornica pri GZS. Kontrolo nad izvajanjem HACCP plana v praksi izvajajo 
preko celega leta: Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Ravne na Koroškem in Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Maribor ter EKOSTRAL s. p., Samo Stravnik, Dravograd. 
Nadzori se izvajajo z odvzemom vzorcev živil, brisov na snažnost, analizo vode, pregledom in 
izdajo poročila ali verifikacijo. V letu 2021 smo imeli skupno šest nadzorov spremljanja 
higienskega stanja obrata centralna kuhinja, v okviru notranjega nadzora – Doma starejših Na 
Fari (22. 2. 2021, 23. 2. 2021, 24. 2. 2021, 28. 5. 2021, 21. 9. 2021 in 21. 12. 2021). Od teh so 
bile dve kontroli o preskušanju pitne vode na prisotnost Legionele. Iz poročil je mogoče razbrati 
oceno, da so bili odvzeti vzorci varni in skladni z mikrobiološkimi merili. Izdelana je bila ocena, 
da je sistem pod nadzorom in varen.  

Ker smo od ponudnika Slorational d. o. o., Slovenj Gradec, konec meseca marca kupili 
parnokonvekcijski aparat Rational iCombi Pro 10-2/1 E, smo za zaposlene v kuhinji 29. 4. 2021 
organizirali praktični prikaz pravilne uporabe parnokonvekcijskega aparata. Izobraževanje, ki se 
ga je udeležilo 9 zaposlenih iz kuhinje, je vodil predstavnik podjetja Slorational, g. Boštjan Hrenk.  

 
Slika 8: konvektomat 

S 30. septembrom 2021 smo v okviru javnega naročila podpisali pogodbo za dobavo in montažo 
pomivalnega stroja. V centralni kuhinji smo nabavili nov pomivalni stroj  WINTERHALTER CTR L-
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Mk (tračni). Stroj je večjih zmogljivosti, z nizkimi vrednostmi porabe in nizkimi obratovalnimi 
stroški. S tem je bolj ekonomičen in okolju prijazen. Z uporabo so doseženi boljši rezultati 
pomivanja. Prosec pomivanja je hitrejši in zaposleni so pri delu manj obremenjeni, ker ni 
težkega dvigovanja napolnjenih košar (upoštevana ergonomija dela). Z namenom, da se 
zaposleni naučijo kako pravilno  uporabljati tračni pomivalni stroj, smo v mesecu novembru 
organizirali, za vseh 12 zaposlenih v kuhinji, praktično izobraževanje s prikazom delovanja in 
čiščenja stroja. Izobraževanje je vodil predstavnik podjetja - SVAN d. o. o., g. Tone Svečko. V 
obdobju navajanja na novi stroj, smo dodatno dopolnili HACCP načrt za Dom starejših Na Fari 
ter s tem seznanili vse zaposlene v kuhinji.   

Konec meseca avgusta in v začetku septembra 2021 smo za vse zaposlene in med njimi tudi za 
zaposlene v kuhinji organizirali izobraževanje na temo Pregled poročil za preprečevanje in 
zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2 V SOCIALNOVARSTVENIH ZAVODIH. Izobraževanja je 
vodila DMS Darja Grubelnik. Skupno se jih je udeležilo 101 zaposlenih.  

Na temo preprečevanja prenosa okužb z virusom SARS-CoV-2 in uporabe osebne varovalne 
opreme, smo v dneh 27. 8. 2021 in 9. 9. 2021, organizirali izobraževanje za vse zaposlene. 
Udeležilo se je preko 100 zaposlenih, med njimi tudi zaposleni iz kuhinje. Izobraževanje je vodila 
ga. Metka Žitnik. 

Tudi v letu 2021 so veljala v kuhinji pravila preprečevanja prenosa okužbe. Pravila so namenjena 
tako dobaviteljem ob vsakodnevnih dobavah blaga z upoštevanjem, da zanje vstop ni bil 
dovoljen. Tudi odjemalci kosil so morali upoštevati navodila in počakati pred vhodom v stavbo, 
da vnos okužbe ni bil mogoč. Vsi zaposleni smo morali prilagoditi dnevne navade, dosledno 
upoštevati  higieno in razkuževanje rok, redno smo razkuževali mize v jedilnicah ter  dosledno 
upoštevali obvezne  varnostne razdalje med osebami.  

Preko leta smo dnevno vodili meritve temperatur hrane v centralni kuhinji in na oddelkih, kjer 
z vbodnim termometrom natančno izmerimo temperaturo hrane pred razdelitvijo. Pri delu smo 
upoštevali navodila novo izdanih HACCP smernic za gostinstvo in sledili smernicam dobre 
higienske prakse ter uporabe načel HACCP v gostinstvu. Preko leta smo sodelovali z zunanjimi 
sodelavci kot so:  

 Nacionalni inštitut za javno zdravje, OE Ravne na Koroškem - za urejanje notranjega 
nadzora, 

 Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Maribor - za področje deratizacije 
(DDD)  

 EKOSTRAL s. p., Samo Stravnik, Dravograd – za preverjanje prisotnosti Legionele in 
 RS Ministrstvo za zdravje, Zdravstveni inšpektorat RS Območna enota Dravograd – 

zunanji nadzor. 
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Ker smo ob izvedbi redne deratizacije Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano v 
jesenskih mesecih 2021 ugotovili prisotnost glodavcev v skladiščnih prostorih kuhinje, smo  
zaposlene v kuhinji  dodatno opozorili, kako naj se izvajajo naloge ob sprejemu in skladiščenju 
prejetega blaga (sadja in zelenjave). Vzdrževalna služba je poostrila nadzor nad vabami. Na 
podlagi izdelanih ukrepov in doslednem upoštevanju navodil zaposlenih, ob naslednjih 
kontrolah, ni bilo mogoče več zaznati prisotnosti glodavcev.  

4.6 VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU TER VARSTVO PRED POŽAROM 

V skladu z Zakonom o varnosti in zdravju pri delu, je delodajalec med drugim dolžan določiti 
obvezne občasne preizkuse teoretične in praktične usposobljenosti za varno delo za delavce, ki 
delajo na delovnem mestu, na katerem iz ocene tveganja izhaja večja nevarnost za nezgode pri 
delu in poklicne bolezni, ter za delavce, ki delajo na delovnih mestih, na katerih so nezgode pri 
delu in poklicne bolezni pogostejše. Samo s pravo kombinacijo izvajanja programa promocije 
zdravja in organizacijo dela je mogoče zagotoviti dobre osnove za varno in zdravo ravnanje 
delavcev v svojem okolju, kar je ključnega pomena za delovni uspeh. 

Na področju varnosti in zdravja pri delu ter varnosti pred požarom sledimo v Domu starejših Na 
Fari določilom Zakona o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD, Zakona o varstvu pred požarom, 
Pravilnika o požarnem redu, kot tudi Analizam požarnih vaj iz preteklih let. 

Na podlagi Zakona o varnosti in zdravju pri delu – ZVZD in Uredbe o varovanju delavcev pred 
tveganji zaradi poškodb z ostrimi pripomočki, Pravilnika o prijavah na področju varnosti zdravja 
pri delu, smo že v preteklih letih pričeli prilagajati aktivnosti na tem področju novim zakonskim 
zahtevam. Naredili smo Oceno tveganja za varnost in zdravje zaradi uporabe ostrih 
pripomočkov ter ugotovili, da zaposleni prihajajo v stik z ostrimi predmeti, zato obstaja možnost 
vrezov, vbodov in podobnih ran. Na podlagi opravljene analize smo Oceno tveganja dopolnili še 
z Navodili za ukrepanje pri poškodbah z ostrimi pripomočki. 

V sodelovanju z zunanjim sodelavcem podjetja Provarnost, d. o. o., Andrejem Majdakom, smo 
v revizijo Izjave varnosti z oceno tveganja, poleg vključenih tveganj, povezanih z ostrimi 
pripomočki, vključili tudi tveganja za primer okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19). Na podlagi Ocene 
tveganja, sprejete s septembrom 2020, smo to Oceno tveganja z novembrom 2021 še dopolnili 
in izdelali novo Oceno tveganja (revizija 1) za primer okužbe z nalezljivimi boleznimi SARS-CoV-
2 (COVID-19). Pri oceni tveganja posameznega delovnega mesta, smo upoštevali določila iz 
opravljene revizije Izjave varnosti z oceno tveganja št. OT - 01/17,  z 15. 3. 2017. Ocena tveganja  
v zavodu je bila opravljena za vsa delovna mesta, na podlagi stanja v zavodu in vključuje vse 
nevarnosti, škodljivosti in obremenitve na delovnem mestu. Z  doslednim upoštevanjem tveganj 
in predpisanih ukrepov  naj bi se zmanjšale nevarnosti in škodljivosti na najmanjšo možno mero, 
dela  bi se izvajala v skladu z zakonodajo varnosti ter zdravja pri delu. 
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Ker delovni proces čiščenja delovnih in pomožnih prostorov ter zunanjih površin občasno 
zahteva tudi čiščenje višje ležečih površin ali predmetov (svetila, steklene površine, police, 
okna, stekleni nadstrešek, itd.), smo za zaposlene že v preteklih letih izdelali pisna  Navodila za 
čiščenje višjih površin, s slikovnim prikazom postopka čiščenja in jih na praktičnih izobraževanjih 
seznanili s pomembnejšimi informacijami o  pravilni uporabi in namestitvi lestve. Praktični 
prikaz uporabe lestev smo ponovno predstavili zaposlenim na obdobnem izobraževanju iz 
področja varstva pri delu in požarne varnosti v mesecu februarju 2021, ko so se zaposleni po 
skupinah posameznih služb udeležili obdobnega izobraževanja iz varstva pri delu in varstva pred 
požarom in so razmere zaradi COVID-19 to dopuščale. Za dodatno varnost stanovalcev, svojcev 
in zaposlenih, smo z vsebino določil iz Navodil za organizatorje dogodkov v Brinjevki, v mesecih 
ko je bilo dovoljeno organiziranje dogodkov, seznanjali in opozarjali tudi izvajalce dogodkov v 
Brinjevki. 

Preko leta  smo spremljali vse spremembe, ki vplivajo na varnost in zdravje delavcev (novo 
zaposleni delavci, spremembe in uvajanje nove delovne opreme, spremembe in uvajanja nove 
tehnologije ter novih delovnih procesov, prerazporeditev delavcev na druga delovna mesta, 
uvajanje novega delovnega mesta, ipd.). 

V letu 2021 smo na področju varnosti pri delu izvedli naslednje aktivnosti: 
1. Usposabljanje in preverjanje usposobljenosti iz področja varstva pri delu: 

Ker je za preverjanje znanja s področja varnosti in zdravja pri delu  ter varnosti pred požarom 
predpisana ponovna obnovitev znanja v roku dveh let in bi morali zaposleni zaključiti  
izobraževanja s pisnimi preverjanji znanja s tega področja že v letu 2020, kar pa ni bilo mogoče 
zaradi okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19),  zato smo bili prisiljeni pisna preverjanja znanj  za 
zaposlene, ki se izobraževanj niso mogli udeležiti, organizirali dodatne termine. Tako se je v 
mesecu februarju 2021 kar 66 zaposlenih udeležilo predavanj, ki so jih vodili zunanji sodelavci 
podjetja Provarnost d. o. o., ter na koncu uspešno zaključilo  preverjanja znanja iz tega področja. 
Poleg redno zaposlenih delavcev, je v preteklem letu uspešno zaključilo izpit iz varstva pri delu 
in varstva pred požarom 28 na novo zaposlenih delavcev, ki so opravljali dela na naslednjih 
delovnih mestih: študent zdravstvene nege, bolničar negovalec, srednja medicinska sestra, 
delovni terapevt – klinične vaje, strežnica, prostovoljec, pomočnik dietnega kuharja, 
računovodja, oskrbovalka, kuharica, tehnik zdravstvene nege,  ipd. 

Za organizacijo ponovnega izobraževanja s področja pravilne uporabe  čistilnih in pomivalnih 
sredstev, ki vsebujejo nevarne snovi, za zaposlene v (kuhinji, dnevnem baru, recepciji, 
gospodinjskih skupinah Mavrica in Zarja ter za servirke, strežnice na negovalnih oddelkih, za 
zaposlene, ki skrbijo za razvoz kosil uporabnikom in za ostale zaposlene) se v preteklem letu 
nismo odločili, ker je bil tudi za leto 2021 izbran enak dobavitelj čistilnih in pomivalnih sredstev, 
kot v preteklem letu in mnenje zaposlenih je bilo, da dodatnega usposabljanja s tega področja 
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ne potrebujejo, saj  že poznajo izdelke. S tem smo v Domu starejših Na Fari zmanjšali možnost 
okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19). 

V mesecu januarju 2021 smo za zaposlene v pralnici organizirali izobraževanje z naslovom: 
»Pravilno rokovanje s pralnimi sredstvi, dobavitelja KIMI d. o. o.«. Izobraževanje je vodil 
predstavnik podjetja KIMI d. o. o., g. Nejc Petrič. Izvedli smo ga v dopoldanskem in 
popoldanskem času, da je bila mogoča udeležba vsem zaposlenim iz pralnice. Namen 
izobraževanja je bil, da zaposleni spoznajo kako je potrebno ravnati s pralnimi sredstvi, kako 
varno ravnati s kemikalijami, kakšna naj bo varnost na delovnem mestu in kako vzdrževati 
higieno v pralnici. Ob zaključku je potrdilo o  udeležbi prejelo šest zaposlenih. 

Dne 31. 3. 2021 smo za vse strežnice-čistilke v avli Doma starejših Na Fari organizirali praktični 
prikaz pravilne uporabe avtomatskega stroja CLEANFIX, za strojno čiščenje tal. Predstavitev je 
vodil g. Žiga Harl, zastopnik podjetja IVEC d. o. o. in se ga je udeležilo sedem zaposlenih. 

V mesecu oktobru 2021 smo za zaposlene odgovorne za gašenje začetnih požarov in izvajanje 
načrta evakuacije  izvedli usposabljanje iz varstva pred požarom. Usposabljanja se je udeležilo 
32 zaposlenih, ki so v Domu starejših Na Fari zadolženi za gašenje začetnih požarov in izvajanje 
postopkov evakuacije. 

2. Pregled in preizkus delovne opreme: 
Delodajalec je dolžan zagotavljati varnost in zdravje delavcem pri delu tako, da uporablja varna 
in brezhibna sredstva za delo, vključno z delovno opremo, ki ob pravilni uporabi ne povzročajo 
nepredvidenih nevarnosti in škodljivosti. Zato smo glede na nabave med letom  mesečno 
opravljali preglede in preizkuse novo nabavljene delovne opreme ter opreme iz preteklih let, ki 
jim je potekel rok veljavnosti pregleda. 

3. Varovanje delavcev pred tveganji zaradi poškodb: 
Ker sta zahtevala nova Uredba o varovanju delavcev pred tveganji zaradi poškodb z ostrimi 
pripomočki in Pravilnik o prijavah na področju varnosti zdravja pri delu, dodatne zadolžitve 
delodajalcev s preučitvijo možnosti obstoja vrezov, vbodov in podobnih ran, smo že takoj ob 
nastopu njune veljave pričeli prilagajati aktivnosti  na tem področju novim zahtevam. Skupaj z 
vodji služb, kjer je tveganje prisotno, smo naredili Oceno tveganja za varnost in zdravje zaradi 
uporabe ostrih pripomočkov ter oblikovali Navodila za ukrepanje pri poškodbah z ostrimi 
pripomočki. Z navodili smo seznanili vse zaposlene in  na novo zaposlene. V sodelovanju z 
zunanjim sodelavcem podjetja Provarnost, d. o. o., Andrejem Majdak, smo v revizijo Izjave 
varnosti z oceno tveganja,  poleg vključenih tveganj povezanih z ostrimi pripomočki, vključili 
tudi tveganja za primer okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19). 

Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zbirkah podatkov s področja 
zdravstvenega varstva in Pravilnika o prijavah na področju varnosti in zdravja pri delu, smo v 
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letu 2021 zabeležili dve prijavi nezgod na delu. Obe prijavljeni nezgodi sta bili v lažji obliki, zato 
nobena od poškodovanih ni koristila odsotnosti z dela in tudi zanju ni bilo potrebno izpolniti 
obrazca ER/8. Pri prvi od prijavljenih nezgod je prišlo do incidenta pri rokovanju z iglo pri 
merjenju krvnega sladkorja. Druga prijava nezgode pa se je zgodila, ko je zaposlena nerodno 
stopila in se udarila na koleno in pod rebra. Obe zaposleni sta bili  napoteni na nadaljnjo 
obravnavo in sicer: pri prvi prijavi nezgode na kontrolo krvi v Laboratorij Zdravstvenega doma 
Ravne na Koroškem in pri drugi prijavi na kontrolo k osebnemu zdravniku. Ker je bilo iz prijav 
nezgod  mogoče zaznati, da sta za nastanek poškodb odgovorni zaposleni sami, smo obe 
zaposleni opozorili na večjo previdnost pri opravljanju dela, da v prihodnje do takih nezgod ne 
bi več prihajalo. 

Na podlagi izdelanih Navodil za čiščenje višjih površin, smo zaposlene, ki delajo v procesu 
čiščenja delovnih in pomožnih prostorov ter zunanjih površin, kar občasno zahteva tudi čiščenje 
višje ležečih površin  ali predmetov (svetila, steklene površine, police, okna, stekleni nadstrešek, 
itd.), med letom opozarjali na varno delo in sproti preverjali ustreznost delovne opreme kot so 
lestve. Neustrezne smo že med letom odstranili z uporabe in jih nadomestili z novimi, 
varnejšimi. 

4.   Promocija zdravja: 
Vse premalo se zavedamo, kako pomembno je biti zdrav in zdravje ohraniti, zato nam je vodilo 
promocije zdravja na delovnem mestu, kako zaposlenim stati ob strani, da z našo pomočjo 
izboljšajo kvaliteto življenja, kajti »Zdravje je naša največja vrednota«. S promocijo zdravja 
želimo zaposlene v Domu starejših Na Fari seznaniti z zdravim načinom življenja, jim nuditi 
pomoč pri skrbi za njihovo psihično in fizično zdravje, s ciljem zmanjševati odsotnosti z 
delovnega mesta. Promocijo smo pričeli s projektom »Zdravi na delovnem mestu« in s 
postopnim uveljavljanjem ukrepov za izboljšanje delovnih pogojev, izvajanjem preventivnih 
dejavnosti ter širjenjem dobrih praks kot so: proti-bolečinska fizioterapija, proti-bolečinske  
masaže, pedikure in masaže stopal, sproščanje v aroma terapiji, hoja po stopnicah, upoštevanje 
ergonomije delovnega mesta, skrb za dobro klimo v delovnem okolju, ki pozitivno vpliva na 
zaposlene, preventivna izobraževanja s področij: dvigovanja bremen, zdrave prehrane, 
premagovanja stresa, medsebojnih odnosov, komunikacije in obvladovanja konfliktov, 
vključevanja zaposlenih v letne in zimske športne igre, pohodi v hribe, strokovne ekskurzije, ipd. 

V okviru promocije zdravja na delovnem mestu imamo za Dom starejših Na Fari izdelan Načrt 
promocije zdravja na delovnem mestu, s katerim so zaposleni seznanjeni z vsemi aktivnostmi  
in ukrepi vezanimi na področje promocije zdravja. 

V okviru projekta » Promocija zdravja na delovnem mestu « smo v letu 2021 organizirali pet 
delavnic, ki so se jih udeležili zaposleni, kot tudi stanovalci Doma starejših Na Fari. Namen 
delavnic je bil, da udeleženci spoznajo vplive nezdravega življenjskega sloga ter dejavnike 
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tveganja na naše zdravje, spodbude lastne odgovornosti za svoje zdravje in s tem doseganje 
čim boljšega počutja. Načrtovane aktivnosti so izvedli predavatelji Zdravstveno-vzgojnega 
centra v okviru Zdravstvenega doma Ravne na Koroškem. Teme delavnico so bile: ZDRV 
ŽIVLJENJSKI SLOG IN GIBANJE ZA ZDRAVJE, PRIPOROČILA PROTI RAKU, NAJ NE IZVISIJO V ZRAKU 
in TEHNIKE SPROŠČANJA. Skupno se je delavnic, ki sta jih vodili ga. Aleksandra Horvat in ga. 
Polona Moličnik, udeležilo 35 stanovalcev in 26 zaposlenih. 

5. Preventivni zdravstveni pregledi: 
V skladu s Pravilnikom o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev, je bilo v preteklem letu 
napotenih: 
- 30 oseb na usmerjeni obdobni  in drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled ter 
- 18 oseb  na predhodni preventivni zdravstveni pregled. 

Zaradi ukrepov proti okužbi SARS-CoV-2 (COVID-19) je bila potrebna v preteklem letu  drugačna 
organizacija dela pri izvedbi preventivnih in obdobnih zdravstvenih pregledov, zato se je štirim 
zaposlenim prestavil usmerjeni obdobni zdravniški pregled v leto 2022. 

6.   Vaja evakuacije in dodatna izobraževanja: 
Na podlagi 11. člena Pravilnika o požarnem redu in na podlagi trenutnih razmer glede 
prisotnosti okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19) smo v letu 2021 lahko izvedli  v mesecu oktobru 
»VAJO EVAKUACIJE« za vse stanovalce, svojce in zaposlene Doma starejših Na Fari. Z vajo smo 
želeli preizkusiti kakšna je organizacijska in tehnična pripravljenost za varno ter hitro evakuacijo 
iz objekta in praktično usposobiti zaposlene, kako ukrepati v primeru požara, ko le-tega ni več 
mogoče pogasiti z ročnimi gasilniki in obnoviti postopke gašenja ter reševanja ob požaru v 
objektu v času nočne izmene, ko sta v objektu samo dva zaposlena (bolničar negovalec in 
srednja medicinska sestra). Vaja je potekala pod naslovom: »Naj bo horizontalna evakuacija 
primer dobre prakse za uspešno ravnanje v primeru požara na oddelkih«. Da bi bil namen vaje 
dosežen se je pred sprožitvijo alarma 31 članov ekipe, ki so zadolženi za gašenje začetnih 
požarov in evakuacijo zbralo na  obdobnem izobraževanju v dvorani Brinjevka, kjer so še enkrat 
obnovili postopke gašenja ter evakuacije. Po izobraževanju se je s simulacijo dima v prvem 
nadstropju negovalnega oddelka sprožil alarm. Vzrok požara naj bi bil na električni napeljavi v  
eni izmed sob na oddelku kjer je siva cona Doma starejših Na Fari. Na kraju dogodka so reakcijo 
zaposlenih ob sprožitvi dimnega alarma in njihov odziv na gašenje ter evakuacijo ocenjevali 
zunanji opazovalci, predstavnik podjetja Provarnost d. o. o., g. Andrej Majdak in predstavnika 
PGD Prevalje,  g. Jože Gruber in g. Davorin Šeruga. Po opravljenih postopkih gašenja in 
evakuacije so se člani ekipe, zaposleni  Doma starejših Na Fari in v fizioterapiji ZD Ravne na 
Koroškem, stanovalci ter sorodniki zbrali na zbirnem mestu. Skupno se je zbralo 67 
udeležencev. Predstavnika PGD Prevalje in predstavnik podjetja Provarnost d. o. o., so po 
končani vaji izvedli analizo izvajanja postopka evakuacije nepokretnih. Ugotovljeno je bilo, da je 
bil postopek pravilno izveden in tudi celotna evakuacija je potekala s primerno hitrostjo. Podan 
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je bil predlog s strani gasilcev, da se talno označijo intervencijske poti in površine za gasilska 
vozila, saj so trenutno označene samo s prometnimi znaki. Sledilo je praktično usposabljanje s 
prikazom uporabe gasilnih aparatov. 

V mesecu oktobru smo organizirali še dodatno usposabljanje za tiste zaposlene, ki se 
izobraževanja s predstavitvijo postopkov  začetnega gašenja in evakuacije na dan vaje 
evakuacije niso mogli udeležiti, pa so razporejeni v nočno izmeno. 

V letu 2021 smo zagotovili vsem gasilskim enotam kot so: PGD Prevalje, PGD Mežica, PGD Črna 
na Koroškem, PGD Ravne na Koroškem, PGD Kotlje in Gasilski zavod Ravne na Koroškem, po 
eden izvod izvlečka iz Požarnega načrta z podrobnimi načrti Doma starejših Na Fari. 

4.7 ARHIVIRANJE 

Področje arhiviranja ureja Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih – ZVDAGA-A in Uredba o varstvu 
dokumentarnega in arhivskega gradiva. Uredbe prinaša vrsto novosti v področje arhivskega 
dela, predvsem podrobno določa delovanje arhivov pri ustvarjalcih arhivskega gradiva in posega 
na področje dolgoročne e-hrambe. Zato imamo v planu za leto 2022 udeležbo na izobraževanju 
za dopolnjevanje in obnavljanje strokovnega znanja za delo z dokumentarnim gradivom z 
naslovom »Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja«, s 
pridobitvijo  kreditnih točk.  

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske 
uporabnike (ZOPSPU-A) je prinesel  bistveno novost za   proračunske uporabnike, med katere 
sodi tudi Dom starejših Na Fari, saj moramo na podlagi zakona  prejemati račune in spremljajoče 
dokumente izključno v elektronski obliki (e-Računi). To pomeni, da morajo pravne in fizične 
osebe za dobavljeno blago, izvedene storitve in gradnje pošiljati proračunskim uporabnikom e-
Račune. Na podlagi sprejetih sprememb elektronskega poslovanja se je moral prilagoditi tudi 
notranji proces upravljanja z gradivom in nadalje tudi hramba  arhivskega gradiva.  

Na podlagi Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva, Pravilnika o strokovni 
usposobljenosti udeležencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z 
dokumentarnim gradivom ter Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovni 
usposobljenosti udeležencev javnopravnih oseb ter delavcev ponudnikov storitev, ki delajo z 
dokumentarnim gradivom, smo v letu 2021 delo na področju arhiviranja usmerili predvsem v 
zbiranje dokumentarnega in arhivskega gradiva iz preteklega leta. Naše aktivnosti so bile 
usmerjene v pridobivanje informacij pravilne hrambe gradiva v elektronski obliki in v izbor 
najustreznejšega ponudnika elektronske hrambe predvsem za računovodsko dokumentacijo. 
Ni dovolj, da je najustreznejši ponudnik elektronske hrambe tisti, ki ima pridobljeni certifikat 
elektronske hrambe gradiva, kajti elektronski dokumenti pogosto vsebujejo občutljive 
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informacije, ki jih je potrebno varno shraniti. Potrebno je upravljanje z dokumenti, ki nudi visok 
nivo varnosti in do katerih imajo dostop le pooblaščene osebe (varstvo osebnih podatkov).  Za 
hrambo prejetih in izdanih računov ter  ostale računovodske dokumentacije, smo izbrali 
ponudnika Pošta Slovenije in z njim podpisali pogodbo o sodelovanju. 

Po mnenju zaposlenih, ki upravljajo z dokumentarnim in arhivskim gradivom, še vedno velja 
mnenje, da se največ gradiva v javni upravi izgubi, ker sistem ne deluje, zato se je po Uredbi o 
upravnem poslovanju določil obvezni okvir klasifikacijskih znakov. Oblikovali so se predvideni 
postopki upravljanja gradiva in bil je oblikovan osnutek Klasifikacijskega načrta za vse javno 
socialne zavode po Sloveniji, ki ga je pripravila Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Po manjših 
popravkih je Pokrajinski arhiv Ljubljana potrdil  oblikovani osnutek Klasifikacijskega načrta. Na 
podlagi sprejetega enotnega Klasifikacijskega načrta, smo domovi starejših dolžni oblikovati 
svoje načrte in jih dopolniti glede na potrebe v posameznem Domu.  Do sprejema lastnega 
Klasifikacijskega načrta pri upravljanju z dokumenti sledimo določilom enotnega 
Klasifikacijskega načrta, ki ga je pripravila Skupnost socialnih zavodov Slovenije in  na podlagi 
Uredbe o upravnem poslovanju ter 31. člena Statuta Doma starejših Na Fari, do sedaj 
veljavnega »Signirnega načrta Doma starejših Na Fari« s skupkom signiranih znakov, katerega 
so potrdili člani Strokovnega sveta in se z njim seznanili vsi zaposleni po službah.  

Na področju arhiviranja smo v letu 2021 izvajali naslednje naloge in aktivnosti:   
- Na podlagi Pravilnika o strokovni usposobljenosti za delo z dokumentarnim gradivom 

(Uradni list RS, 66/2016), se na področju zbiranja kreditnih točk, na novo uvaja vsaj ena 
udeležba na strokovnem izobraževanju, ki ga organizirajo pristojni arhivi na tri leta. V 
preteklem letu je Pokrajinski arhiv Maribor v mesecu oktobru zaradi izrednih razmer in za 
obvezno dopolnjevanje in obnovo pridobljenega strokovnega znanja, ki ga zahteva 10. člen 
Pravilnika, organiziral izobraževanje na daljavo, sicer pa naj bi se  izvedba usposabljanja (če 
bodo razmere dopuščale) prestavila v leto 2022. Letošnja tema izobraževanja se je 
nanašala na področje delovanja arhivov v času epidemije. Tako kot v preteklih letih, smo 
tudi v letu 2021 našo osnovno skrb usmerili v sodelovanje s pristojnima Pokrajinskima 
arhivoma v Mariboru in PE Ravne na Koroškem. 

- Preko celega leta smo v prostorih arhiva sistematično zbirali dokumentarno gradivo na 
enem mestu in ga ločili glede na namembnost. Gradivo, ki ima za Dom starejših Na Fari 
trajni pomen in smo ga uvrstili med arhivsko gradivo, smo shranili v posebnih arhivskih 
omarah, namenjenih zbiranju trajnega gradiva. V ta namen smo nabavili dve dodatne 
arhivske omare in jih ustrezno označili. 

- V mesecu marcu 2021 smo, na podlagi sklepa strokovnega kolegija, z 23. 3. 2021 sprejeli 
Terminski plan odbiranja dokumentarnega gradiva po službah in pričeli s postopkom 
odbiranja dokumentacije. Gradivo smo odbirali v šestih službah (bar-recepcija, kuhinja, 
zdravstveno-negovalna služba, strokovna služba- javna naročila, kakovost in varno delo, 
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tajništvo-kadrovska služba in finančno računovodska služba) glede na terminski plan. Sproti 
smo vso odpisano gradivo, ki mu je rok hrambe potekel, beležili v zapisnike o uničenju 
gradiva. Na koncu je komisija, odgovorna za arhiv, zapisala končni zapisnik o uničenju 
dokumentarnega gradiva Doma starejših Na Fari, ki so mu potekli roki hrambe. Gradivo, ki 
mu je potekel rok hrambe, smo 3. junija 2021 odpeljali v predelavo in uničenje podjetju 
GORENJE SUROVINA d. o. o., Maribor-PE Slovenj Gradec, za kar nam je izdal potrdilo o 
uničenju in potrdil priloženi zapisnik o uničenju dokumentarnega gradiva Doma starejših 
Na Fari, s katerim nam jamči za uničenje na način, ki zagotavlja varstvo podatkov v skladu 
z zakonom o varovanju osebnih podatkov in druge strokovne zakonodaje.    

- Posebej je zdravstveno-negovalna služba v letu 2021 odbrala še zdravstvene kartoteke 
bivših stanovalcev Doma starejših Na Fari. S hišnikom Koroškega zdravstvenega doma 
Ravne na Koroškem smo se dogovorili za odvoz zdravniških kartotek ter hrambo v 
centralnem arhivu, ki se nahaja v prostorih Koroškega zdravstvenega doma na Ravnah.  

- Že v preteklih letih smo v prostor z arhivom poleg zatemnitve oken in dodatne namestitve 
ustreznih merilnih naprav, vgradili protipožarna vrata. Montirali smo dimni senzor za 
javljanje požara. Na okna smo montirali komarnike. Nabavili smo manjkajoče arhivske 
omare in nabavili nov higrometer.  Med načrtovane naloge za prihodnje leto smo uvrstili 
še odstranitev vodovodne napeljave v prostoru arhiva. S tem smo zadostili zakonskim 
zahtevam ureditve prostora za to področje.   

- V prostoru arhiva smo na vidno mesto izobesili evidenco o beleženju tlaka, vlage in toplote. 
Podatke beležimo pooblaščene osebe ob vstopu v arhiv v naslednji sestavi:  Metka Apohal, 
Milena Jelen in Karli Pšeničnik. Na ta način se takoj ugotovijo odstopanja od priporočenih 
mejnih vrednosti in se pravočasno uvedejo korekcijski ukrepi. Razen pogostega zračenja 
prostorov in zmanjšanja toplotnega ogrevanja, v preteklem letu nismo zabeležili večjih 
odstopanj od mejnih vrednosti. 

- Naše naloge in aktivnosti so bile usmerjene v področje elektronskega arhiviranja in z njim 
pravilne hrambe elektronskih računov ter ostale dokumentacije. Izbor najustreznejšega 
ponudnika, ki se ukvarja s hrambo elektronskega dokumentarnega gradiva  in ima ustrezno 
licenco smo v preteklem letu izbrali (Pošta Slovenije), uredili hrambo ter s tem zadostili 
zakonskim zahtevam iz tega področja.  

Kontrole in pregledi: 
Na podlagi 53. člen Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, je bil 
zadnji pregled arhivskih prostorov in arhivske dokumentacije opravljen s strani Pokrajinskega 
arhiva Maribor v letu 2014. Njihova predstavnica je obiskala javni socialno varstveni zavod Dom 
starejših Na Fari Prevalje, opravila kontrolo in pregled ter ugotovila naslednje: 
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- Da je za arhivsko in dokumentarno gradivo v Domu starejših Na Fari odlično poskrbljeno. V 
bistvu je Dom ter njegovo ravnanje z dokumentacijo primer, kakor bi morale biti urejene 
tovrstne zadeve v vseh javnih zavodih s področja zdravstva in sociale.  

Tako kot v preteklem letu, smo se tudi v letu 2021 trudili ohraniti zaupanje arhivskih služb in 
ustrezno ravnati z celotnim gradivom preko celega leta.  

4.8 RAVNANJE Z ODPADKI – NEVARNIMI SNOVMI 

Na podlagi novele Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja – ZVO, ki 
prinaša nove spremembe na področju ravnanja z odpadki ter v skladu z Zakonom o varstvu 
okolja, Zakona o kemikalijah – ZKEM, Uredbe o ravnanju z odpadki, Uredbe o odpadnih oljih, 
Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo, Odloka 
o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki v Koroški regiji, 
Poslovnika za obratovanje čistilne naprave – kontrola in vzdrževanje lovilca maščob z 20. 9. 
2010 ter Načrta gospodarjenja z odpadnimi olji z dne  30. 3. 2012,  smo v letu 2021 posvetili še 
večjo pozornost ločenemu zbiranju odpadkov (na kraju nastanka), izvajanju ukrepov 
preprečevanja in zmanjšanja nastajanja odpadkov ter pravilnega ravnanja z odpadki. V ta 
namen smo v preteklem letu dodatno nabavili posebne koše za ločeno zbiranje odpadkov 
znotraj Doma starejših Na Fari in organizirali izobraževanje za zaposlene o pomenu ločevanja 
odpadkov ter njihovem škodljivem tveganju za okolje. Poučili smo jih, da je potrebno z odpadki 
iz zdravstva ravnati na način, da ni ogroženo zdravje ljudi (zaposlenih in oskrbovancev) in da se 
preprečujejo bolnišnične okužbe na bivalnih in negovalnih oddelkih, kjer se opravlja 
zdravstvena dejavnost. V letu 2021 beležimo večjo količino odvoza odpadkov s klasifikacijsko 
številko 180103 – infektivni odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno 
ravnanje pri zbiranju in odstranitvi. Vzrok v povečanju količine teh odpadkov je v prisotnosti 
okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19) pri stanovalcih. Za odvoz in odstranitev nevarnih odpadkov 
sodelujemo s podjetjem Mollier d. o. o., iz Celja. V letu 2021 smo naročali odvoze  infektivnih 
odpadkov enkrat mesečno in le po potrebi vsake štirinajst dni in s tem skušali privarčevati na 
stroških prevoza. S  Komunalnim podjetjem LOG, d. o. o., Ravne na Koroškem imamo sklenjeno 
pogodbo o odvozu in odstranitvi komunalnih odpadkov. Komunalni odpadki se preko celega 
leta zbirajo ločeno v kontejnerjih na zbirnem ekološkem odlagališču odpadkov. Z namenom, da 
bi bilo ekološko odlagališče odpadkov še bolj urejeno, smo že v preteklem letu nabavili nove 
kontejnerje in že dotrajane  ustrezno odstranili. Kontejnerje smo ustrezno opremili in označili z 
nalepkami, da zaposleni  točno vedo kateri odpadki sodijo vanje. V plan nabav za leto 2022 smo 
že vključili nabavo nove stiskalnice za  mokre odpadke, saj je sedanja stiskalnica v že zelo slabem 
stanju.  

Skozi vso leto smo odpadke beležili v evidenčne liste pod posamezno klasifikacijsko številko  
odpadka. Odpadke smo predali pooblaščenim zbiralcem in izvajalcem obdelave odpadkov. Ob 
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zaključku meseca marca 2021 smo pripravili in oddali na Ministrstvo za okolje in prostor 
poročilo o ravnanju z odpadki za preteklo leto. 

Na področju ravnanja z  odpadki in nevarnimi snovmi  smo v  mesecu januarju 2021 za zaposlene 
v pralnici organizirali usposabljanje z naslovom: »Pravilno rokovanje s pralnimi sredstvi, 
dobavitelja KIMI d. o. o.«. Izobraževanje je vodil za vse zaposlene v pralnici, predstavnik podjetja 
KIMI d. o. o., g. Nejc Petrič. Namen izobraževanja je bil, da zaposleni spoznajo kako pravilno 
uporabljati pralna sredstva, kako varno ravnati s kemikalijami, kakšna naj bo varnost na 
delovnem mestu in kako vzdrževati higieno v pralnici. Skupno se je izobraževanja udeležilo 6 
zaposlenih, ki so ob zaključku prejeli potrdilo o udeležbi.  

V mesecu aprilu 2021 smo planirali v okviru »DNEVA ZA SPREMEMBE«, ki je zasnovan pod 
okriljem Slovenske filantropije (to je krovna slovenska organizacija na področju prostovoljstva), 
organizacijo čistilne akcije v okolici Doma starejših Na Fari. V akcijo bi se poleg zaposlenih 
vključili tudi stanovalci, svojci in prostovoljci.  Vseslovenska prostovoljska akcija  bi potekala z 
namenom spodbujanja ljudi, da aktivno pristopijo k spreminjanju potreb določene skupnosti in 
širjenju solidarnosti med ljudmi. Zaradi izrednih razmer in prisotnosti okužbe s SARS-CoV-2 
(COVID-19) pri stanovalcih, smo bili prisiljeni  čistilno akcijo odpovedati oz. jo prestaviti na novi 
termin, ko bodo razmere zopet omogočale izvedbo.  

 
Slika 9: ekološki otok 

 
Slika 10: Ločeno zbiranje odpadkov 

Pripravila: Metka Apohal 
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4.9 SOCIALNA SLUŽBA 

Institucionalno varstvo je oblika obravnave v zavodu, drugi družini ali drugi organizirani obliki, 
ki upravičencem nadomešča, dopolnjuje ali zagotavlja funkcijo doma ali lastne družine. Obsega 
osnovno oskrbo in socialno oskrbo v skladu s predpisi s področja socialnega varstva ter 
zdravstveno varstvo po predpisih s področja zdravstvenega varstva.  

Osnovna oskrba zajema bivanje, organiziranje prehrane, tehnično oskrbo in prevoz.  

Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne 
preventive, terapije in vodenja upravičencev. Vključuje izvajanje nalog varstva, posebnih oblik 
varstva, vzgoje in priprave na življenje in nalog vodenja.  

Varstvo pomeni nudenje pomoči pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju dnevnih aktivnosti 
(vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in pri orientaciji).  

Posebne oblike varstva so namenjene ohranjanju in razvoju samostojnosti, razvoju socialnih 
odnosov, delovni okupaciji, korekciji in terapiji motenj, aktivnemu preživljanju prostega časa ter 
reševanju osebnih in socialnih stisk.  

Življenje v instituciji zahteva kompromise. Kljub temu, da se institucija oziroma zaposleni v njej 
skušamo prilagoditi željam in potrebam posameznika, je povsem individualni pristop nemogoč. 
Posameznik se mora prilagoditi ritmu institucije in to zagotovo povzroča stresne situacije. 
Socialno delo ima v tem segmentu zagotovo pomembno vlogo, saj z znanjem in usmerjenostjo 
v holistično obravnavo človeka, socialni delavec pomembno prispeva k uveljavljanju socialnih 
vidikov delovanja doma. Trudimo se, da bi v našem domu medicinski in socialni model 
obravnave naših uporabnikov hodila z roko v roki. Le na ta način je namreč mogoče zagotoviti 
celostno obravnavo posameznikov, spoštovanje njihovega dostojanstva, vzpodbujanje k čim 
večji samostojnosti, ohranjanje stikov z njihovo ožjo in širšo socialno mrežo, skrb za dobre 
medsebojne odnose. 

Socialno delo v domu se ne začne s prihodom stanovalca v dom ampak že dosti prej. Socialni 
delavec se z bodočim stanovalcem in skoraj vedno tudi z njegovimi najožjimi sorodniki sreča že, 
ko nastane problem nadaljnje oskrbe v domačem okolju. Pravzaprav v tej fazi socialni delavec v 
domu izvaja prvo socialno pomoč, saj ljudje ob prvem stiku z domom po navadi iščejo prve 
informacije oziroma skupaj s socialnim delavcem iščejo rešitve za nastali problem. Pogosto je 
socialni delavec v domu tisti, ki ljudem pomaga pri osvetlitvi problema in skupaj z njimi išče 
možne rešitve, ki pa niso vedno le institucionalno varstvo. Glede na to mora biti socialni delavec 
informiran o vseh možnih oblikah pomoči, ki v okolju obstajajo, uporabnik pa je tisti, ki se odloči 
za njemu najbolj sprejemljivo. Pogosto socialni delavec obišče bodočega uporabnika tudi na 
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njegovem domu ali v bolnišnici oziroma v drugem domu. Pomembno je, da bodočega 
uporabnika čim bolje spoznamo, saj mu le tako lahko pripravimo zanj najbolj primerno mesto.  

Posebno pozornost in skrb v domu posvečamo najbolj občutljivi skupini stanovalcev-osebam z 
demenco. Stanovalci z demenco so integrirani z ostalimi stanovalci Doma, največ pa jih je 
nastanjenih v dveh gospodinjskih skupinah – Mavrica in Zarja. Zanje skupaj z njimi organiziramo 
skupinske aktivnosti in zagotavljamo individualno obravnavo oziroma osebno spremljanje. 
Poleg zdravstveno negovalnega osebja so za delo z osebami z demenco usposobljeni še socialna 
delavka, inštruktorica za osebe z demenco, delovna terapevtka. V aktivnosti se vključujejo tudi 
prostovoljci in svojci. Aktivnosti potekajo po zastavljenem programu (oziroma glede na 
pripravljenost stanovalcev za sodelovanje) in so prilagojene stanovalcem glede na stopnjo 
demence.  

Sprejem, premestitev in odpust uporabnika pri uveljavljanju pravice do institucionalnega 
varstva se izvaja na podlagi Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega 
varstva. Postopek za sprejem v zavod se začne z vložitvijo popolne prošnje za sprejem v 
institucionalno varstvo. V domu je imenovana komisija za sprejem, premestitve in odpust 
stanovalcev, ki vsako prošnjo obravnava in prosilca uvrsti na čakalno listo za sprejem ali pa ga, 
v primeru neizpolnjevanja pogojev za sprejem, zavrne. V letu 2021 se je Komisija sestala 47-
krat.  

Vsa administrativna opravila v zvezi s postopkom sprejema, odpusta ali premestitve, opravi 
socialni delavec (vnos podatkov prosilca v program Saop, zapis odločitve komisije, obvestila o 
uvrstitvi na čakalno listo, obvestila o dopolnitvi prošnje, vabilo k sklenitvi dogovora, sklenitev 
dogovora o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve institucionalnega varstva, odločba o 
zavrnitvi prošnje, sklep o ustavitvi postopka, sklepanje dodatkov k dogovoru o trajanju, vrsti in 
načinu zagotavljanja storitve institucionalnega varstva, izdelava individualnih načrtov, evalvacij 
in drugo).   

 2019 2020 2021 
moški 143 131 151 
ženske 199 171 153 
skupaj  342 302 304 

Tabela 5: Prejete prošnje obdobju 2019–2021 
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Graf 26: Število prejetih prošenj v letih 2019, 2020 in 2021 

V letu 2021, ki ga je ponovno zaznamovala pandemija novega koronavirusa, nismo zabeležili 
pomembnega odstopanja glede prejetih prošenj kot v preteklem letu.  

Kljub vsemu smo še vedno prejemali prošnje iz vse Slovenije, največ pa iz UKC Maribor in 
Ljubljana, Bolnice Jesenice, Bolnice Celje, Bolnišnice Topolšica in Psihiatričnih bolnišnic ter tudi 
drugih bolnišnic izven Koroške regije, kjer se je ležalna doba pacientov podaljšala zaradi okužb 
z novim koronavirusom. 

Bolnišnice, pa tudi Centri za socialno delo ter Skupnost socialnih zavodov so prošnje za sprejem 
pošiljali v večino slovenskih domov.  

Od vseh prejetih prošenj v letu 2021 je bilo novih prosilcev iz Mežiške doline skupaj 130, kar je 
za 32,6 % več kot leta 2020 oziroma 42,7% vseh prosilcev (iz občine Prevalje 44, iz Mežice 15, 
iz Črne na Koroškem 22 in iz občine Ravne na Koroškem 49), iz Koroške regije skupaj 153 
oziroma 50,4% vseh prejetih prošenj, iz ostalih slovenskih občin pa je bilo prosilcev 151 oziroma 
49,6 % vseh.  

Tudi v letu 2021 smo prejemali prošnje prosilcev, mlajših od 65 let, zato smo 23 prosilcev tudi 
zavrnili z odločbo – zavrnitev prošnje za sprejem zaradi neizpolnjevanja pogojev za sprejem. 
Zavrnili smo tudi štiri prosilce zaradi zahtevnosti oskrbe.  

V letu 2021 smo izločili še 209 prošenj iz drugih razlogov (smrt, drug dom, ureditev oskrbe na 
drug način, nepopolne prošnje).  

 moški ženske skupaj 
bolezen 17 45 62 
začasna oskrba / 1 1 
skupaj 17 46 63 

Tabela 6: Pregled sprejemov v Dom v letu 2021 (po vzroku sprejema) 
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V času bivanja stanovalca v Domu socialna delavka poleg administrativnih opravil, ki jih nalaga 
Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva, opravlja še vrsto 
drugih opravil (urejanje osebnih dokumentov stanovalcev, odjav in prijav bivališča, različnih 
naročnin, prostovoljnih zdravstvenih zavarovanj, oprostitev pri plačilih storitev, urejanje 
denarnih socialnih pomoči, pomoč pri urejanju sodnih zadev, zadev pri Zavodu za pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje in drugo).  

V letu 2021 smo stanovalcem in njihovim svojcem nudili pomoč pri informiranju glede urejanja 
dodatka za pomoč in postrežbo ter v 67 primerih tudi pri izpolnjevanju vlog in zbiranju 
zdravstvene dokumentacije. 

Zelo pomembno pa je tudi svetovalno delo, vzpostavljanje odnosa stanovalec-svojec-zaposleni 
- ožja in širša socialna mreža, nudenje suporta enim in drugim, iskanje za vse najbolj 
sprejemljivih rešitev v konfliktnih situacijah, timske obravnave, razvijanje in negovanje 
prostovoljnega dela, sodelovanje pri organizaciji različnih interesnih dejavnosti in prireditev ter 
druga, za stanovalce pomembna opravila.  

Tudi v letu 2021 so bile vse te aktivnosti precej drugačne od običajnega, saj je pandemija 
koronavirusa krepko posegla zlasti v družabno in kulturno življenje v Domu. 

 moški ženske skupaj 
Črna na Koroškem 2 8 10 
Mežica 2 8 10 
Ravne na Koroškem 6 13 19 
Prevalje 6 13 19 
Slovenj Gradec / 1 1 
Maribor / 1 1 
Ruše 1 / 1 
Ljubljana / 1 1 
Radlje ob Dravi / 1 1 
skupaj 17 46 63 

Tabela 7: Sprejemi v Dom v letu 2021 po občini bivališča 

V letu 2021 je bilo od vseh sprejetih stanovalcev v Dom kar 92% občanov Mežiške doline.  

 2019 2020 2021 
moški 25 11 17 
ženske  49 36 46 
skupaj 74 47 63 

Tabela 8: Sprejemi v Dom v obdobju 2019–2021 
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Graf 27: število sprejemov v letih 2019, 2020 in 2021 

V letu 2021 smo glede na preteklo leto zabeležili 34% več sprejemov novih stanovalcev.   

 2019 2020 2021 
moški 13 2 / 
ženske 10 1 1 
skupaj 23 3 1 

Tabela 9: Začasne nastanitve v letih 2019–2021 

Namen začasne nastanitve ni le v pomoči svojcem pri oskrbi svojih sorodnikov, temveč tudi v 
postopni pripravi starostnika na stalno bivanje v domu, ko bo le-to potrebno. Da bi se še bolj 
približali potrebam starostnikov in tudi njihovim svojcem, ki zanje skrbijo, smo v letu 2018 
zagotovili dve mesti v triposteljnih sobah, namenjeni izključno začasnim nastanitvam. V letu 
2019 smo tako zabeležili kar 383% porast števila začasnih nastanitev glede na preteklo in 
predpreteklo leto. Žal pa je dobro prakso, ki smo jo uvedli, v letih 2020 in 2021 izničila 
pandemija novega koronavirusa. V letu 2021 nismo imeli razpoložljivih kapacitet za začasne 
nastanitve. Realizirali smo lahko le eno. 

 moški ženske skupaj 
smrt v domu 2 22 24 
smrt v bolnici 5 13 18 
odhod domov / 1 1 
drug dom  / / / 
začasna oskrba / 1 1 
rezervacija / 1 1 
    
skupaj 7 38 45 

Tabela 10: Pregled izstopov iz Doma v letu 2021 (po vzroku) 

Vsako leto se v domače okolje vrne kateri od stanovalcev. Tudi v letu 2021 se je domov vrnila 
ena stanovalka, ki se je v Domu rehabilitirala in si zagotovila tudi potrebno oskrbo v domačem 
okolju. Z njo smo sklenili Sporazumno razvezo dogovora. 
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 2019 2020 2021 
moški 14 22 7 
ženske 41 56 35 
skupaj 55 78 42 

Tabela 11: Pregled izstopov (smrt) iz Doma v letih 2019–2021 

V letu 2021 se je število smrti stanovalcev zmanjšalo za 46% glede na preteklo leto. 

Po smrti stanovalca smo prejeli 19 zahval, od tega 6 pisno, 9 ustno in 4 po e-pošti.  

 2019 2020 2021 
moški 1 / / 
ženske  / / / 
skupaj 1 / / 

Tabela 12: Pregled odhodov v drug dom v letih 2019–2021 

V letu 2021 noben stanovalec ni želel premestitve v drug Dom. V naš Dom pa so se iz drugih 
domov preselili štirje stanovalci in sicer iz Koroškega doma starostnikov Črneče – poslovna 
enota Slovenj Gradec ena stanovalka, Iz Koroškega doma starostnikov Črneče – Dravograd dva 
stanovalca ter iz Doma Hmelina Radlje ob Dravi ena stanovalka. 

 ženske moški skupaj 
50 - 59 let 1 / 1 
60 - 64 3 / 3 
65 - 69 3 3 6 
70 - 74  5 4 9 
75 - 79 15 8 23 
80 in več 104 24 128 
skupaj 131 39 170 

Tabela 13: Starostna struktura stanovalcev na dan 31. 12. 2021 

 
Graf 28: starostna struktura stanovalcev na 31. 12. 2021 
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Na dan 31. 12. 2021 je bila povprečna starost žensk 84,79 let, moških 81,90 let, povprečje vseh 
pa 84,12 let.  

V letu 2021 je bilo skupaj oskrbnih dni 61.733, povprečno število stanovalcev pa 169,13. Zaradi 
epidemije novega koronavirusa in posledično zmanjšanja kapacitet zaradi zagotovitve kapacitet 
za sivo in rdečo cono, je upad oskrbnih dni in povprečnega števila stanovalcev v letu 2021 v 
primerjavi s predhodnim letom očiten. Zabeležili smo 5,97 % manj oskrbnih dni in za 5,72 % 
manjše povprečno število stanovalcev. 

V letu 2021 smo zabeležili 998 dni odsotnosti stanovalcev, od tega 783 dni zaradi hospitalizacije 
in 215 dni odsotnosti iz drugih razlogov. Povprečna letna odsotnost na stanovalca je bila 11,47 
dni. 

vrsta oskrbe število stanovalcev delež 
I 34 20,00 % 
II 28 16,47 % 
IIIa 75 44,12 % 
IIIb 1  0,59 % 
IV 32 18,82 % 
skupaj 170 100 % 

Tabela 14: Struktura oskrbe na dan 31. 12. 2021 

 
Graf 29: prikaz deležev oskrbe v letu 2021 

Zaradi poslabšanja zdravstvenega stanja smo spremenili oskrbe stanovalcem iz nižje v višjo 23-
krat, zaradi izboljšanja stanja pa iz višje v nižjo 30-krat. Ob spremembah so bili s stanovalci 
sklenjeni Dodatki k dogovoru o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve institucionalnega 
varstva. 

Dodatke k dogovorom smo s stanovalci sklepali tudi ob njihovih preselitvah v druge sobe. V letu 
2021 je bilo internih preselitev stanovalcev petintrideset (35).  
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Razlogi za preselitve so bili: nerazumevanje s sostanovalcem, želja po drugačnem standardu-
preselitev v manjšo, predvsem enoposteljno sob, potreba po drugačni vrsti oskrbe, želja po 
skupnem bivanju z zakoncem ali prijateljico/prijateljem, nezmožnost sobivanja.  

V letu 2021 je bilo zaradi koronavirusne okužbe oziroma sumov na okužbo začasnih preselitev 
še veliko več (v sivo ali rdečo cono). Stanovalci so ob tem doživljali hude stiske. Potrebno je bilo 
veliko pogovora, razlag, vzpodbud. Veliko pogovorov in pojasnil so potrebovali tudi svojci. 

vrsta oskrbe Delež, 31. 12. 2020 Delež, 31. 12. 2021 
I 21,71% 20,00% 
II 13,16% 16,47% 
IIIa 45,39% 44,12% 
IIIb  0,66% 0,59% 
IV 19,08% 18,82% 
skupaj 152 (100%) 170 (100%) 

Tabela 15: Struktura oskrbe 2020–2021 (na dan 31. 12.) 

V letu 2021 ni bilo bistvenih odstopanj glede strukture oskrbe v primerjavi s preteklim letom.    

V letu 2021 smo se strokovni delavci zaradi epidemije in s tem povezane prepovedi združevanja, 
s stanovalci in svojci na sestankih srečevali od meseca maja dalje. Srečanja so potekala z 
namenom obveščanja stanovalcev o aktualnem dogajanju in z namenom sprotnega reševanja 
problemov. Sestankov oziroma srečanj je bilo 11. Udeležilo se jih je skupaj 62 stanovalcev, 
povprečno število udeležencev na srečanje pa je bilo 5,6.  

V letu 2021 smo realizirali zbor stanovalcev, kjer smo udeležence seznanili z aktualnimi 
zadevami, s poročilom o poslovanju, z načrti dela v prihodnje, se pogovorili o njihovih željah, 
predlogih, potrebah in možnostih realizacije. Seznanjanje stanovalcev s pomembnimi zadevami 
je potekalo tudi individualno. 

Pomembno vlogo in pomoč pri integraciji stanovalca v domsko življenje pa poleg svojcev in 
osebja prispevajo tudi prostovoljci. Naši prostovoljci so obeh spolov in različnih starosti, ljudje 
dobre volje, ki so pripravljeni del svojega prostega časa preživeti med našimi stanovalci. 
Prekinjeno sodelovanje s prostovoljci v letu 2020 smo ponovno oživili sredi leta 2021. V Domu 
starejših Na Fari se nam je ponovno pridružilo pet prostovoljk. Želimo si, da bi se prostovoljci 
ponovno opogumili in se nam pridružili.  

Prostovoljci so delovali na področju socialne dejavnosti – skupinsko delo in individualno 
družabništvo. V letu 2021 so prostovoljci zaradi posebne situacije-epidemije, opravili skupaj 120 
ur prostovoljskega dela, kar je za 76% manj kot preteklo leto.  

Tudi leto 2021 je bilo za vse nas še vedno posebno leto, saj so bile načrtovane aktivnosti 
podrejene vsem zahtevam za preprečevanje prenosa okužbe z novim koronavirusom.  
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Prineslo je veliko slabega, tragičnega, pa vendarle tudi kaj dobrega. Vsi, ki bivamo in delamo v 
Domu starejših smo prišli do spoznanja, da v tako težkih časih, ko smo omejeni pri stikih, še bolj 
potrebujemo drug drugega. In da smo drug drugemu lahko opora. Stanovalci so se bolj povezali, 
si priskočili na pomoč, se spoznavali, si delali družbo, se bodrili in eden za drugega postorili 
malenkosti, ki sočloveku, ki je nemočen, veliko pomenijo.  

Leto 2021 smo drugače preživeli tudi zaposleni v Domu. Epidemija nam je  spremenila življenje 
in delo. Prilagoditi smo se morali novim okoliščinam, vedno novim in drugačnim zahtevam in 
navodilom obeh Ministrstev ter NIJZ. Energijo in delo smo usmerjali v zaščito sebe in naših 
stanovalcev pred okužbo z novim koronavirusom. Prostovoljnega dela zaposlenih, takega, kot 
smo ga poznali (predvsem na družabnem področju) prejšnja leta, zaradi naštetih ovir ni bilo. 
Smo pa stopili skupaj, ko je bilo najbolj potrebno in si pomagali pri akcijah, ki so bile potrebne, 
ne glede na uro in dan v tednu. 

V našem Domu je timsko delo zelo pomembno, zato ga negujemo in nadgrajujemo. Le na tak 
način lahko za stanovalca skupaj z njim in z njegovo ožjo in širšo socialno mrežo naredimo 
največ. V letu 2021 smo izdelali 57 individualnih načrtov obravnave, ki jih evalviramo vsakih šest 
mesecev. V letu 2021 je bilo izdelanih 270 evalvacij. 

V letu 2021 smo načrtovali družabne in kulturne dogodke ter druge skupinske aktivnosti 
predvsem na prostem.  

V letu 2021 je dobilo tudi delo socialne delavke v Domu starejših povsem nove dimenzije in 
izzive. Običajne aktivnosti so bile okrnjene, zahtevane pa nove naloge in preizkušnje, ki so se 
spreminjale glede na epidemiološko situacijo v državi in v Domu. Slediti je bilo potrebno 
zahtevam, ki so nam jih narekovali drugi (obe Ministrstvi in Nijz), hkrati pa ubirati lastne poti in 
iskati nove-najboljše možne načine za blažitev situacije, ki je nastala. Socialna izolacija ni 
prizadela samo stanovalcev Doma, prizadela je tudi njihove svojce in zaposlene v Domu.  

Vrstili so se tudi številni klici zaskrbljenih svojcev, ki so terjali dolge pogovore, pojasnjevanja. Ob 
sumu na okužbo sem obveščala svojce o odvzemih brisov stanovalcem in o prejetih rezultatih, 
o premeščanju v cone (rdeča, siva), o vrnitvah iz con. 

V letu 2021 je Dom praznoval 20-obletnico delovanja in ob tem jubileju smo izdali publikacijo 
»Naša hiša, naš dom«.  

V letu 2021 so načrtovane aktivnosti ob Dnevu za spremembe odpadle. Tudi dela v splošno 
korist ni opravljal nihče. 

Sodelovala sem v projektu modela kakovosti E-qalin (sprotno delo, uvajanje izboljšav). 

Bila sem ključna oseba enemu stanovalcu z realizacijo 27 ur. 
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Izobraževanja v letu 2021 (Zoom): 
- 10. 2. 2021, Aktiv Socialnih delavcev Domov 
- 16. 2. 2021, COVID 19 - Kako se izogniti okužbi in bolezni, prim. dr. Alenka Trop Skaza 
- 24. 3. 2021, Aktiv socialnih delavcev Domov 
- 03.11. 2021, Aktiv socialnih delavcev Domov 
- 27. 8. 2021, Metka Žitnik, Osebna varovalna oprema (Brinjevka) 

Pripravila: Marjeta Štrekelj 

4.10 PRIPOMBE, PRITOŽBE IN UGOVORI V LETU 2021 – SOCIALNA SLUŽBA 

 Pritožb ni bilo, podan je bil en ugovor,  
 po smrti stanovalca smo prejeli 19 zahval, od tega 6 pisno, 9 ustno in 4 po e-pošti, 
 pripombe so stanovalci izražali ustno, ob osebnem stiku, svojci pa zaradi epidemije 

telefonsko oz. po e-pošti. Manjše, takoj rešljive, niso zabeležene:  
 PROBLEM, PRIPOMBA REŠEVANJE ZADEVE 
15. 2. 2021 
svojec 
 

*pripombe na neprimerno urejeno ženo ob obisku 
(neumita, nepočesana, slabo oblečena)  

*posredovano v reševanje VZNS Jana P. in 
DMS Darji G. 

5. 3. 2021 
svojka 

*mamo zebe, ker nima odeje ampak le deko v 
prevleki 

*preverim na oddelku in zadevo takoj 
uredim. Seznanim vodjo oddelka Moniko 
K. K. 

5. 3. 2021 
stanovalec 

*nezadovoljen, ker kljub dogovoru ne dobi belega 
kruha (črnega ne more jesti), od sadja pa dobi le 
jabolka 

*pripombe posredujem na oddelek, VZNS 
in vodji kuhinje  

15. 3. 2021 
stanovalka 

*želi si več solate pri obroku, je že večkrat rekla *željo posredujem na oddelek in v kuhinjo 

17. 3. 2021 
svojec 

*pripomba na slabo negovano mamino levo roko 
(razpokana koža, nihče je ne namaže)     

*pripombo posredujem v ambulanto, 
VZNS in DMS Darji G. 

25. 3. 2021 
svojec 

*pripombe na delo zdr. neg. službe *s svojcem se pogovori DMS Darja G., 
odgovorna za oddelek 

1. 4. 2021 
svojca 

*ponovne pripombe na delo zdr. neg. službe (že 
25.3.) 

*organiziramo sestanek s svojcema, VZNS, 
soc. del. 

29. 6. 2021 
svojka 

*oče je bil ob obisku ob 9.30 uri še v postelji in 
moker od urina, čakal je na kopanje, želi tudi 
sekljano hrano 

*pripombe posredovane VZNS in DMS 
Darji G.  

15. 7. 2021 
stanovalka 
in svojka 

*neustrezna postelja – jogi je dotrajan *uredimo menjavo jogija in AD blazine 

26. 7. 2021 
svojka 

*ugovor zoper DMS Darjo G. – neprimerno 
obnašanje do svojcev 

*posredovano direktorici, ki se z DMS 
pogovori in poda odgovor  

10. 8. 2021 
svojka 

*pripombe na moževega sostanovalca (nemiren, 
glasen) 

*pogovor z gospo in njenim možem, ki pa 
nima pripomb na sostanovalca 

16. 8. 2021 
svojka 

*ob obisku moža ji je ZT odklonil pomoč pri 
posedanju moža na IV 

*gospe se opravičim, pripombo 
posredujem DMS Moniki K. K. 

27. 8. 2021 
stanovalka 

*pripomba na delo negovalk-pri transferju na IV so 
ji odrgnile kožo na hrbtu, želi drug IV 

*gospe zamenjamo IV; DMS Taja L. uredi z 
zdr. neg. timom 
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13. 12. 
2021 
svojka 

*pripomba na neprimerno urejeno mamo za 
pregled; želi v sobo in jo urediti sama 

*pripombe posredujem VZNS in DMS Darji 
G.; za naslednji pregled jo hčerka uredi 
sama 

16. 12. 
2021 
svojec 

*pripomba na nošenje mask – oče *direktorica poda pisni odgovor z 
opravičilom 

Tabela 16: Pripombe, pritožbe in ugovori v letu 2021 in njihovo reševanje 

Pripravila: Marjeta Štrekelj 

4.11 PROSTOVOLJCI, E-QALIN IN ANKETE O ZADOVOLJSTVU 

 PROSTOVOLJCI 

Prostovoljstvo je sodobna oblika temeljne človeške lastnosti – solidarnosti.  

Prostovoljsko socialno delo je tisto, ki ga opravlja laik ali strokovnjak v socialnem delu brez 
plačila in organiziranega delovnega mesta, bodisi samostojno ali v okviru prostovoljske ali 
dobrodelniške organizacije.  

Nepoklicni prostovoljni delavec vnaša sveže poglede in gibljiva stališča ter pogosto tudi nove 
pristope v delo. Prostovoljno delo dviguje raven duševnega zdravja ljudi v skupnosti, ker daje 
veliko priložnosti za uveljavljanje vrste interesov, nagibov, potreb in pobud, ki jih v vsakdanjem 
življenju, bodisi privatnem bodisi institucionalnem, ni možno uresničiti. Tako prispeva k boljšem 
življenju, razvoju kreativnosti, osebnostni rasti in samorealizaciji, obenem pa kot socialna 
aktivnost zmanjšuje pri ljudeh občutek osamljenosti in odtujenosti. Omogoča skupnosti, da 
koristi sposobnosti in zmogljivosti posameznika, ki bi sicer ostale brez koristi za druge.   

Razlogi, ki so nas vodili k temu, da smo organizirali prostovoljno delo v Domu starejših Na Fari 
na Prevaljah in ga podpiramo, so predvsem v tem, da zaposleni nismo zmogli zadovoljiti vseh 
potreb stanovalcev, ki se pojavljajo (potreba po druženju, spremstvo na prireditve, sprehode, 
izlete, pogovor, odhod na kavo, itd.).  

Stanovalci poleg pomoči pri drobnih vsakodnevnih opravilih, najbolj cenijo medčloveške stike 
in druženja. Prostovoljci razumevajoče in sočustvujoče poslušajo starejše in pri tem ugotovijo, 
da je v njihovem delovanju najbolj pomemben odnos, ki ga razvijajo z osebo, ki ji pomagajo. 
Prostovoljci ugotavljajo, da je največji izziv njihovega dela v odnosu s starejšo osebo. Včasih je  
težavno ustreči pričakovanjem ali celo zahtevam, ki izhajajo iz takšnega odnosa, in nuditi 
starejšemu človeku potrebno čustveno oporo. 

V Domu starejših Na Fari smo začeli s prostovoljnim delom že kar kmalu po odprtju Doma v letu 
2001. Prva prostovoljka je bila voditeljica bralne skupine. Kasneje smo pridobili še več 
prostovoljcev, ki so se redno tedensko družili s stanovalci. V letu 2021 smo imeli zaradi vseh 
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ukrepov povezanih s koronavirusom v Domu  le 5 aktivnih prostovoljcev, v letu 2020 pa 18. 
Prostovoljno delo so v letu 2021 opravljali: 1 študentka in 4 upokojenke.   

Načini prostovoljnega dela in število prostovoljcev v Domu v letu 2021: 
a) individualno družabništvo (3 prostovoljke) 
b) vodenje skupine (2 prostovoljki). 

Prostovoljci so v letu 2021 opravili 120 ur prostovoljnega dela, kar je 381 manj kot v letu 2020, 
saj prostovoljci dela niso mogli opravljati zaradi ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja 
koronavirusa. Individualno in skupinsko delo je potekalo v od meseca junija 2021 dalje.  

Delo s prostovoljci v letu 2021: 

-  individualno delo s prostovoljci (pogovor – po potrebi). 

 
Graf 30: Gibanje števila prostovoljcev od leta 2017 do 2021 

V letu 2021 se je število prostovoljcev znižalo za 13 prostovoljcev. Zaradi ukrepov v zvezi s 
preprečevanjem širjenja koronavirusa in prisotnosti okužbe s  SARS-CoV-2 pri stanovalcih nismo 
mogli pridobivati novih prostovoljcev, v Dom prihajajo naši stalni prostovoljci, ki opravljajo 
individualno in skupinsko delo. Kar nekaj časa v Domu tudi nismo izvajali skupinskih aktivnosti.  

 E-QALIN 

E-QALIN je obsežen, inovativen, dinamičen sistem upravljanja s kakovostjo v domovih za 
starejše.  

Cilji E-Qalina so: 
 dvig kakovosti življenja starejših oseb (dvig kakovosti bivanja, oskrbe in nege, dela, 

izobraževanja, socialnih storitev), 
 krepitev zadovoljstva pri zaposlenih, 
 omogočiti domovom/zavodom, da obdržijo ali razvijejo svojo specifičnost oz. identiteto. 
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V Domu smo začeli z modelom E-Qalin v letu 2009. Do sedaj smo imeli že tri redne presoje 
modela kakovosti E-Qalin, ki jih je opravilo podjetje Bureau Veritas. Zadnjo presojo smo imeli 8. 
12. 2020 in jo uspešno opravili. Imamo certifikat kakovosti E-Qalin, z veljavnostjo 8. 12. 2023.  

Zaradi onemogočanja srečevanja skupin za kakovost, povezanih z ukrepi za preprečevanje 
koronavirusa ter obilice dela in dokumentacije, ki jo zahteva delo po modelu E-Qalin smo se v 
letu 2021 nagibali k temu, da bi prešli na drug način upravljanja s kakovostjo v Domu. Po 
pridobitvi vseh informacij glede sistema upravljanja s kakovostjo ISO 9001 smo se na 
strokovnem kolegiju odločili, da ostanemo pri modelu E-Qalin, ker je bolj prilagojen na domove 
za starejše.  

V letu 2021 samoocenjevanja v skupinah za kakovost nismo izpeljali. Spremljali pa smo vseh 48 
kriterijev in 28 kazalnikov. Pri kriterijih smo dopolnili načrte, spremljali njihovo izvajanje, 
preverjali zadovoljstvo z anketami, vprašalniki ali individualnim preverjanjem zadovoljstva, 
izdelali analizo ter vnašali spremembe. Pri kazalnikih smo določili ciljne vrednosti, izdelali 
analizo, predlagali ukrepe in usmerjanje. Ciljne vrednosti, trend, analizo, ukrepe pa so prej 
predlagale delovne skupine, ki so odgovorne za spremljanje kazalnikov.  

Projekti, analize, poročila E-Qalin v letu 2021 

Poročila o dejavnostih, ki so na podlagi uvedenih projektov postali stalna praksa:  
o »Dan domače kuhinje«: projekt ponovno poteka od oktobra 2021 dalje. Po šestih 

mesecih bomo preverili zadovoljstvo med stanovalci, izdelali analizo. V primeru, da 
bodo stanovalci zadovoljni, bo 1x v mesecu na jedilniku hrana iz izdelkov iz lokalnega 
okolja.   

o »Ključna oseba«: v letu 2021 je sodelovalo 16 zaposlenih in stanovalcev. 
o  »Alzheimer cafe«: v letu 2021 je bilo zaradi spoštovanja ukrepov glede 

preprečevanja koronavirusa le 1 srečanje, dne 8. 9. 2021 – Predstavitev knjige Vidke 
Kuselj »Zdaj sem tvoja moja«. Prisotnih je bilo 18 svojcev, 9 zaposlenih. Izveden je 
bil tudi sprehod za spomin, dne 9. 9. 2021, ki se ga je udeležilo 23 stanovalcev in 13 
svojcev. 

o »Sodelovanje z mediji«: v letu 2021 smo imeli manj objav v časopisih, saj zaradi 
ukrepov povezanih s preprečevanjem širjenja covida-19 nismo mogli organizirati 
dogodkov z zunanjimi izvajalci. Tako smo imeli dve objavi na Koroški TV (20. 
obletnica Doma in božični čas – stojnica), eno objavo na Koroškem radiu (20. 
obletnica Doma), eno v Koroških novicah – Božički na štirikolesnikih obiskali 
stanovalce Doma na Prevaljah, en prispevek je bil objavljen v Prevaljskih novicah –
glasilu občine Prevalje, največ objav pa na naši spletni strani, kjer smo svojce 
obveščali ukrepih povezanih s covidom-19, organizaciji obiskov ter prireditvah. Izdali 
smo tudi zbornik ob 20. obletnici Doma, ki so ga prejeli stanovalci, zaposleni in svojci. 

o »Uvajanje novih delavcev«: v letu 2021 smo imeli 18 novo zaposlenih delavcev. 
Anketo o zadovoljstvu z uvajanjem je izpolnilo 6 zaposlenih.  

o Bobnarska delavnica: 4 srečanja, povprečno vključenih 7 stanovalcev. 
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o Izmenjava znanja, Otroci na obisku pri starših v službi, Skriti gost: skupinskih aktivnosti 
z zunanjimi udeleženci zaradi ukrepov v zvezi s preprečevanjem širjenja covida-19  v 
letu 2021 nismo izvajali. 

Izboljšave, ki smo jih v letu 2021 vnašali na podlagi rezultatov anket in predlogov delovnih 
skupin iz leta 2020: 

 Izboljšave anket - stanovalci: 
- Od ponedeljka do petka nudimo domske prevoze v skladu z veljavnim cenikom drugih 

storitev iz naslova tržnih dejavnosti, med vikendom pa po predhodnem dogovoru 
(izjeme: poroke, okrogle obletnice, krsti, birme itd.). 

- Predloge glede prehrane bo vodja prehrane upoštevala pri pripravi jedilnika, stanovalci 
so povabljeni na mesečne sestanke, kjer bo priložnost za podajo predlogov in pripomb 
glede prehrane-mesečni sestanki bodo od maja 2021 dalje potekali v jedilnici v 1. in 2. 
nadstropju. 

- Za individualno druženje in vključitev stanovalcev v aktivnosti od januarja 2021 skrbi 6 
zaposlenih (moja oskrbnica, M. Z. in 4 javne delavke – družabnice, ena od teh za obiske 
in preverjanje PCT pogojev). 

- Z aktivnostmi – manjše skupine do 10 oseb (delovna terapija, molitvena skupina, 
gospodinjski krožek smo pričeli v mesecu marcu 2021, prav tako s svetimi mašami in  
prireditvami na prostem – park doma itd.). 

- Sv. maše na prostem in molitvena skupina potekajo od marca 2021 dalje. 
- Bife je za stanovalce odprt od marca 2021 dalje. 
- Stanovalci imajo možnost menjave hrane pri zajtrku in večerji ter v primeru, ko so za 

kosilo vampi in ribe. 
Izboljšave pri odprtih odgovorih:  

- Stezo za balinanje smo usposobili/marec 2021. Če bo potrebno še kaj urediti, bomo to 
storili glede na predloge balinarjev. Stanovalci so v poletnem času enkrat tedensko 
balinali. 

 Izboljšave anket – svojci: 
- Za individualno druženje in vključitev stanovalcev v aktivnosti od januarja 2021 skrbi šest 

zaposlenih (moja oskrbnica, M. Z. in 4 javne delavke – ena od njih za obiske in 
preverjanje PCT pogojev). V letu 2020 sta bili samo dve. 

- Velikost ½ sob je v skladu z normativi in standardi, so pa res nekatere sobe utesnjene, 
ker drugačna postavitev postelj zaradi vgradnih omar ni mogoča. 

- Obiski v sobah so omogočeni stanovalcem, ki zaradi zdr. težav ne morejo na počivalnik 
in pri stanovalcih s paliativno oskrbo, obisk v sobi je občasno dovoljen tudi svojcem za 
ureditev sobe itd. 

- Klopi v okolici Doma je Občina Prevalje uredila v letu 2021.  
- V Domu dobavljamo lokalno sadje in zelenjavo in ostala živila (domač ržen kruh, 

pekovske izdelke, krompir, dobavljamo bio sadje in bio zelenjavo od slovenskih 
integriranih pridelovalcev z deklaracijo. 
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 Izboljšave anket – zaposleni: 
- Zaposlenim, ki imajo neenakomerno razporejen delovni čas, pripada v skladu z 

zakonodajo 1 prosti vikend v mesecu. Če le-tega ne morejo koristiti zaradi objektivnih 
razlogov oz. narave dela, npr. večje število bolniških odsotnosti, vodja službe 
zaposlenemu omogoči prost vikend takoj, ko je to mogoče. 

- Neformalna srečanja bomo v skladu  z željami zaposlenih organizirali, ko bo to mogoče 
(covid-19). 

- Vsi zaposleni se moramo truditi, da si pomagamo med seboj, tako sodelavcem v svojih 
službah, kot s sodelavci v drugih službah v Domu. 

- Glede na to, da nekateri zaposleni niso bili zadovoljni s tem, da bi skupina zaposlenih 
pripravila razpored dopustov za zaposlene v ZNS (predlog skupine »Družini prijazno 
podjetje«), kot so to predlagali v letu 2020 (E-Qalin), bo terminski plan koriščenja LD za 
leto 2021 naredila vodja službe. Zaposleni imajo možnost, da podajo predlog/željo glede 
termina koriščenja dopusta v trajanju 10 oz. 12 delovnih dni, vodja pa potem glede na 
potrebe dela in možnosti razporedi letne dopuste.  

- Po preverjanju razporeditve plana dela glede določitve posameznih delovnih obveznosti 
v turnusih je bilo ugotovljeno, da sta v ZNS le dve izjemi, ki sta začasni in sicer zaradi 
objektivnih razlogov.   

- Razporedi bodo na oglasnih deskah objavljeni tudi v bodoče v skladu z varstvom osebnih 
podatkov (brez imen in priimkov). Na oglasni deski v kletnih prostorih je točno naveden 
tedenski plan razporeda za tekoči teden ter oddelek na katerem delajo.  

- Prostovoljci in »Tačke pomagačke« (obisk hišnih ljubljenčkov) bodo v Dom prišli, ko 
bodo razmere zaradi covida-19 to omogočale, predvidoma v poletnem času. 

- Vsak zaposlen lahko s svojim odnosom do dela in sodelavcev ter s sodelovanjem 
pripomore k učinkovitejšemu opravljanju dela in boljšemu vzdušju v kolektivu. 
Prizadevajmo si za medsebojno sodelovanje in pomagajmo si med seboj, saj bomo tako 
zadovoljni mi sami kot naši stanovalci.   

- Vodja službe pravočasno obvešča zaposlene o dodatnih zadolžitvah, v primeru nenadne 
bolniške odsotnosti, pa žal predhodna najava o zadolžitvah ni mogoča.  

Izboljšave glede odprtih odgovorov: 
- Vodstvo in vodje služb si prizadevajo za korekten in spoštljiv odnos do zaposlenih.  
- Neformalna srečanja bomo v skladu  željami zaposlenih  in možnostmi organizirali, ko 

bo to mogoče (covid-19). 

 ANKETE O ZADOVOLJSTVU  

4.11.3.1 Zadovoljstvo zunanjih uporabnikov s hrano 

V letu 2021 smo preverili zadovoljstvo zunanjih uporabnikov s hrano Doma starejših Na Fari, 
Prevalje (izdelava vprašalnikov, organizacija anketiranja, obdelava podatkov, analiza, 
predstavitev rezultatov).  
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 2019 2020 2021 

Zadovoljstvo zunanjih uporabnikov s hrano 98,6%  97,7% 96,39% 
Število izpolnjenih vprašalnikov 43 43 53 
Število vseh zunanjih uporabnikov – prehrana 
na dom 

60 66 69 

Tabela 17: Splošno zadovoljstvo zunanjih uporabnikov s prehrano Doma v  letih 2019–2021 

Analiza rezultatov v letu 2021: Od 69 poslanih vprašalnikov smo dobili vrnjenih 53 (76,81 %) 
vprašalnikov. V večini so prejemniki kosil s prehrano zadovoljni, zadovoljstvo znaša 96,39 %.  
Prejeli smo 22 pohval, 2 pripombi, 2 predloga. Posamezne pripombe glede hrane bodo 
realizirali v kuhinji. Odg. vodja kuhinje.  

Predlogi izboljšav, oz. obrazložitve glede prehrane:  
- V domu smo pred epidemijo koronavirusa 1x mesečno organizirali kuharske tečaje, 

»Kuhajmo z Vesno«, ki jih je izvajala vodja prehrane v domu. Tečaji se bodo še izvajali, 
glede na ugodne epidemiološke razmere (covid-19) ter v skladu z navodili NIJZ glede 
preprečevanja širjenja covida-19. 

- Kuharice bodo pozorne, da bodo uporabniku, ki ima svojo posodo, vedno servirale 
hrano v njegovo posodo.  

- Endivija in radič sta narezana na zelo tanke kose, medtem ko so glavate solate, rukola, 
motovilec in kristalka narezane na malo večje kose, ker se sicer med mešanjem 
sesedejo. 

- Ob sobotah in nedeljah lahko pridejo zunanji uporabniki iskati hrano v dom, na dom pa 
zaradi prevelikega obsega in narave dela med vikendom hrane žal ne dostavljamo.  

4.11.3.2 Zadovoljstvo uporabnikov in njihovih svojcev s storitvijo pomoči na domu 

Preverjali smo zadovoljstvo uporabnikov in njihovih svojcev s storitvijo pomoči na domu 
(izdelava vprašalnikov, izvedba anketiranja, obdelava podatkov, analiza, predstavitev 
rezultatov, izdelava primerjalne analize med leti  2019, 2020, 2021). Zadovoljstvo smo 
preverjali z ocenami od (1- sploh se ne strinjam do 5-zelo se strinjam).  

 2019 2020 2021 
Splošno zadovoljstvo 
uporabnikov (1-5) 

4,95 4,85 4,93 

Število izpolnjenih 
vprašalnikov 

13 od 17 4 od 7 7 od 7 

Tabela 18: Splošno zadovoljstvo uporabnikov storitev pomoči na domu v letih 2019–2021 

Iz rezultatov je razvidno, da se je zadovoljstvo uporabnikov storitev pomoči na domu od leta 
2019 do leta 2020 znižalo za -0,10 (majhen vzorec, vrnjene smo dobili le 4 ankete), potem pa 
se je od leta 2020 do leta 2021 zvišalo za +0,08.  
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Analiza rezultatov ankete v letu 2021: Splošno zadovoljstvo uporabnikov pomoči na domu v letu 
2021 znaša 4,93, v letu 2020 je znašalo 4,85, kar pomeni, da je v letu 2021 za 0,08 višje kot v 
letu 2020. Uporabniki so navedli 4 pohvale – oskrbovalki. Pripomnili so, da želijo še več takih 
oskrbovalk kot je M. F. 

Glede na to, da je ocena zadovoljstva uporabnikov 4,93 in da uporabniki niso navedli posebnih 
pripomb, izboljšav ne bomo vnašali.  

 
Graf 31: Splošno zadovoljstvo uporabnikov pomoči na domu v letih 2019–2021 

 2019 2020 2021 
Splošno zadovoljstvo svojcev 
uporabnikov PND (1-5) 

4,75 4,91 4,99 

Število izpolnjenih vprašalnikov 7 od 10 3 od 5 5 od 5 
Tabela 19: Splošno zadovoljstvo svojcev uporabnikov pomoči na domu v letih 2019-2021 

Iz rezultatov je razvidno, da se je zadovoljstvo uporabnikov storitev pomoči na domu od leta 
2019 do leta 2020 zvišalo za +0,16, potem pa se je od leta 2020 do leta 2021 zvišalo  še za +0,08.  

Analiza: Splošno zadovoljstvo v letu 2021 znaša 4,99, v letu 2020 pa je znašalo 4,91, kar pomeni, 
da je zadovoljstvo v letu 2021 za 0,08 višje kot v letu 2020. Pri odprtih odgovorih so svojci 
navedli pohvale oskrbovalki. Kot pripombo so navedli, da si želijo več takšnih sposobnih 
oskrbovalk, kot je M.F. in bi se drugih oskrbovalk težko navadili, razen ga. S.P., ki zamenja go. 
M.F. v času dopustov.  

Ugotovitev: Glede na to, da zadovoljstvo s storitvijo pomoči na domu v letu 2021 znaša 4,99 in 
je za 0,08 višje kot v letu 2020 posebnih izboljšav ne bomo vnašali.   
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Graf 32: Splošno zadovoljstvo svojcev uporabnikov pomoči na domu v letih 2019–2021 

4.11.3.3 Zadovoljstvo stanovalcev, svojcev in zaposlenih Doma v letu 2021 (organizacija 
anketiranja, predstavitev rezultatov) 

STANOVALCI 

Vprašalnik zajema 11 področij delovanja/kazalnikov. Ocene zadovoljstva so v razponu od 1-5 (1 
sploh se ne strinjam, 5 zelo se strinjam). 

V letu 2021 so anketni vprašalnik izpolnili 103 stanovalci, v letu 2020 je anketni vprašalnik 
izpolnilo 89 stanovalcev. 

Kazalnik 
  

STANOVALCI/ 
zadovoljstvo/ 
2021 

STANOVALCI/ 
zadovoljstvo/ 
2020 

Razlika med 
2021/2020 

Sumarno zadovoljstvo 4,62 4,66 -0,04 

Prevoz, selitev, izselitev 4,88 4,59 +0,29 
Individualno bivalno okolje 4,78 4,79 -0,01 
Zasebnost 4,76 4,75 +0,01 
Navade in življenjski slog 4,68 4,53 +0,15 
Prehrana 4,54 4,53 +0,01 
Komunikacijske možnosti 4,46 4,57 -0,11 

Socialni odnosi 4,56 4,70 -0,14 
Samoodločanje 4,45 4,43 +0,02 
Osebna varnost 4,68 4,79 -0,11 
Osebna nega, naravnana na 
sposobnosti 

4,62 4,75 -0,13 

Sodelovanje s strokovnimi službami  4,65 4,78 -0,13 
Tabela 20: Zadovoljstvo stanovalcev v letih 2020-2021 ter razlika med  letoma 2021/2020 
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Pri stanovalcih smo primerjali rezultate zadovoljstva med letom 2021/2020 na 11 kazalnikih. Na 
6  kazalnikih je rezultat v letu 2021 slabši kot v letu 2020, največja razlika v zadovoljstvu med 
letom 2021 in 2020 (v negativno smer) je na kazalniku Socialni odnosi (-0,14). Razlika v 
splošnem zadovoljstvu med letoma 2021 in 2020 je -0,04. 

 
Graf 33: Splošno zadovoljstvo stanovalcev v letih 2019-2021 

Pri gibanju splošnega zadovoljstva stanovalcev v letih 2019-2021 lahko opazimo, da se je  nivo 
zadovoljstva od leta 2019 do leta 2020 znižal za -0,03, prav tako se je znižal od leta 2020 do leta 
2021 še za -0,04. Trend stopnje zadovoljstva je nespremenjen.  

Graf št. 34 prikazuje odstopanja ocen zadovoljstva od skupnega povprečja. Pri tem je z zeleno 
obarvano 5 najbolje ocenjenih elementov ter z oranžno 5 najslabše ocenjenih elementov. 

 
Graf 34: Ocene najbolje in najslabše ocenjenih področij v letu 2021 v primerjavi s skupnim povprečjem (4,62) 
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Nekaj elementov/področij kazalnikov, pa vseeno odstopa od skupnega povprečja zadovoljstva, 
ki znaša 4,62 v negativno smer. Stanovalci so najnižje ocenili naslednja vprašanja/elemente 
kazalnikov: »Pri pripravi jedilnika upoštevajo moje želje«, ki od skupnega povprečja, ki znaša 4,62 
odstopa za -0,40, rezultat je 4,22, na področju »Zaposleni si vzamejo čas za pogovor in me 
poslušajo« ki od skupnega povprečja zadovoljstva, ki znaša 4,62 odstopa za -0,38, rezultat je 
4,24, »Z zaposlenimi se lahko dogovarjam za čas nege in umivanja«, ki od skupnega povprečja 
zadovoljstva, odstopa za -0,34, rezultat je 4,28 ter na elementu »V domu mi ni dolgčas«, ki za -
0,31 odstopa od skupnega povprečja zadovoljstva in znaša 4,31. 

 
Graf 35: Ocene zadovoljstva stanovalcev po posameznih področjih 

Pri odprtih odgovorih so stanovalci navedli 24 pohval (od tega 16 pohval zaposlenim v domu), 
12 pripomb in 7 predlogov.   

Pri trditvi: »Vesela sem, da sem doma v tem Domu« je 90 % stanovalcev odgovorilo, da je 
»Veselih, da so doma v tem Domu«, 7 % stanovalcev je odgovorilo, da ne vedo odgovora na to 
vprašanje, 1 % stanovalcev je odgovorilo, da niso veseli, da so doma v tem domu, 2 % jih ni 
odgovorilo na vprašanje. 

SVOJCI 

Skupno vprašalnik zajema 9 merjenih kazalnikov. Ocene zadovoljstva so v razponu od 1-5 (1 
sploh se ne strinjam, 5 zelo se strinjam). 

V letu 2021 smo anketni vprašalnik po pošti poslali 173 svojcem. Ker smo dobili zelo malo 
vrnjenih vprašalnikov, smo svojcem poslali anketne vprašalnike tudi po elektronski pošti. 
Vrnjenih smo dobili 52 izpolnjenih vprašalnikov, v letu 2020 pa 27. V raziskavo je vključenih 
največ svojcev starih od 46-60 let (50 %), sledijo svojci, ki so stari nad 60 let (35 %), svojcev 
starih do 30 let je 6 %. Svojci, ki so izpolnili anketo so s stanovalcem v razmerju starš–otrok. 
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Takih svojcev je 81 %. Največ svojcev, ki so izpolnili anketo, v dom prihajajo 1x ali večkrat 
tedensko (56 %), sledijo jim svojci, ki prihajajo v dom skoraj vsak dan (23 %), 10% jih prihaja 1x 
ali večkrat mesečno, 4 % pa 1x ali večkrat letno, 8 % je bilo brez odgovora. Iz raziskave je 
razvidno, da bi 77 % svojcev, v primeru, da bi ponovno izbiralo domsko varstvo, ponovno izbralo 
naš dom, 4 % jih je odgovorilo, da Doma ne bi ponovno izbirali, 8% jih je obkrožilo odgovor »ne 
vem«, 12 % je bilo brez odgovora.  

Kazalnik 
  

SVOJCI/ 
zadovoljstvo/ 
2021 

SVOJCI/ 
zadovoljstvo/ 
2020 

Razlika med 
2021/ 
2020 

Sumarno/splošno/  
povprečno zadovoljstvo 

4,31 4,62 -0,31 

Nega in oskrba 4,33 4,49 -0,16 
Samostojnost, aktivnost 4,25 4,70 -0,45 
Odnos zaposlenih 4,23 4,57 -0,34 
Obveščanje 4,45 4,64 -0,19 
Sodelovanje s svojci 4,05 4,49 -0,44 
Zasebnost 4,39 4,56 -0,17 
Možnost pogovora 4,26 4,59 -0,33 
Izgled doma 4,56 4,76 -0,20 
Ugled doma 4,49 4,70 -0,21 

Tabela 21: Zadovoljstvo svojcev v letih 2020–2021 in razlika med letoma 2021/2020 

Pri svojcih je rezultat v letu 2021 na vseh 9 kazalnikih slabši kot v preteklem letu. Splošno 
zadovoljstvo svojcev v letu 2021 znaša 4,31, v letu 2020 je znašalo 4,62  in je za -0,31 nižje kot 
v letu 2020.  

 
Graf 36: Splošno/povprečno zadovoljstvo svojcev v letih 2019–2021 

Pri gibanju povprečnega zadovoljstva svojcev v letih 2019-2021 lahko opazimo, da se je nivo 
zadovoljstva od leta 2019 do leta 2020 zvišal za +0,34, iz leta 2020 v leto 2021 pa znižal za -
0,31. Trend stopnje zadovoljstva je nespremenjen. 
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Graf 37: Ocene najbolje in najslabše ocenjenih področij v letu 2021 v primerjavi s povprečnim zadovoljstvom 

svojcev, ki znaša 4,31. 

Če pogledamo rezultate zadovoljstva svojcev po posameznih področjih v primerjavi s 
povprečno oceno zadovoljstva svojcev v letu 2021, lahko opazimo, da zadovoljstvo svojcev od 
povprečne ocene (4,31) odstopa z najvišjo negativno vrednostjo (-0,53) na področju »Stanovalci 
in svojci sodelujemo pri odločitvah, vezanih na stanoval-ca/k o (izbira hrane, čas kopanja, obseg 
nege …). Najvišjo oceno zadovoljstva, glede na povprečje svojci pripisujejo področju »Okolica 
doma je lepo urejena«. Ta rezultat od povprečne ocene zadovoljstva, ki znaša 4,31 odstopa za 
+0,31.  

 
Graf 38: Ocene zadovoljstva svojcev po posameznih področjih 
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Če bi svojci ponovno izbirali domsko varstvo, bi jih 77 % ponovno izbralo naš dom, 4 % ne bi 
izbrali našega doma, 8 % pa je jih je odgovorilo z »ne vem«, 12 % pa jih je bilo brez odgovora. 
Pri odprtih odgovorih so svojci navedli 21 pohval (od tega 19 zaposlenim v domu)  10 pripomb 
in 15 predlogov.  

ZAPOSLENI 

Skupno vprašalnik zajema 9 merjenih kazalnikov. Ocene zadovoljstva so v razponu od 1-5 (1 
sploh se ne strinjam, 5 zelo se strinjam). V letu 2021 je anketni vprašalnik izpolnilo 77 
zaposlenih, v letu 2020 pa  je 73  zaposlenih. V raziskavo je vključenih največ zaposlenih iz 
organizacijske enote nega/oskrba (45%), sledi uprava-strok. službe (13%), kuhinja (12%), drugo 
(9%), pralnica/vzdrževanje (6%),  brez odgovora (14%).    

Kazalnik  ZAPOSLENI, 
zadovoljstvo 
2021 

ZAPOSLENI, 
zadovoljstvo 
2020 

Razlika med 
2021 in 2020 

Sumarno/splošno/povprečno 
zadovoljstvo 

3,93 4,07 -0,14 

Razporejanje v skladu z 
individualnimi sposobnostmi 

3,99 4,08 -0,09 

Vključenost zaposlenih 4,12 4,27 -0,15 
Priznanje in vzpodbude 3,73 3,93 -0,20 
Združljivost osebnih interesov, 
družine in poklica 

3,77 3,91 -0,14 

Komunikacija in obveščanje 3,93 4,06 -0,13 
Multidisciplinarno sodelovanje  3,93 4,02 -0,09 
Fizično zdravje 4,02 4,20 -0,18 
Psihično zdravje 3,66 3,94 -0,28 
Učni procesi  4,02 4,17 -0,15 

Tabela 22: Zadovoljstvo zaposlenih v letih 2020-2021 in razlika med letoma 2021/2020 

Pri zaposlenih je rezultat v letu 2021 na vseh 9 kazalnikih nižji/slabši kot v letu 2020. Tudi 
povprečno zadovoljstvo zaposlenih, ki v letu 2021 znaša 3,93 je za -0,14 nižje kot v letu 2020.  

 
Graf 39: Splošno/povprečno zadovoljstvo zaposlenih v letih 2019–2021 
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Pri gibanju splošnega/povprečnega zadovoljstva zaposlenih v letih 2019–2021 lahko opazimo, 
da se je nivo zadovoljstva iz leta 2019 v leto 2020 znižal za -0,16, iz leta 2020 v leto 2021 pa 
znižal še za -0,14. 

 
Graf 40: Ocene najbolje in najslabše ocenjenih področij v letu 2021 v primerjavi s skupnim povprečjem, ki znaša 

3,93 

 
Graf 41: Ocene zadovoljstva zaposlenih po posameznih področjih 
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Na vprašanje »Če bi bila stara in bolna, bi se odločila za bivanje v našem domu« je 36 % 
zaposlenih odgovorilo, da bi se odločilo za bivanje v našem domu, 35 % je podalo odgovor »ne 
vem«, 14 % je bilo brez odgovora, 14 % zaposlenih pa ne bi izbralo našega doma.  
Zaposleni so pri odprtih odgovorih navedli 6 pohval – sodelavcem in 1 predlog.  

Ugotovitve: 
V primeru, da je rezultat ankete na katerem izmed kazalnikov oz. elementov/vprašanj iz ankete 
nižji od 3,5 ta področja zahtevajo dodatno pozornost pri upravljanju s kakovostjo in priložnost 
za ukrepanje. Na naše zadovoljstvo rezultat na nobenem področju ni nižji kot 3,5. 
Pri pripravi izboljšav se bomo osredotočili na področja, kjer ocena zadovoljstva stanovalcev od 
skupnega povprečja, ki znaša 4,62 odstopa za več kot -0,15 in na področjih, kjer je razkorak v 
zadovoljstvu med letom 2021 in 2020 več kot -0,15 .  
Pri svojcih bomo izboljšave vnašali tam, kjer ocena zadovoljstva od skupnega povprečja, ki znaša 
4,31 odstopa za več kot -0,20 ter na področjih, kjer je razkorak v zadovoljstvu med letom 2021 
in 2020 več kot -0,20 in je hkrati rezultat nižji od 4,31. Pri zaposlenih smo se osredotočili na 
področja, kjer ocena zadovoljstva zaposlenih od skupnega povprečja, ki znaša 3,93 odstopa za 
več kot -0,20 ter na področjih, kjer je razkorak v zadovoljstvu med letom 2021 in 2020 več kot 
-0,20 in je hkrati rezultat zadovoljstva nižji od 3,93.  

 OSTALO 

Delo socialne delavke (prva socialna pomoč, razgovori pred sprejemom v dom, sprejemi, 
urejanje dokumentacije pred in po sprejemu, ogledi Doma, razgovori, reševanje težav in stisk 
stanovalcev, pomoč pri urejanju dodatkov za pomoč in postrežbo, izdelava individualnih 
načrtov in evalvacij za stanovalce, pomoč pri selitvah stanovalcev, pomoč stanovalcem pri 
polnjenju telefonov, klicanju svojcev  itd.). 

 IZOBRAŽEVANJA 

- COVID 19, Kako se izogniti okužbi in bolezni, prim. dr. Alenka Trop Skaza, februar, (Zoom), 
- Dnevi socialne zbornice, Portorož, 7. in 8. 10. 2021, 
- Metka Žitnik, Osebna varovalna oprema, avgust 2021, 
- Dileme v postopkih postavitve skrbnika za posebni primer, Alenka Križnik, 7. 9. 

2021  (preko Zooma), 
- 1. nacionalna konferenca »Stanje in izzivi na področju Alzheimerjeve bolezni v Sloveniji: 

Alzheimerjeva bolezen skozi prizmo sindemije SARS-CoV-2/COVID-19«, NIJZ, SAZU, 
Spominčica, 21. 9. 2021, (preko Zooma), 

- Aktiv socialnih delavcev, Skupnost socialnih zavodov in FSD, 10. 2. 2021, 24. 3. 2021, 3. 11. 
2021 (preko Zooma). 

Pripravila: Petra Jamnik Kobolt 
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4.12 POMOČ NA DOMU 

Dom starejših Na Fari 7 let, od januarja 2015, izvaja socialno varstveno storitev pomoč na domu. 
V letu 2021 smo, prav tako kot v letu 2020, storitve izvajali na območju občine Prevalje, 
zaposlena pa je bila ena socialna oskrbovalka.  
Pomoč družini na domu je socialno varstvena storitev, ki obsega socialno oskrbo upravičenca v 
primeru invalidnosti, starosti ter v drugih primerih, ko socialna oskrba na domu lahko 
nadomesti institucionalno varstvo (Zakon o socialnem varstvu). 

Storitev je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje 
v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo 
oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo 
možnosti. Z različnimi oblikami organizirane praktične pomoči in opravil se upravičencem vsaj 
za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v 
drugi organizirani obliki (Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev).  

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope opravil:  
- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri 

oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih 
potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;  

- gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja enega pripravljenega 
obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, 
osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno 
vzdrževanje spalnega prostora;  

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

 
Slika 11: Pomoč pri zlaganju perila 
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Upravičenci do storitve so: 
- osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne 

za popolnoma samostojno življenje; 
- osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih 

oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če  stopnja in 
vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu; 

- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje 
večine življenjskih funkcij; 

- kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa 
invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge 
osebe nesposobne za samostojno življenje; 

- hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v 
duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. 

 
Slika 12: Pomoč na domu (vir: pixabay.com) 

Tudi v letu 2021 je SARS-CoV-2 vplival na delo na področju pomoči na domu. Še vedno je med 
uporabniki vladal strah pred okužbo, povpraševanje po pomoči na domu pa je bilo vseeno  
precejšnje.  Klicev ljudi, ki so potrebovali informacije, je bilo veliko. Ljudje možnost pomoči na 
domu večinoma poznajo, zanimajo jih cena, kako hitro se lahko uporabnik vključi, čas in obseg 
izvajanja storitev in podobno. Še vedno so bili ljudje v precejšnji stiski, ker sosedi in prijatelji, ki 
so prej pomagali, zaradi koronavirusa niso prihajali. V času epidemije, ki je trajala do sredine 
junija, smo pri uporabnikih izvajali najnujnejše storitve, vendar se delo v času epidemije ni 
bistveno razlikovalo od dela sicer. Zaradi situacije nismo prenehali z izvajanjem storitev pri 
nobenem od uporabnikov. Tako socialna oskrbovalka kot koordinatorka sva še naprej preverjali 
zdravstveno stanje uporabnikov s pomočjo tabele, ki smo jo dobili od Ministrstva. Uporabnike 
in svojce smo pogosteje klicali, prosili smo jih za takojšnje sporočanje v primeru okužbe ali suma 
na okužbo. Nihče od uporabnikov ali svojcev ni sporočil, da bi bil v visokorizičnem stiku z 
obolelim ali da ima simptome okužbe. V letu 2020 med uporabniki nismo imeli okužbe, v letu 
2021 pa je bila med uporabniki le ena okužba s covidom. 
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Prošnje, dogovori in dodatki k dogovorom, sporazumne razveze:  
Postopek vključitve v storitev se prične s podajo Prošnje za uveljavljanje storitve. V letu 2021 
smo prejeli 21 prošenj za opravljanje storitev pomoči na domu (od tega je bila ena nepopolna, 
a je zaradi sprejema upravičenca v institucionalno varstvo niso dopolnili), kar je 10 več kot v 
letu 2020. V letu 2019 smo prejeli 24 prošenj. V letih 2019  in prej smo pomoč na domu izvajali 
na področju treh občin, v letih 2020 in 2021 pa le v občini Prevalje.  

 
Graf 42: Število prošenj v letih 2016 do 2021 

Sklenili smo 4 Dogovore o vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja storitve pomoč družini na domu 
kot socialna oskrba na domu (v letu 2020 smo sklenili 2). 

S 4 uporabniki smo sklenili 4 Dodatke k dogovoru. Dvakrat smo zmanjšali časovni obseg storitev, 
enkrat smo povečali časovni obseg storitev in enkrat smo spremenili storitve (v dodatku smo 
dve storitvi odvzeli in eno dodali). 

Sklenili smo 2 sporazumni razvezi Dogovora, eno zaradi sprejema v Dom in eno, ker upravičenec 
ni več potreboval pomoči. En uporabnik pomoči na domu je v letu 2021 umrl.  

31. 12. 2021 je bilo na čakalnem seznamu 8 oseb, prošnja za eno osebo pa je v t. i. »mirovanju« 
- svojci so povedali, da trenutno pomoči ne potrebujejo, prošnje pa niso umaknili. 

V letu 2021 sem na domu obiskala 4 uporabnike.  

Organizacija dela: 
Koordinator nudi informacije o storitvah pomoči na domu preko telefona in elektronske pošte. 
Sprejme prošnje, ki jih pošljejo upravičenci ali zakoniti zastopniki in ugotavlja upravičenost do 
storitve. Vodi čakalno vrsto in se dogovori za obisk na domu pri upravičencu, preden sklene 
dogovor. Z upravičencem in njegovimi svojci izdela osebni načrt in se dogovori o načinu 
sodelovanja. Ob tem ugotavlja pogoje za izvajanje storitev ter nudi dodatne informacije o 
pravicah in dolžnostih uporabnikov. Na uvodnem srečanju seznani uporabnike in njihove svojce 
ter socialno oskrbovalko, ki jo seznani s potrebami in morebitnimi posebnostmi pri uporabniku. 
Ves čas sodeluje z uporabniki in njihovimi svojci, po potrebi spremeni osebni načrt in dogovor 
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(spremembe obsega in vrste storitev, razporeda obiskov). O Dogovorih in Dodatkih k 
dogovorom obvešča Občino in Center za socialno delo (če je vključen). Uporabnike in svojce 
usmerja k drugim institucijam v specifičnih situacijah, ko potrebujejo pomoč. Sodeluje tudi z 
drugimi službami in institucijami (patronažna služba, zdravstveni dom, bolnišnica). 

Koordinator izdela mesečni in tedenski razpored dela za socialno oskrbovalko, pri čemer 
upošteva koriščenje letnega dopusta, nadomeščanja v primeru bolniških in drugih odsotnosti, 
sestanke in izobraževanja. Po potrebi razporede spremeni, kar usklajuje z uporabniki. V primeru 
nenačrtovanih sprememb (hospitalizacija uporabnikov, razmere na terenu, nenačrtovana 
odsotnost socialne oskrbovalke …) obvešča uporabnike in socialno oskrbovalko in spremeni 
razporede. Vsakodnevno komunicira s socialno oskrbovalko glede posebnosti pri uporabnikih. 
Skrbi za naročila osebne varovalne opreme za socialno oskrbovalko. Poda oceno delovne 
uspešnosti za socialno oskrbovalko. Napiše letni plan in poročilo. 

Koordinator je zadolžen tudi za mesečni obračun storitev: zbere dnevnike izvajanja storitev, jih 
primerja s podatki v svojih razporedih in v računalniškem programu, obračuna storitve in 
uporabnikom pošlje položnice (oz. v sodelovanju s finančno računovodsko službo uredi podatke 
za tiste uporabnike, ki imajo urejena plačila preko trajnikov). Mesečno vodi evidence števila 
uporabnikov, števila efektivnih ur in vrste storitev, ki jih izvajamo pri uporabnikih. 

Spremlja in ugotavlja, kako zadovoljni so uporabniki in svojci s storitvijo. Ob morebitnem 
nezadovoljstvu se o vzroku nezadovoljstva takoj pogovori z uporabniki, svojci in socialno 
oskrbovalko in skuša situacijo rešiti, tudi v sodelovanju z vodstvom.  

Oddaja poročila glede storitev pomoči na domu – poročila o okužbah (NIJZ – EPIDSO, MDDSZ), 
letno poročilo – zbirnik podatkov za posamezno leto (Inštitut RS za socialno varstvo) in druga 
poročila.  

Cena:  
V letu 2021 je bila cena storitev enaka kot od 1. 4. 2020. Cena storitve na uro za delavnike 19,68 
€, v nedeljo 25,95 € na uro in za praznike 28,04 € na uro. Za uporabnika je cena storitve na uro 
za delavnike 8,43 €, v nedeljo 11,56 € in na praznik 12,61 €.  

Uporabniki so v letu 2021 potrebovali storitve le na delavnike. 

Uporabniki: 
Na dan 1. 1. 2021 smo imeli 7 uporabnikov storitev  pomoči na domu (3 ženske in 4 moške), na 
dan 31. 12. 2021 pa 8 uporabnikov (4 ženske in 4 moške).  
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Graf 43: Število uporabnikov po mesecih, glede na spol 

Povprečno število uporabnikov storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu v 
letu 2021 je bilo 7,58 mesečno. 

Na dan 31. 12. 2021 je bila povprečna starost uporabnikov storitve pomoč družini na domu kot 
socialna oskrba na domu 80,50 let, kar je za 4,21 let več kot v letu 2020, ko je bila povprečna 
starost uporabnikov na 31. 12. 76,29 let. Povprečna starost moških uporabnikov na dan 31. 12. 
2021 je bila 83,25 let (v letu 2020 81,25 let), povprečna starost žensk pa 77,75 (v letu 2020 
69,67 let).  

 
Graf 44: starostna struktura uporabnikov na dan 31. 12. 2021 
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Vrste storitev: 

storitve na dan 31. 12. 2021 
število 
uporabnikov 

I. POMOČ PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH   
A.01 Pomoč pri oblačenju/slačenju 4 
A.02 Pomoč pri umivanju 7 
A.03 Pomoč pri hranjenju 1 
A.04 Pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb 2 
A.05 Vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov  
A.06 Vzpodbujanje pri ohranjanju osnovnih življenjskih navad; 
Obveščanje o spremembah pri temeljnih dnevnih opravilih uporabnika 
svojcem 1 
   
II. GOSPODINJSKA POMOČ  
B.01 Prinašanje enega pripravljenega obroka hrane 0 
B.02 Nabava živil in priprava obroka hrane 5 
B.03 Pomivanje porabljene posode 5 
B.04 Osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti 7 
B.05 Postiljanje in osnovno čiščenje spalnega prostora 6 
B.06 Prinašanje zdravil iz lekarne in pripravljenih receptov iz splošne 
ambulante; Prinašanje pošte iz nabiralnika; Oddaja pošte in pomoč pri 
plačevanju rednih obveznosti; Pomoč pri ogrevanju bivalnih prostorov 4 
   
III. POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV  
C.01 Pomoč pri vzpostavljanju in vzdrževanju socialne mreže z okoljem, 
s prostovoljci in sorodstvom 2 
C.02 Spremljanje uporabnika pri opravljanju nujnih obveznosti 0 
C.03 Informiranje ustanov in svojcev o stanju in potrebah uporabnika 2 
C.04 Priprava na institucionalno varstvo 0 
C.05 Krepitev socialne vključenosti 1 

Tabela 23: različne storitve in število uporabnikov, ki te storitve potrebujejo, na dan 31. 12. 2021 

Kot je razvidno iz tabele 23, največ uporabnikov pomoč potrebuje pri umivanju in osnovnem 
čiščenju bivalnega oz. spalnega dela prostorov. Socialna oskrbovalka več kot polovici 
uporabnikov pomaga pri pripravi hrane in pomivanju porabljene posode, prinaša pa jim tudi 
živila iz trgovine in zdravila iz lekarne.  
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Slika 13: Pomoč pri pripravi obroka 

Efektivne ure v letu 2021: 
Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca opravljajo socialne oskrbovalke, ki so 
končale najmanj srednjo poklicno ali srednjo strokovno šolo, ki usposablja za socialno oskrbo 
ali zdravstveno nego oziroma imajo pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za izvajanje 
socialne oskrbe na domu. V letu 2021 je na terenu delala ena socialna oskrbovalka, ki sta jo v 
primeru odsotnosti nadomeščali zaposleni, ki sicer delata v Domu, imata pa izobrazbo in 
izkušnje za delo na terenu. Najkrajša obračunska enota je pol ure, uporabnik pa lahko prejema 
20 ur pomoči na teden. Uporabniki v letu 2021 niso potrebovali pomoči za vikende in praznike, 
saj so jim takrat na pomoč priskočili svojci. Delovni dan socialne oskrbovalke se je v letu 2021 
začel najprej okrog 6. ure zjutraj in končal najkasneje okrog 15.30. 

Zaradi situacije s koronavirusom je bilo v letu 2021 še naprej izredno pomembno izredno dobro 
sodelovanje socialne oskrbovalke in koordinatorka, prav tako pa obeh naštetih z uporabniki in 
svojci uporabnikov. V letu 2021 sva bili socialna oskrbovalka in koordinatorka dnevno v stiku, 
ves čas sva sledili navodilom pristojnih institucij, preverjali možnost okužb na terenu, se 
pogovarjali z uporabniki in svojci in jim svetovali. Večino leta sva imeli sestanke preko telefona. 
Možnost prenosa okužb smo omejili tudi s tem, da socialna oskrbovalka ni hodila v Dom in tako 
ni bila v tesnem stiku z ostalimi zaposlenimi, uporabljala je služben avto (samo ona) in seveda 
vestno in pravilno uporabljala osebno varovalno opremo, ki ji jo je koordinatorka izdajala 
mesečno oz. po potrebi.  

Socialne oskrbovalke na domu so opravile povprečno 140 efektivnih ur mesečno, kar je 
praktično enako kot leto poprej. Za potrebe dela na terenu ima socialna oskrbovalka ustrezna 
zaščitna oblačila in delovno obutev, mobilni telefon, naramno torbo ter zaščitna sredstva 
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(rokavice, razkužila, kreme za roke, maske, vizir, predpasnike). V uporabi so imele 1 službeno 
vozilo. 

 
Graf 45: Efektivne ure v letih 2020 in 2021 po mesecih 

  2019 2020 2021 
število efektivnih ur v letu  1996 1692 1681 
povprečno št. efektivnih ur na mesec 166,33 141,00 140,08 
povprečno št. uporabnikov na mesec 9,67 7,08 7,58 

Tabela 24: Število opravljenih efektivnih ur – primerjava let 2019, 2020 in 2021. 

V Občini Prevalje smo v letu 2021 opravili skoraj enako število efektivnih ur pomoči kot leto 
prej.  

Če povzamemo, je bilo leto 2021 kljub temu, da je bilo zopet v luči covida-19, uspešno. Trudili 
smo se pomagati čim več pomoči potrebnim občanom. Na žalost vseh nismo mogli sprejeti med 
naše uporabnike. V veliki večini so bili tako uporabniki kot svojci z našimi storitvami zadovoljni. 
Največ nezadovoljstva prinese menjava ure izvajanja storitev in menjava socialnih oskrbovalk, 
kar se je v tem letu dogajalo redko, le v času letnega dopusta socialne oskrbovalke. Kljub 
trenutnemu nezadovoljstvu uporabniki in svojci razumejo, da se trudimo vnašati čim manj 
sprememb in da se temu večkrat res ne moremo izogniti. 

Pripravila: Maja Črešnik 
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4.13 TEHNIČNO VZDRŽEVALNA SLUŽBA 

Na področju vzdrževanja je leto 2021 potekalo v skladu s planiranimi deli rednega vzdrževanja. 
Napake in okvare smo reševali ažurno in sprotno. 

Pregled varnostne razsvetljave 
V mesecu aprilu smo imeli pregled sistema aktivne požarne zaščite varnostne razsvetljave. 
Zaradi krajše avtonomije od 1 ure smo večina luči zamenjali z novimi led varnostnimi svetilkami 
(izvedba podjetje ŠATUR d.o.o.). Pregled izvedli EKO SYSTEM d.o.o.  

Opravljeni so bili servisi požarne centrale, katere nam opravlja podjetje Aktiva varovanje d.o.o., 
s katerim imamo tudi pogodbo o vzdrževanju. 

Pregled plinskih instalacij 
Izvedena je bila kontrola tesnosti plinskih instalacij v Domu – dela so bila izvedena s strani 
podjetja PETROL  d.d. Ugotovljena je bila ustreznost plinskih instalacij v Domu. 

Kotlovnica 
Opravljeno je bilo vzdrževanje v kotlovnici – merjenje emisij, letno čiščenje peči in dimnih  
odvodov. Odkar imamo urejeno centralno daljinsko ogrevanje preko LESNA VRATA d.o.o., ki 
nam dobavljajo energijo, imajo peči rezervno vlogo, kar pomeni, da se ob izpadu njihovega 
ogrevanja avtomatsko preklopi ogrevanje na naše peči. 

Pregled dvigal 
Letni pregled in preizkus dvigal je bil opravljen s strani IVD Maribor v skladu s Pravilnikom o 
varnosti dvigal in v skladu z akreditiranim postopkom in smo pridobili dovoljenje o uporabi za 
eno leto, katere preglede vsako leto, kot je zakonsko določeno obnavljamo. Na dvigalih so 
mesečno pregledi pooblaščenega serviserja podjetja KONE d.o.o. 

Servis avtomatskih vrat RECORD 
V mesecu februarju so nam s podjetja Record avtomatska vrata d.o.o. opravili redni servis vseh 
avtomatskih vrat, ki so nameščena v Domu. Z podjetjem imamo sklenjeno tudi pogodbo o 
vzdrževanju. 

Servis dizel agregata 
V januarju je bil opravljen servis dizel agregata, menjava olja, filtrov … Potrebno je bilo čiščenje 
rezervoarja in morali smo dopolniti gorivo brez dodatkov biogoriv. Vzdrževalno pogodbo 
imamo s podjetjem PRINSIS d.o.o. Električni agregat omogoča neprekinjeno napajanje z 
električno energijo pomembnejših porabnikov tudi pri izpadih elektrike iz omrežja. 
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 SEZNAM DEL PO ODDELKIH V LETU 2021 

Beljenje in priprava sob po oddelku 
Ob selitvah in novih namestitvah sobe po potrebi prebelimo, namestimo kakšno TV instalacijo 
na novo in sobo uredimo ustrezno po želji stanovalca, ki se vanjo vseli. 

Sanacija balkonov na oddelkih 
Sanacijo balkonov je izvedlo podjetje GRAČIČ d.o.o. Potrebno je bilo odstraniti staro keramiko, 
pripraviti tlak, položili so novo keramiko in pa izdelali in zmontirali nove kovinske obrobe 
balkonov. Potrebna je bila postavitev gradbenih odrov. 

Oddelek nabava 
V letu 2021 smo nabavili 6 novih električnih postelj, 10 invalidskih vozičkov, 17 obposteljnih 
mizic, 10 hodulj, nov voziček za nego … 

Oddelek TV omarice 
Primanjkovalo nam je omaric za TV, zato nam jih je izdelal Šumah Jože s.p. 

Tabletarna 
Montirali smo nova vodila v omarah za tablete. Zamenjali smo jih z novimi močnejšimi. Dela je 
izvedel Šumah Jože s.p. 

Servis sterilizatorja  
Podjetje KAMBIČ d.o.o. je aprila 2021 izvedlo redni servis sterilizatorja na oddelku. Izvede se 
menjava varnostnega ventila in menjava tesnila vrat za kar dobimo potrdilo. 

Servis žaluzij 
Opravil se je pregled in servis žaluzij po oddelku. Delo opravilo podjetje SLATIN d.o.o. 

Servis klimatskih naprav 
V mesecu februarju smo izvedli redni letni servis klimatskih naprav. Klimatske naprave v jedilnici 
v drugem nadstropju in pa v delovni terapiji sta bili v okvari, zato smo ju zamenjali z novimi. 
Dela je izvedlo podjetje KLIMA ELEKTRO d.o.o. 

Vgradnja čistilnikov zraka 
V skupnih prostorih oddelka, glavni jedilnici smo montirali čistilnike zraka, katerih funkcija in 
lastnosti so: 

 zmanjšajo možnost prenosa virusov po zraku, ker UVC žarnica v varnem zaprtem 
ohišju sterilizira in inaktivira viruse, superionizacija pa dodatno ustvari zaščitno 
oviro pred virusi, bakterijami in sporami. 
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 Imajo protimikrobni filter za čiščenje zraka pred mikroorganizmi in hkrati obogatitev 
zraka. 

 V boju za čist zrak uporabljajo sinergijo vseh preverjenih tehnologij. 
 Izmenjava zraka, kar 400 – 450m3 na uro. 
 Popolnoma avtomatizirano delovanje senzorja. 
 Imajo tudi alarm za spremembo filtra. 

 
Slika 14: Čistilnik zraka 

 PRALNICA 

- Na javnem razpisu je bil izbran novi dobavitelj pralnih sredstev, zato je bila v mesecu 
januarju  potrebna zamenjava dozatorjev. Dela so izvedli zaposleni podjetja KIMI d.o.o. 

- Opravljeni so bili redni servisi plinskih sušilnikov in likalnega stroja. 
- Vzdrževalno pogodbo imamo sklenjeno s pooblaščenima serviserjema KREBE TIPPO 

d.o.o. in PRALNA TEHNIKA d.o.o.  
- Izvedli smo menjavo oken z energetsko varčnejšimi iz alu. materiala. Menjavo je izvedlo 

podjetje SLATIN d.o.o. 
- Septembra smo zamenjali razsvetljavo v pralnici z energetsko varčnejšimi LED 

svetilkami. Delo izvedlo podjetje ŠATUR d.o.o. 

 KUHINJA  

- Redno letno čiščenje kuhinjske nape in pa pripadajočih odvodov je izvedlo podjetje 
KLIMA ELEKTRO d.o.o. Ugotovili so, da ne delujejo elektromotorji loput kuhinjske nape, 
zato so le-te zamenjali z novimi.  

- Izvedli smo menjavo oken z energetsko varčnejšimi iz alu. materiala. Menjali smo tudi 
žaluzije in pa komarnike. Menjavo je izvedlo podjetje SLATIN d.o.o. 

- Izvedli smo menjavo konvekcijske peči za kuhanje in pečenje hrane. Dobavil nam jo je 
enak proizvajalec kot je bil do sedaj – SLORATIONAL d.o.o. 

- Prenova kuhinje z vgradnjo novega KOMPAKTNEGA REGALNEGA POMIVALNEGA 
STROJA, ki omogoča višjo hitrost pranja, odlična zmogljivost in pa ekonomično 
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delovanje. Končno nam je uspelo na majhnem prostoru vgraditi takšen stroj, zato je bilo 
potrebno predhodno gradbeno urediti prostor, z novimi vodovodnimi in pa elektro 
instalacijami. Zamenjali smo talne in stensko keramiko v celoti. 

 
Slika 15: novi pomivalni stroj 

Občasno se pojavljajo napake na hladilnikih in hladilnih komorah, bila je potrebna menjava 
hladilnega kompresorja hladilne komore, kar pa nam popravlja Sonjak Zoran s.p. 

 OSTALO 

Vzdrževanje in skrb za avtomobile 
- Opravljeni so bili servisni pregledi, menjave gum, tehnični pregledi  avtomobilov. 
- V letošnjem letu smo se udeležili INTENZIVNEGA TEČAJA VARNE VOŽNJE na Vranskem, 

kar je bila zanimiva praktična izkušnja obvladovanja vožnje v različnih nepredvidenih 
situacijah.  

Informatika 
- Podaljšati je bilo potrebno licenco protivirusnega programa ESET za zaščito računalnikov 

in serverja. 
- Sam sistem informatike je brez posebnih težav, deluje v redu, saj sprotno posodabljamo 

opremo in protivirusno zaščito. 

- Zamenjali smo pet računalnikov z monitorji in pa dva prenosna računalnika v Brinjevki 
in pa sejni sobi. Dela je izvedlo podjetje Infosys d.o.o., ki so tudi vzdrževalci našega 
informacijskega sistema. 
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Okolica 
- Meseca oktobra 2020 so nam uredili grede raznih cvetlic – trajnic (Podjetje OMORIKA 

d.o.o.). 

 
Slika 16: urejanje okolice 

- Okolico smo redno vzdrževali (čiščenje snega, posipanje, košnja trave). 
- V mesecu decembru smo okrasili okolico in vhod v Dom. 

 
Skrb za prostor odpadkov  
Skrbimo za kontinuiran odvoz kartonaže, mešanih odpadkov in kontroliramo brezhibno 
delovanje press kontejnerja. Servis press kontajnerja je izvedlo podjetje Eko line trade d.o.o. 
Odpadke odvaža KOCEROD, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., kartonažo pa Gorenje surovina 
d.o.o. 

 PRIMERJAVA PORABLJENE ELEKTRIČNE ENERGIJE V DOMU STAREJŠIH NA FARI PO 
MESECIH MED LETOMA 2020 IN 2021 V kW 

 
Graf 46: števec porabljene električne energije višje tarife po mesecih v kW 
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Graf 47: števec porabljene električne energije nižje tarife v kW 

PORABA ENERGIJE ZA OGREVANJE IN SANITARNO TOPLO VODO  

Spodnji podatki so prikaz porabe energije za centralno ogrevanje in ogrevanje sanitarne tople 
vode po mesecih – primerjava za leto 2020 in 2021, ki nam jo dobavlja podjetje Lesna vrata 
d.o.o.  

 
Graf 48: primerjava porabe toplotne energije v letih 2020 in 2021 v MWh 

Pripravil: Karli Pšeničnik 

4.14 SLUŽBA ZA PREHRANO IN DISTRIBUCIJO 

V letu 2021 je bilo do maja zaposlenih 12 delavcev; od tega 1 vodja prehrane,4 dietni kuharji in 
6 pomočnic dietnega kuharja, 1 pomočnica pa je bila od jan. do maja v bolniškem staležu, 
(kasneje je pustila službo) 1 pomočnica pa je bila celo leto na porodniškem dopustu. Od 
septembra dalje nas je bilo 12 zaposlenih; 1 delavka je šla v daljši bolniški stalež. 

IZOBRAŽEVANJA: Vodja prehrane, dietni kuharji in pomočniki dietnega kuharja smo imeli tudi 
razna izobraževanja na teme: 

 ravnanje s čistili in higiena umivanja rok za vse zaposlene, 
 usposabljanje iz varstva pri delu in varstva pred požarom za vse zaposlene, 
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 uporaba razkužil, mask in varovalne opreme v času pandemije covida. 

Izvaja se klasična razdelitev obrokov na celotnem oddelku v 1. in 2. nadstropju ter na oddelku 
Zarja in Mavrica; tablet sistem pa se daje stanovalcem, ki želijo obedovati v sobah ter vsem ki 
imajo diete. V času covida imamo izpostavljeno tudi sivo in rdečo cono, kjer prav tako skrbimo 
za hrano stanovalcem, ki morajo začasno biti v conah. 

V letu 2021 smo imeli 4 odvzete mikrobiološke vzorce živil ter 4 odvzete vzorce na čistočo. Vse 
kontrole in odvzemi vzorcev so bili neoporečni.  Inšpekcijskega nadzora ni bilo.  

Generalno čiščenje kuhinje in prostorov smo izvajali enkrat mesečno. Izvajali smo tudi 
organizacijski plan čiščenje prostorov, kjer je določena in odgovorna posamezna delavka za 
določen prostor v centralni kuhinji ter pomožnih prostorih kuhinje. Ostala čiščenja izvajamo 
sprotno. 

NABAVE DROBNEGA INVENTARJA:  

V kuhinji smo v letu 2021 dobili: 
 54 skodelic za enolončnico, 
 36 lončkov 34 cl, 
 56 menažnih posod 4/1, 
 1 stenska oglasna deska, 
 108 skodelic za belo kavo, 
 6 klešč za sladoled, 
 8 klešč za riž, krompir, 
 2 veliki metlici, 
 6 pvc posod s pokrovom za kruh, 
 60 skodelic acropal 25 cl.            

NABAVE OSNOVNIH SREDSTEV:  
 1 palični mešalnik Elektrolux + metlica za stepanje, 
 1 parnokonvekcijski aparat + plošča inox, 
 1 računalnik dell optiplex 3080 MT, 
 1 pomivalni tračni stroj Winterhalter, 
 1 servirni voziček rumen. 

S tem smo v letu 2021 posodobili kuhinjo z novim  konvektomatom  in novo pomivalnico bele 
posode s tračnim pomivalnim strojem. 

POROČILO O VZDRŽEVANJU IN SERVISIH V KUHINJI: 
 večkratna popravila (8x) pomivalnih strojev, popravilo hladilnega pulta, komore za 

zelenjavo, 
 popravilo (2x) patrone na konvekti, popravilo salamoreznice, plinskega kotla, 



DOM STAREJŠIH NA FARI – POROČILO ZA LETO 2021                                                          

 

 
106 

 
 

 čiščenje in dezinfekcija prezračevanja v kuhinji, 
 priprava in obnova prostora pomivalnice bele posode.    

    
Pripravila: Vesna Šart 

4.15 PRALNICA 

Da delo v pralnici poteka nemoteno so odgovorne 4 uslužbenke, občasno pa na pomoč priskoči 
še ena uslužbenka. Delo poteka izmensko – dopoldan in popoldan. Ob sobotah in praznikih se 
izvaja samo dopoldansko delo. Nedelje so proste.  

Zaposlene imamo vzdrževalke perila, ki skrbijo, da se umazane stvari pravilno ločijo v škafe in 
dajo na pranje. Ko se perilo opere in posuši se začne zlaganje, likanje in odlaganje stvari na 
poličke. V pralnici imamo 9 regalov posebej za odlaganje osebnih stvari stanovalcev, ki jih 
imamo razdeljene po oddelkih. 

Ko so poličke osebnih stvari polne, jih naložimo na voziček, katere nato delavka, ki je določena 
za razvoz perila dostavi na oddelek in pospravi v omare stanovalcem.  

Zaposlena pa je tudi šivilja, ki skrbi da so domske stvari in tudi osebne stvari stanovalcev in 
zaposlenih vedno pokrpane in zašite. 

 Iz strganih brisač ( velikih in malih) ter strganih slinčkov, ki se dajo na odpis naredimo krpice za 
umivanje. Letno jih naredimo okoli 1000. 

Vse delavke pa smo zadolžene, da redno in skrbno pregledujemo osebne stvari stanovalcev in 
smo še posebej pozorne na odstopanje nalepk, na katerih so imena stanovalcev. Če nalepke 
odstopajo jih označimo na novo, da se ne izgubijo.  Svojce še posebej opozarjamo, da je 
potrebno nove osebne stvari prinesti v pralnico, da jih označimo z nalepkami, saj lahko le tako 
zagotovimo, da v pralnici ostaja čim manj osebnih neoznačenih stvari. V letu 2021 smo tudi 
začele odlagati neoznačene osebne stvari stanovalcev po mesecih, da se lažje najde pogrešano 
perilo.  

Pregled leta 2021: 

JANUAR: 
 demontaža starih dozatorjev (ECOLAB) in montaža novih dozatorjev za čistila (Kimi 

d.o.o.), 
 v uporabo smo dobile 80 komadov nove posteljnine in 50 komadov novih podlog, 
 27. 1. 2021 – servis in čiščenje vseh sušilnih strojev in preizkus strojev. 
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FEBRUAR: 
 vse delavke smo se udeležile usposabljanje varstva pri delu in požarne varnosti in nato 

še predavanja o covid-19, 
 23.2. – servis vseh pralnih strojev ( menjava tesnil in vseh bobenskih obročev – gum) in 

čiščenje strojev. 

MAREC: 
 Iz podjetja Kimi so nam prinesli pasto za trdovratne madeže in pregledali delovanje 

dozatorjev in strojev. 
 10. 3. zamenjava bakteriocidnih seval. 
 17. 3. v stroju močno poči, boben je visel v eno stran. Polomljena je bila ena vzmetna 

obesa. Serviser odpravi napako in preveri delovanje stroja. 
 V uporabo smo dobili 100 novih košev za perilo (beli + zeleni), 500 novih krpic, 20 

predpasnikov. 
 Predavanja Družini prijazno podjetje se udeležita dve delavki pralnice. 

APRIL: 
 V uporabo dobili 100 novih pižam (pajacev), 600 novih krpic, 10 vzglavnikov, 200 

slinčkov, 50 malih brisač in 36 rjuh. Po oddelkih so dobili tudi nove kuhinjske krpe, vsega 
skupaj 192, ki se ločijo po barvah in pripadajo posameznemu oddelku  (24x delovna 
terapija – vijolične, 24x bar – modra, 24x uprava – siva, 60x oddelek 1 – oranžna in 60 
oddelek 2 – zelene).  

 Menjava oken. 

MAJ, JUNIJ 
 V uporabo smo dale še 30 novih podlog, 50 malih brisač. 
 27. 8. smo dobile nov sesalec za suho in mokro sesanje. 

AVGUST: 
 Servis pralnega stroja, menjava izpustnega ventila, vtočnega ventila ter popravilo 

ključavnice vrat in preizkus delovanja stroja. 
 V uporabo smo dale 10 vzglavnikov in 20 rjuh. 

SEPTEMBER: 
 Menjava luči v pralnici.  
 Serviser je pregledal likalne mize, zamenjal en likalnik in preizkusil delovanje likalne 

mize. 

DECEMBER:  
 Meritev hrupa na delovnem mestu – ugotovitev: v pralnici za dobra 2 dB presegamo 

najvišjo dovoljeno vrednost decibelov na delovnem mestu, zato bomo v prihodnjem letu 
delavke nosile zaščitne slušalke (v času centrifugiranja strojev). 
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V letu 2021 smo oprale, posušile, zlikale in zložile 100.021,8 kg perila, v povprečju pa dnevno 
zložimo nekje med 300 kg in 400 kg perila.  

Izvajale smo tudi pranje za zunanje uporabnike – tega je bilo nekoliko manj kot prejšnja leta. 
Privat zunanjih pranj smo imele 21, ostala zunanja pranja pa so bila na naročilnico (CSD, Občina 
Prevalje, Planinsko Društvo, Lovska družina). 

V delovanju pralnice posebnih težav ni bilo, razen nadomeščanja delavk v času dopustov in 
bolniških odsotnosti. Te težave so bile obvladljive z malo prilagajanja in timskega sodelovanja. 

V prihodnjem letu se bomo delavke še naprej trudile, da bo pralnica ostala lepa na pogled, 
urejena, zložena, da bodo stvari pospravljene in da bodo izgubljeni kosi oblačil našli svojo pot 
nazaj do svojih lastnikov.  

Pripravila: Martina Mager 

4.16 RECEPCIJA IN BAR 

Dobro počutje stanovalcev je odvisno od številnih okoliščin. Za odlično oskrbo stanovalca je 
zagotovo najbolj zaslužen dober kolektiv, od sprejema do slovesa stanovalca. Telefonist 
receptor je običajno prva oseba, s katero stanovalci in svojci pri sprejemu navežejo stik. Tudi vsi 
ki kličejo v Dom, najprej dobijo na telefon receptorja, ki jim poda ustrezne informacije ali 
preveže klic na določen oddelek, k določeni službi.   

Da delo na recepciji poteka nemoteno sta odgovorni 2 uslužbenki, občasno pa na pomoč 
priskoči še ena uslužbenka. Delo je izmensko – dopoldan in popoldan. Med vikendi in za 
praznike pa poteka celodnevno delo (od 9.00 do 19.00).  

Posamezna delavka opravlja celodnevno delo (sobota, nedelja, prazniki) do trikrat v mesecu. 
Poleg osnovnih del in nalog so spremembe v naravi dela dnevne, saj se na podlagi novih 
informacij posledično spreminja vsebina in obseg (začasno, dolgoročno).  

Delo v baru in recepciji poteka zelo razgibano in zajema naslednje osnovne naloge: 

INFORMIRANJE: 
 Zbiranje in posredovanje različnih informacij, 
 obveščanje stanovalcev o vsakodnevnih aktivnostih v domu, 
 usmerjanje svojcev in ostalih obiskovalcev, 
 posredovanje in vezava notranjih in zunanjih telefonskih klicev. 

EVIDENCE: 
 Evidenca odsotnosti stanovalcev, 
 interni telefonski imenik in seznam stanovalcev, 
 seznam razvoza kosil na dom, 
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 seznam in naročanja (pedikure, masaže, frizerske storitve), 
 evidenca obiskovalcev. 

POŠTA: 
 Urejanje, 
 Sortiranje, 
 posredovanje prispele pošte stanovalcem in uslužbencev. 

DOKUMENTI: 
Po potrebi ostalih služb se pripravljajo različna besedila, dokumenti, obvestila (pisanje jedilnika 
itd.). 

KLJUČI, ZAKLEPANJE 
 V recepciji se hranijo ključi nekaterih službenih prostorov in avtomobilov, 
 nadzorujemo vhod v Dom (dostopnost interventnih vozil), 
 nadzor alarmnih naprav ob aktiviranju, 
 v poletnih mesecih smo zadolžene za izklop klimatskih naprav, 
 zvečer se zaklenejo vsi vhodi in izhodi. 

PRODAJA: 
 delo v baru, kjer je na voljo več vrst pijač in ostalih artiklov, 
 naročanje in prevzemanje artiklov za bar, 
 izdaja računov za tržne dejavnosti (frizer, pedikura, delovna terapija, kuhinja,                   

pralnica), 
 prodaja darilnih bonov, število prodanih bonov je prikazano v spodnjem grafu: 

 

 
Graf 49: darilni boni v letu 2021 

Skupaj smo v letu 2021 prodali 39 darilnih bonov. 
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POMOČ V JEDILNICI: 
Zajtrk: 

- razdelitev zajtrka, 
kosilo:  

- razdeljevanje pijač stanovalcem, pomoč pri pospravljanju jedilnice, 
večerja: 

- brisanje pogrinjkov in  priprava jedilnice za zajtrk. 

Vsakodnevno pa skrbimo za čistočo in urejenost našega delovnega okolja. 

   Pripravile: Martina Mager, Slavica Zagrnik in Vesna Marošek 

4.17 FRIZER 

Delo v salonu sem v letu 2021 izvajala: 
- v ponedeljek, torek, četrtek in petek od 8.30 do 13.30 (14.30),  
- v sredo od 6.30 do 13.30 ter  
- vsako prvo in tretjo soboto v mesecu od 6.30 do 13.30.  

Na oddelku sem delala vsak dan, razen srede, od 6.30 do 8.30. Takrat se je urejala velika večina 
moških – brili so se samostojno ali s pomočjo. Ob ponedeljkih in četrtkih smo urejali stanovalce 
v drugem nadstropju, brade smo uredili kar 2405-krat. Ob torkih in petkih pa smo urejali 
stanovalce v prvem nadstropju ter v pritličju, uredili smo jih 1131-krat.  

Na željo smo stanovalca uredili (postrigli lase) v sobi ali kopalnici – teh je bilo 710. Na željo 
stanovalca sem ga prišla iskat v sobo, skupaj sva odšla v salon, kjer sem ga uredila in skupaj 
odšla nazaj.  

Občina Prevalje je v letu 2021 ob novem letu poklonila stanovalcem, ki prihajajo iz njihove 
občine, darilni bon, ki ga lahko izkoristijo za pedikuro, masažo ali frizerske storitve. Bonov je bilo 
42, od tega so jih 24 izkoristili za frizerja (4x moško striženje, 20x žensko striženje). 

Zaradi omejitev v Domskem baru tudi v letu 2021 nismo prodali veliko darilnih bonov. Za 
frizerske storitve sta bila vnovčena le dva bona (1x vodna, 1x striženje in pranje). 

V okviru tržne dejavnosti je delo v salonu zajemalo: 
- striženje las – ženske: 120x, 
- umivanje las in lasišča: 34x, 
- vodna ali fen pričeska: 343x, 
- trajna pričeska: 5x, 
- barvanje las: 58x, 
- striženje las – moški: 15x, 
- druge manjše storitve: 1x. 
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Graf 50: Delo v frizerskem salonu v okviru tržne dejavnosti 

V letu 2021 so vsi stanovalci prišli na vrsto za urejanje na dva meseca po vrstnem redu, ki sem 
ga dnevno beležila (± 14 dni zaradi razlike v delovnih dneh).  

Stanovalci, ki so v I. oskrbi, se sami odločijo, kdaj bi želeli frizerske storitve, a jih opomnim, če 
se zanje ne odločijo 2 meseca ali več.  

                                                                                                  Pripravila: Polonca Buhvald 

4.18  PEDIKURA, MASAŽE, RAZSTRUPLJANJE 2021 

Pedikura:  
Pod dejavnost pedikura spadajo vse storitve, kot so: zahtevna pedikura, manj zahtevna 
pedikura, splošna pedikura, vraščeni nohti, zadebeljena koža, zadebeljen – glivični noht in 
drugo. 

Potek pedikure: stopala najprej namakamo v topli, prijetni zeliščni kopeli, nato odpravimo trdo 
kožo, kurja očesa ter otiščance, postrižemo nohte in na koncu zmasiramo noge. Z našimi 
dolgoletnimi izkušnjami so stranke izjemno zadovoljne in se vedno znova rade vračajo. 

Vsa naročila za pedikuro so potekala po prednaročilu na recepciji Doma ter po dogovoru z 
diplomiranimi sestrami. Pri naročilih so nekateri koristili tudi darilne bone Občine Prevalje, ki so 
jih oddali na recepciji. 

Pedikuro sem izvajala pedikerka Nevenka Lednik. 
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Slika 17: stopala starostnikov potrebujejo posebno nego (vir fotografije: pixabay) 

Masaža:  
Pod dejavnost masaža spadajo: masaža celega telesa, masaža stopal oziroma masaža po 
dogovoru. 

Razstrupljanje nog: primerno je tako za odrasle kot tudi za otroke, ni pa primerno za nosečnice, 
epileptike, ljudi s srčnim spodbujevalcem in osebe s presajenimi organi. Traja 30 ali 15 minut, 
potreben je uvodni pogovor, nato pa pogovor o počutju. Stranka noge namaka v vodni kopeli, 
v katero je dodana sol, zaradi frekvence, ki jo proizvaja naprava, pa se skozi pore stopal izločajo 
toksini. Pri postopku ionizirana voda stimulira celice, da ponovno vzpostavijo električno 
ravnovesje in tako lažje sprejemajo hranila in izločajo odpadne snovi, ki so se nakopičile v telesu.  

Celice zdravega telesa imajo negativen potencial med 70 in 90 mV, medtem ko je negativen 
potencial obremenjenih ali poškodovanih celic le 10 do 20 mV, zaradi česar celice slabo 
absorbirajo hranila in težje izločajo strupe. 

Dokazano je, da takšen način razstrupljanja: 
- poveča življenjsko energijo ter izboljša splošno telesno in duševno počutje, 
- stimulira bioenergetska polja v telesu (tako se delovanje organov naravno 

izboljša), 
- ugodno vpliva na mikrocirkulacijo (izmenjava snovi med krvjo in telesnimi tkivi), 
- uravnava kislost in bazičnost v telesu (povišana kislost v telesu se pojavi pri 

nepravilni prehrani z veliko aditivov in konzervansov), 
- izboljša prekrvavitev v spodnjih okončinah, 
- uravnava krvni pritisk, holesterol, krvni sladkor, 
- izboljša gibljivost in zmanjšuje bolečine, 
- zmanjšuje potenje, 
- pomaga pri celulitu. 

Na koncu polurne terapije se voda močno obarva. Stopnja obarvanosti je odvisna od količine 
toksinov v telesu. Celotna terapija naj bi vsebovala 10 do 12 polurnih postopkov, ki bi jih 
ponavljali 1 do 2-krat tedensko. 
Stranke so z razstrupljanjem nog zelo zadovoljne. 
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Aromaterapija: je masaža z eteričnimi olji, ki jih dodamo v masažno olje. Vsak del telesa 
zmasiramo natančno po predpisih aromaterapije. V wellnessu sem masirala Nevenka Lednik. 

2021 pedikura masaža razstrupljanje 
januar 12 - - 
februar 2 - - 
marec 29 1 - 
april 19 - - 
maj 30 1 - 
junij 28 2 - 
julij 17 3 - 
avgust 26 1 - 
september 33 1 - 
oktober 23 3 1 
november 25 2 - 
december 26 2 - 
skupaj 270 16 1 

Tabela 25: število storitev po mesecih 

Pripravila: Nevenka Lednik 

4.19 PRIREDITVE in AKTIVNOSTI V DOMU STAREJŠIH NA FARI PREVALJE V LETU 
2021 

 
Slika 18: veselo popoldne - Blaž Pavlinec in Silvo Gorenšek, februar 2021 
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Slika 19: gospodinjski krožek, marec 2021 

 
Slika 20: blagoslov velikonočnih snopov 

APRIL 2021 
PETEK, 23. 4. 2021 – SVETA MAŠA 

 
Slika 21: velika noč 2021 



DOM STAREJŠIH NA FARI – POROČILO ZA LETO 2021                                                          

 

 
115 

 
 

MAJ 2021 
PETEK, 7. 5. 2021 – SAJENJE ROŽ V PARKU DOMA 
PONEDELJEK, 10. 5. 2021 – NASTOP HARMONIKARJEV V PARKU DOMA 
TOREK, 11. 5. 2021 – PIKNIK V PARKU DOMA 
PETEK, 21. 5. 2021 – PRIREDITEV V PARKU DOMA- OŠ PREVALJE 
ČETRTEK, 27. 5. 2021 – PALAČINKA PARTY 
ČETRTEK, 27. 5. 2021 – BOBNARSKA DELAVNICA V PARKU DOMA 
PETEK, 28. 5. 2021 – SVETA MAŠA V PARKU DOMA 

 
Slika 22: balinanje 

JUNIJ 2021 
TOREK, 1. 6. 2021 – ZELIŠČARSKA DELAVNICA V PARKU DOMA 
ČETRTEK, 17. 6. 2021 – SLADOLEDNI PIKNIK V PARKU DOMA 
TOREK, 29. 6. 2021 – NASTOP ETNO SKUPINE ZIMSKI KOSCI 

 
Slika 23: trobentači na obisku v Domu 
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JULIJ 2021 
ČETRTEK, 8. 7. 2021 – SLADOLEDNI PIKNIK 
ČETRTEK, 15. 7. 2021 – BOBNARSKA DELAVNICA V PARKU DOMA 
TOREK, 27. 7. 2021 – LIMONADA PARTY V PARKU DOMA 
ČETRTEK, 29. 7. 2021 – SLADOLEDNI PIKNIK 
PETEK, 30. 7. 2021 – SV. MAŠA 

 
Slika 24: telovadba v Brinjevki 

AVGUST 2021 
TOREK, 3. 8. 2021 – NASTOP HARMONIKARJEV V PARKU DOMA 
SREDA, 4. 8. 2021 – DELAVNICA TEHNIKE SPROŠČANJA V PARKU DOMA 
ČETRTEK, 5. 8. 2021 – BOBNARSKA DELAVNICA V PARKU DOMA 
PETEK, 6. 8. 2021 – PRIREDITEV OBČINE ČRNA V PARKU DOMA 
TOREK, 10. 8. 2021 – NASTOP HARMONIKAŠA V PARKU DOMA 

 
Slika 25: zabava v parku 
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SREDA, 11. 8. 2021 – DELAVNICA TEHNIKE SPROŠČANJA V PARKU DOMA 
ČETRTEK, 12. 8. 2021 – SLADOLEDNI PIKNIK V PARKU DOMA 

 
Slika 26: na gospodinjskem krožku smo pripravili sadno kupo 

SEPTEMBER 2021 
SREDA, 1. 9. 2021 – SVETA MAŠA V PARKU DOMA 
ČETRTEK, 2. 9. 2021 – BOBNARSKA DELAVNICA V PARKU DOMA 
TOREK, 7. 9. 2021 – S PESMIJO IN PROZO V JESEN 
SREDA, 8. 9. 2021 – DAN ZDRAVJA 
ČETRTEK, 9. 9. 2021 – SPREHOD ZA SPOMIN 

 
Slika 27: sprehod do centra Prevalj 

OKTOBER 2021 
PETEK, 1. 10. 2021 – SVETA MAŠA 
PETEK, 15. 10. 2021 – KOSTANJEV PIKNIK 
SREDA, 20. 10. 2021 – OKTOBERFEST 
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PETEK, 22. 10. 2021 – MEHIŠKI DAN 
ČETRTEK 28. 10. 2021 – MEHIŠKI DAN 

NOVEMBER 2021 
ČETRTEK, 18. 11. 2021 – KVIZ 

 
Slika 28: Kviz ob 20. obletnici 

PETEK, 19. 11. 2021 – SLAVNOSTNO KOSILO 
ČETRTEK, 25. 11. 2021 – IZDELAVA ADVENTNIH VENČKOV 
PETEK, 26. 11. 2021 – SV. MAŠA 

DECEMBER 2021 
PONEDELJEK, 6. 12. 2021 – MIKLAVŽ OBDARI STANOVALCE PO SOBAH 
TOREK, 21. 12. 2021 – BOŽIČNA STOJNICA 
23. 12. 2021 – SV.MAŠA 
23. 12. 2021 – OBISK BOŽIČKOV PRED DOMOM 
24. 12. 2021 – BOŽIČEK OBDARI STANOVALCE PO SOBAH 
28. 12. 2021 – KVIZ 
30. 12. 2021 – PRAZNIČNA STOJNICA V AVLI DOMA 
31. 12. 2021 – SLAVNOSTNO KOSILO 
 

Pripravila: Martina Trstenjak 
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4.20 POROČILO O IZOBRAŽEVANJU IN USPOSABLJANJU ZAPOSLENIH 

Kljub situaciji s koronavirusom so se zaposleni v letu 2021 udeležili velikega števila izobraževanj. 
Velika večina jih je potekala preko spleta, nekaj pa smo jih organizirali tudi v Domu, da so se jih 
zaposleni lahko udeležili v t. i. »mehurčkih«. 

 
št. 
zaposlenih naziv izobraževanja 

JANUAR 5 Pravilno rokovanje s pralnimi sredstvi dobavitelja KIMI d. o. o.  

1 Letni dopusti - avtomatska priprava obvestil 

2 Spletno srečanje aktiva socialnih delavcev pri Skupnosti soc. zavodov Slo. 

FEBRUAR 
 

1 Kakovost in varnost v zdravstvu 

71 
Cepljenje proti COVID-19: smo zaposleni v socialnovarstvenih zavodih res poskusni 
zajčki? 

1 Predstavitev predoperativne ortopedske šole SB SG 

MAREC 

1 
Novosti na področju ocenjevanja, napredovanja in nagrajevanja redne delovne 
uspešnosti javnih uslužbencev 

1 Komunikacija na delovnem mestu 

1 Cepljenje proti SARS-CoV-2 Imamo zdravstveni delavci zares dovolj informacij? 

2 Srečanje aktiva soc. delavcev in Fak. za soc. delo 

7 Praktični prikaz pravilne uporabe avtomatskega stroja Cleanfix za strojno čiščenje tal 

APRIL 1 Kako se samoorganizirati v teh časih 

1 Kaj imajo skupnega slab spanec, epigenetika in sladkorna bolezen? 

2 Preventiva izgorelosti med zaposlenimi v zdravstveni negi 

1 Klinično popoldne: Oskrba starejših - sedanjost in vizija prihodnosti 

14 Preprečevanje padcev in zlomov v DSO 

4 TPO odraslih z uporabo AED 

9 Šolanje za uporabo aparata Rational iCombi PRO 

MAJ 1 Kako zgraditi dober tim 

1 Spletna delavnica za Bownove terapevte 

3 Epidemija SARS-CoV19 na Koroškem 

1 Kakovost in varnost v zdravstvu 

1 Novi izzivi znanosti ob pojavu covid-19 

1 Dolgotrajna oskrba ljudi z demenco v teoriji socialnega dela 

1 
Strokovni posvet ob svetovnem dnevu brez tobaka: Novi tobačni izdelki in izdelki z 
nikotinom 

1 Izzivi vodenja v pretežno ženskih kolektivih 

1 Osnove kibernetske varnosti 

JUNIJ 15 Moč paliativne oskrbe 
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5 Zdrav življenjski slog in gibanje za zdravje 

2 Praktični dan Emmett terapevtov 

8 Zdrav življenjski slog in gibanje za zdravje 

1 Upravljavec centralnega ogrevanja - preizkus znanja 

12 Priporočila proti raku, naj ne izvisijo v zraku 

1 Odprava varčevalnih ukrepov na področju povračil stroškov in drugih prejemkov 

1 Kako postati umirjen, notranje trden in suveren v neprijetnih ali konfliktnih situacijah? 

JULIJ 13 Rokovanje z aparatom za merj. CRP (QUICK READ go) 

101 Pregled kriznega načrta  

15 Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED 

AVGUST 101 Pregled priporočil za preprečevanje in zajezitev okužb z virusom SARS-CoV-2  

9 Obnovitveno izobr. za obstoječe demenci prijazne točke  

56 
Preprečevanje prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2 in uporaba osebne varovalne 
opreme 

SEPTEMBER 1 Dileme v postopkih postavitve skrbnika za posebni primer 

45 
Preprečevanje prenosa okužbe z virusom SARS-CoV-2 in uporaba osebne varovalne 
opreme 

2 NPK: Delovna inštruktorica 

1 Socialna oskrba pred (v) 4. valom epidemije 

3 Kakovost in varnost zdravstvene obravnave v socialnovarstvenih zavodih 

2 AMZS Intenzivni tečaj varne vožnje za reševalno vozilo 

15 
Stanje in izzivi na področju Alzheimerjeve bolezni v sloveniji: Alzheimerjeva bolezen 
skozi prizmo sindemije SARS-CoV-2/COVID-19 

OKTOBER 1 Strokovni posvet: Obvladovanje covida-19 v zdravstvenih ustanovah 

27 Usposabljanje iz varstva pred požarom 

3 XXVII. Dnevi socialne zbornice 

1 Duševno zdravje - tesnobno stanje 

1 Tehnični in vsebinski problemi klasičnega in elektronskega arhiviranja 

1 Varni v pisarni (3 moduli) 

14 Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED 

1 Izobraževanje za vodje organizacijskih enot 

2 Oskrba bolnikov s kamni v sečilih 

1 Priprava na strokovni izpit s področja socialnega varstva 

NOVEMBER 1 Hitra interpretacija EKG zapisa za medicinske sestre 

12 Pravilna raba tračnega pomivalnega stroja 

1 Posledice covid bolezni in respiratorna fizioterapija 

3 Ergonomija na delovnem mestu in staranje zaposlenih 

2 Izobraževanje s področja kriznega komuniciranja 
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5 XXL SAOP konferenca 

1 Ključen je dober pregled nad obdelavami osebnih podatkov (EDO in DPIA) 

DECEMBER 1 Mednarodna konferenca Prihodnost je tu: varnost in zdravje pri delu 

12 Temeljni postopki oživljanja z uporabo AED 

Tabela 26: Izobraževanja v letu 2021 

Pripravila: Maja Črešnik 

4.21 TAJNIŠKA IN KADROVSKA OPRAVILA 

Evidentiranje in posredovanje vsa prejete pošta, naslovljene na zavod, izvajanje vseh 
administrativnih del za zavod (dopisi in druga korespondenca, potni nalogi, zapisniki …), 
priprava dokumentacije ob zaposlitvi, prenehanju delovnega razmerja in ob spremembah 
podatkov zaposlenim (javne objave prostih delovnih mest, predhodni zdravstveni pregled, 
prijave in  odjave v obvezna zavarovanja, potrdila o zaposlitvi, obvestila o prenehanju 
veljavnosti pogodbe o zaposlitvi, vodenje kadrovskih evidenc …), priprava pogodb o zaposlitvi, 
aneksov k pogodbam …  

Vodenje evidence o izrabi delovnega časa,  o letnem dopustu in drugih odsotnostih  javnih 
uslužbencev: priprava in izdaja obvestil o letnem dopustu, mesečne evidence odsotnosti – 
izdaja obrazcev o prijavi odsotnosti z dela za zaposlene na recepciji, kuhinji, pralnici, 
vzdrževanju in upravi zavoda ter mesečne evidence o višku in manjku ur. 

Do 20. v mesecu se priprava mesečnih razporedov dela (turnusi) po službah, ob koncu meseca 
pa priprava podatkov za obračun plače.   

Pripravila: Milena Jelen 

4.22 ŠKODNI DOGODKI 

V letu 2021 je bilo na Zavarovalnico Sava d.d. oddanih pet prijav škodnih dogodkov. 

V kuhinji smo prijavili škodo kompresorja hladilne komore, pomivalnega stroja in strojelom 
vodovodnih instalacij. 

Prijavili smo tudi okvaro pomivalnega stroja na oddelku Mavrica in dvigala, na katerem je bil 
okvarjen modul za niveliranje. 

S sporazumno dogovorjenem zneskom je bila z Zavarovalnico Sava d.d. poravnana 
premoženjska in nepremoženjska škoda posameznega škodnega primera. 

Pripravila: Milena Jelen 
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4.23 POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA »DRUŽINI PRIJAZNO PODJETJE« V LETU 
2021 

 
Slika 29: polni certifikat Družini prijazno podjetje 

Dom starejših Na Fari je 15. oktobra 2020 pridobil polni certifikat Družini prijazno podjetje.  

Polni certifikat je potrebno obnavljati vsake tri leta oziroma skladno s sklepom revizorskega 
sveta. V tem obdobju mora prijavitelj certifikata na vsakih 12 mesecev predložiti letno poročilo. 
V roku oddana letna poročila o napredku in izvedeni letni obiski svetovalca/ocenjevalca so 
pogoj za veljavnost polnega certifikata.  

Z novim triletnim obdobjem nadaljujemo prejšnje triletno obdobje in s tem ohranjamo 
kontinuiteto postopka. Z vsako nadaljnje triletno obdobje je potrebno dodati najmanj en nov 
ukrep. Postopek sprejemanja novega ukrepa v vseh nadaljnjih triletjih izvede tim za usklajevanje 
poklicnega in družinskega življenja, pogoj pa je, da se je vsaj eden izmed članovi udeležil 
izobraževanja za notranjega svetovalca. O poteku implementacije je potrebno poročati vsakih 
12 mesecev, vmesna poročila pa se preverijo na letnem obisku.  Po 36 mesecih sledi končna 
revizija. Na podlagi revizijskega poročila in vmesnih letnih poročil Revizijski svet poda končno 
oceno, ki je lahko pozitivna ali negativna.  

Tudi leto 2021 je bilo zaznamovano s »korona ukrepi« in je bilo izvajanje nekaterih ukrepov 
nemogoče, uspešno pa so bili izvedeni naslednji ukrepi: 

Ukrep št. 1: KOMUNICIRANJE  Z ZAPOSLENIMI 
o Zloženka (dostopna vsem zaposlenim), 
o Pravilnik o izvajanju ukrepov družini prijazno podjetje (dostopen vsem zaposlenim), 
o Zapisniki, kjer so podane informacije v zvezi z izvajanjem projekta družini prijazno podjetje, 

in sicer zapisniki strokovnih kolegijev direktorice, zapisnik Strokovnega  sveta zavoda. 
o Spletna stran Doma starejših Na Fari (Novičnik Ekvilib inštituta, Pravilnik o izvajanju ukrepov 

Družini prijazno podjetje , št. 010-02-2/20-1 z dne 19. 3. 2021, zloženka, Zbornik ob 20. 
obletnici delovanja Doma starejših Na Fari). 

Ukrep št. 2: KOMUNICIRANJE Z ZUNANJO JAVNOSTJO 
o Spletna stran Doma starejših Na Fari - zavihek DPP (Novičnik Ekvilib inštituta), zloženka, 

Pravilnik o izvajanju ukrepov Družini prijazno podjetje,  
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o logotip DPP – dopisni listi, kuverte, obr. PDM-1, 
o logotip – glavni vhod Doma starejših Na Fari, 
o na recepciji zavoda izobešena fotografija certifikata DPP, 
o na recepciji zavoda na vpogled zloženke o DPP, 
o v letnem poročilu objavljen prispevek o DPP, 
o Zbornik ob 20. obletnici delovanja Doma starejših Na Fari. 

Ukrep št. 3: RAZISKAVE MED ZAPOSLENIMI O USKLAJEVANJU DELA IN DRUŽINE 
o Raziskava bo izvedena enkrat v 3-letnem obdobju.  

Ukrep št. 4: IZOBRAŽEVANJE VODIJ NA PODROČJU USKLAJEVANJA DELA IN DRUŽINE 
o Izobraževanje vodij je bilo izvedeno v letu 2017, vodje službe so se seznanili s projektom 

pred pridobitvijo osnovnega certifikata.  

Ukrep št. 5: TIM ZA USKLAJEVANJE POKLICNEGA IN  DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA 
o Projektna skupina 9 članov je nadaljevala z delom. 
o Bila sta izvedena 2 sestanka in dve delavnici. Na sestanku so člani projektne skupine 

obravnavali  pripravo  vprašalnika za ocenjevanje vodij in planiranje letnih dopustov. 

Ukrep št. 6: NAČRTOVANJE LETNEGA DOPUSTA 
o Plan  koriščenja letnih dopustov – rok za oddajo je bil 19. marec 2021. 

Vodje služb so bili podrobneje seznanjeni s ukrepom in sicer, da se upošteva vse šolske počitnice 
in/ali kolektivni dopust partnerja. Plani koriščenja letnih dopustov po službah so bili 
posredovani vodjem služb, ki so letne dopuste nato uskladili s predlogi zaposlenih in možnostjo 
izrabe. 

Ukrep št. 7:  DELOVNA SREČANJA / ZBORI ZAPOSLENIH 
o Načrtovan zbor delavcev v letu 2021 zaradi preventivnih ukrepov pred novim 

koronavirusom ni bil izveden.  

Ukrep št. 8: DRUŽENJE ZA ZAPOSLENIMI 
o Ukrep ni bil izveden zaradi zaščitnih ukrepov pred okužbo COVID-19. Zaradi preventivnih 

ukrepov ni bilo običajnih druženj zaposlenih: strokovna ekskurzija, prednovoletno 
druženje, kostanjev piknik, sodelovanje na športnih igrah socialno varstvenih zavodov. 

Ukrep št. 9: OCENJEVANJE VODIJ S STRANI PODREJENIH 
o Ocenjevanje  vodij s strani podrejenih v koledarskem letu 2021 ni bilo izvedeno, bo v 1. 

polovici leta 2022.  
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Ukrep št. 10: VKLJUČITEV TEMATIKE USKLAJEVANJA POKLICNEGA IN DRUŽINSKEGA ŽIVLJENJA 
V LETNE RAZGOVORE 
o Zaposleni so prejeli obrazec letnega razgovora za leto 2021 z vključeno tematiko Družini 

prijazno podjetje in so  na ta način lahko podali pripombe in predloge  v zvezi z 
usklajevanjem poklicnega in družinskega življenja.  

Ukrep št. 11: PONOVNO VKLJUČEVANJE PO DALJŠI ODSOTNOSTI 
o Pripravljen načrt vključevanja po daljši odsotnosti je bil  za javno uslužbenko, ki se je vrnila 

v začetku leta 2021 z daljše bolniške odsotnosti, nato pa je bila ponovno odsotna od dela 
več kot pol leta in je bil načrt ponovno pripravljen.   

Ukrep št. 12: OBDARITEV OTROK ZAPOSLENIH 
o Obdaritev prvošolčkov. Obdarjeni so bili štirje prvošolčki in sicer z dominami na tematiko 

poznavanje  ure.  
o Obdaritev v času božično-novoletnih praznikov. Prireditve ni bilo zaradi preventivnih 

ukrepov pred okužbo s koronavirusom, 22 otrok v starosti od enega do vključno šestega 
leta starost pa so prejeli darilo. 

o Obdaritev novorojenčkov (1). Novorojenček je za darilo prejel kopalno brisačo na kapuco z 
izvezenim imenom. 

Ukrep št. 13: PSIHOLOŠKO SVETOVANJE IN POMOČ 
o Zaposleni so imeli možnost obiska pri psihiatrinji. 

Ukrep št. 14: DAN ODPRTIH VRAT  
o Načrtovan dan odprtih vrat v mesecu oktobru zaradi preventivnih ukrepov pred novim   

koronavirusom ni bil izveden.  

Ukrep št. 15: POZORNOST ZAPOSLENIM OB POMEMBNIH DOGODKIH  
o Darila zaposlenim ob rojstnem dnevu (104).  
o Pozornost ob rojstvu otroka (obdaritev novorojenčka, ki se izvaja z ukrepom št. 12). 
o Pozornost zaposlenim ob pomembnih praznikih: božič, velika noč … (voščilo, darilo). 

Ukrep št. 16: OTROCI V ORGANIZACIJI/PODJETJU  
o Zaradi preventivnih ukrepov pred okužbo Covid-19  ukrep ni bil izveden.  

Pripravila: Milena Jelen 
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4.24 POROČILO O UVAJANJU NOVO ZAPOSLENIH DELAVCEV V LETU 2021 
(POROČILO O IZVAJANJU PROJEKTA – INTERNI NAČRT UVAJANJA NOVIH 
DELAVCEV V DOMU STAREJŠIH NA FARI) 

Odgovorna oseba: Maja Črešnik (v sodelovanju z vodji služb: Službo zdravstvene nege in oskrbe, 
Službo prehrane in distribucije, Finančno računovodsko službo, Službo pomoči na domu, 
Tehnično službo, Socialno službo, Službo delovne terapije, Fizioterapijo in Servisnimi službami). 
Cilji projekta:  

- dobra priprava novih delavcev na vključitev v delovno okolje, 
- natančna seznanitev s pravili ter pravicami in dolžnostmi, 
- natančna seznanitev delavca z delovnim redom, da čim prej postane odgovoren in 

samostojen delavec, 
- skrb za dobro počutje delavca v kolektivu in občutek sprejetosti. 

Vsebina: V letu 2021 (od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021) smo novo zaposlene pred podpisom 
pogodbe seznanili z vrsto in vsebino delovnih nalog, delovnim časom, z dejavnostjo, 
organizacijo in načinom dela Doma ter prostori v Domu, akti zavoda, kodeksom etičnih načel in 
varovanjem osebnih podatkov, napotili smo jih na predhodni zdravniški pregled in 
usposabljanje iz varstva pri delu in požarnega varstva.  
Novo zaposlene sta kadrovik ali vodja splošne kadrovske službe predstavili vodjem, zaposlenim 
na upravi Doma ter najbližjim sodelavcem, ostalim sodelavcem v timu pa so jih predstavili vodje. 
Vsi zaposleni smo se trudili, da bi se novo zaposleni počutili sprejete in da bi bili prvi dnevi zanje 
čim manj stresni, hkrati pa smo želeli, da dobro spoznajo način dela in njihove delovne naloge.  
Vse leto smo delali po Internem načrtu uvajanja novih delavcev v domu starejših Na Fari, vodje 
so po enem mesecu opravile razgovor z zaposlenimi, po 6 mesecih pa so zaposleni izpolnili 
anketo »zadovoljstvo novo zaposlenih delavcev s sprejetostjo v kolektivu«. 

Spremljanje:  
Od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 smo v Domu na novo zaposlili:  

delovno mesto določen / nedoločen čas število novo zaposlenih oseb 
bolničar negovalec določen čas 1 
bolničar negovalec - pripravnik določen čas 4 
dietni kuhar določen čas 1 
kuhar določen čas 1 
oskrbovalka določen čas 1 
sr. med. sestra - pripravnik določen čas 2 
strežnica določen čas 3 
vodja FRS nedoločen čas 1 
zaposleni v programu javnih del določen čas 4 

skupaj:  18 novih zaposlitev 
Tabela 27: Nove zaposlitve v letu 2021 
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Novo zaposleni so prejeli Dnevnik pozitivnih dogodkov, katerega namen je bil, da bi jih 
spodbudil k osredotočanju na pozitivna občutja ob zaposlitvi. Vsi se zavedamo, da so novo 
okolje in nove delovne naloge lahko zelo stresni in da se moramo tudi sami potruditi, da 
poiščemo pozitivne točke. Odziv na dnevnik tudi v letu 2021 ni bil najboljši – zaposleni so 
ponujeni dnevnik sicer vzeli in povedali, da ga bojo izpolnili, vrnili pa ga ne bi, ker se jim je zdel 
zapis preveč oseben in se ne počutijo dovolj domače, da bi z nami delili svoje misli in občutja. 
Tako nismo dobili vrnjenega niti enega dnevnika.  

Po enem mesecu so se vodje z novo zaposlenimi pogovorili glede sprejetosti v kolektiv, 
opravljanja delovnih nalog in morebitnih težav pri uvajanju na delovno mesto.  

Kot pozitivno so zaposleni izpostavili:  
 Na delovnem mestu se dobro počutim, rada pridem v službo.  
 Dobro sodelovanje s sodelavci. 
 Všeč mi je, ker je delo dinamično.  
 Kolektiv me je lepo sprejel. 
 Delo je lažje, ker sem enkrat prej že delala v Domu in sem poznala delo.  
 Rada delam s starejšimi. 
 V timu si med seboj pomagamo. Vsi so zelo komunikativni. 
 Zanimivo delo, čas zelo hitro mine. 
 Dobro vodstvo. 

Kot negativno so zaposleni izpostavili:  
 Na začetku sem vse jemala preveč resno in se obremenjevala s problemi stanovalcev.  
 Na začetku slabše sodelovanje z negovalnim timom, ker me niso sprejele. A se je 

izboljšalo.  
 Nepoznavanje stanovalcev, ker je zelo veliko ljudi. 
 Na začetku sem imela nekaj težav zaradi delovnega časa, a sem se navadila.  
 Nošenje maske, saj stanovalci ne vidijo nasmeha in tudi komunikacija je težja. 
 Prost le en vikend na mesec.  
 Včasih premalo zaposlenih. 
 Težko je slediti vsem navodilom in smernicam glede covida. 

Po šestih mesecih smo novo zaposlenim razdelili ankete o zadovoljstvu z uvajanjem v delo, da 
bi ob morebitnih težavah lahko vnesli izboljšave. Ankete so zaposleni oddali v skrinjico na 
recepciji, saj so v preteklosti oddajali vprašalnik v tajništvo ali kadroviku in ob tem povedali, da 
niso odgovarjali tako iskreno, kot bi, če bi bil vprašalnik popolnoma anonimen (imen niso 
napisali, je pa tisti, ki je vprašalnik prevzel, vedel, kdo ga je oddal). Od razdeljenih 18 
vprašalnikov (nekaj teh je bilo od zaposlenih v letu 2020, ki še niso bili vključeni v poročilo za 
leto 2020, saj od njihove zaposlitve še ni minilo 6 mesecev in vprašalnika do poročila še niso 
izpolnili) smo jih vrnjenih dobili 7. 
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Trditve so zaposleni ocenjevali z ocenami od 1 do 5, pri čemer je bila ocena 1 najnižja in ocena 
5 najvišja. Vprašalnike je vrnilo 7 novo zaposlenih. 

Rezultati analize vprašalnikov:  
1. »Postopek sprejema in uvajanja v delo je bil dober.« 

Tri osebe so trditev označile kot najbolj resnično, dve osebi sta podali oceno 4 in dve osebi 
oceno 3. Povprečna ocena: 4,14. 

2. »S pravicami in dolžnosti, ki mi jih nalaga delodajalec, sem bil/a dovolj seznanjen/a.« 
Štiri osebe so trditev označile kot najbolj resnično, dve osebi sta podali oceno 4 in ena oseba 
oceno 3. Povprečna ocena: 4,43. 

3. »V delovno skupino sem bil-a dobro sprejeta.« 
Pet oseb je trditev ocenilo z oceno 5, dve pa z oceno 4. Povprečna ocena: 4,71. 

4. »V celoten kolektiv sem dobro sprejet/a.« 
Tri osebe so se s trditvijo popolnoma strinjale, tri osebe so podale oceno 4 in ena oseba oceno 
3. Povprečna ocena: 4,29. 

5. »Na svojem delovnem mestu se dobro počutim.« 
Štiri osebe so trditev označile kot najbolj resnično, dve osebi sta podali oceno 4 in ena oseba 
oceno 3. Povprečna ocena: 4,43. 

6. »V delovni skupini si sodelavci med seboj pomagamo.« 
Štiri osebe so se s trditvijo popolnoma strinjale, tri osebe so podale oceno 4. Povprečna ocena: 
4,57. 

7. »Sodelovanje sodelavcev med službami je dobro.« 
Dve osebi sta se s trditvijo popolnoma strinjali, tri so podale oceno 3, ena oseba oceno 3, ena 
oseba pa se s to trditvijo sploh ni strinjala in je podala oceno 1. Povprečna ocena: 3,71. 

8. »Oseba, ki me je uvajala, mi je podala vse informacije, potrebne za dobro delo in dobro 
počutje v Domu.« 

Pet oseb se je s trditvijo popolnoma strinjalo, po ena oseba pa je podala oceno 4 in 3. Povprečna 
ocena: 4,57. 

9. »Kaj vam je najbolj ostalo v spominu  (pozitivno ali negativno - dogodki, občutki) iz 
prvega tedna dela v Domu?«  

Odgovori zaposlenih: 
 Bila sem dobro sprejeta. 
 Sodelovanje s sodelavci. 
 Dober sprejem s strani stanovalcev. 
 Prvi dnevi so bili težki, naporni zaradi vseh ukrepov zaradi covid-19. Sledili so vedno 

boljši dnevi. 
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10. »Kaj ste v času uvajanja na delovno mesto najbolj pogrešali?« 
Odgovori zaposlenih: 

 Komunikacijo. 
 Ničesar. Sestra Monika K. K. mi je vse pokazala in mi ponudila vso pomoč in podporo. 

Zaradi nje sem se počutila še bolj dobro. 

11. »Kaj še lahko storimo za vaše boljše počutje in sprejetost v delovnem okolju?« 
Odgovori zaposlenih:  

 Da bi bila pridnost malo bolj cenjena. 
 Izboljšati komunikacijo v hiši. 
 Ničesar. Počutila sem se zelo dobro, lepo sprejeto od vseh sodelavcev. 

 
Graf 51: Primerjava povprečnih ocen pri posameznih vprašanjih ter skupne povprečne ocene med leti 2018, 

2019, 2020 in 2021. 

Analiza:  
Zadovoljstvo  je v letu 2018 znašalo 4,78, v letu 2019 4,46, v letu 2020 4,67, v letu 2021 pa je 
bilo 4,36, kar pomeni, da je rezultat v letu 2021 za 0,31 slabši kot v letu 2020. Glede na 
izčrpanost zaposlenih po dveh letih »koronakrize« to niti ni presenetljiv rezultat. Pri vseh 
vprašanjih je rezultat slabši kot preteklo leto, najbolj se je zadovoljstvo novo zaposlenih znižalo 
glede sodelovanja sodelavcev med službami. Najslabšo oceno so novo zaposleni kot že leto 
poprej podali pri trditvah »Sodelovanje sodelavcev med službami je dobro« in »Postopek 
sprejema in uvajanja v delo je bil dober«.  

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5

"Postopek sprejema in uvajanja v delo je bil dober."

»S pravicami in dolžnosti, ki mi jih nalaga delodajalec, sem
bil/a dovolj seznanjen/a.«

»V delovno skupino sem bil-a dobro sprejeta.«

»V celoten kolektiv sem dobro sprejet/a.«

»Na svojem delovnem mestu se dobro počutim.«

»V delovni skupini si sodelavci med seboj pomagamo.«

»Sodelovanje sodelavcev med službami je dobro.«

»Oseba, ki me je uvajala, mi je podala vse informacije,
potrebne za dobro delo in dobro počutje v Domu.«

skupna povprečna ocena

leto 2021 leto 2020 leto 2019 leto 2018
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Za to leto smo med predlogi izboljšav poleg spodbujanja novo zaposlenih k izpolnjevanju 
vprašalnikov in iskrenosti pri odgovarjanju ter spodbujanja ostalih zaposlenih, da pomagajo 
novo zaposlenim pri delu in jih sprejmejo v kolektiv, zapisali tudi uvedbo skrinjice, v katero novo 
zaposleni oddajo izpolnjene vprašalnike. Tako naj bi bili, po njihovih besedah, bolj iskreni pri 
odgovorih, saj so na ta način resnično anonimni (prej sta vodja splošne kadrovske službe ali 
kadrovik sprejela vprašalnik in ob tem točno vedela, kakšne odgovore je podal zaposleni, čeprav 
na vprašalniku ni bilo imena in priimka). Skrinjico smo postavili na recepcijo in zaposlene, ki smo 
jim izročili vprašalnik, seznanili, naj ga oddajo v to skrinjico. Vseeno smo dobili vrnjenih le 7 od 
18 vprašalnikov. 

Novo zaposlene smo spodbujali k pisanju Dnevnika, a kljub temu nismo dobili vrnjenega 
nobenega Dnevnika, zato bi ga v tem letu morda ukinili.  

Predlogi izboljšav: 
- Še pred podpisom pogodbe in ob nastopu dela bodo Milena Jelen, Maja Črešnik in 

vodje še bolj pozorno seznanile novo zaposlene z vsemi potrebnimi informacijami in 
jih seznanili z Domom in zaposlenimi v ostalih službah. Novo zaposlene bodo še bolj 
spodbujali, da se v primeru težav ali vprašanj obrnejo na koga od zaposlenih (vodjo, 
vodjo kadrovske službe, kadrovika ali koga drugega od zaposlenih, ki se mu lažje 
zaupajo). 

- Vodje služb bodo še naprej pozivale zaposlene, da pomagajo novo zaposlenim pri 
delu in sprejetju v kolektiv – posebej še mentorji. 

- Odgovorna oseba za načrt bo še naprej spodbujala novo zaposlene k oddaji anketnih 
vprašalnikov in opomnila vodje na razgovore po enem mesecu zaposlitve. 

- Zaposlene bomo spodbujali k iskrenosti ob podajanju odgovorov na vprašalniku, saj 
lahko le tako uvedemo pozitivne spremembe.  

Odgovorne osebe: vodje služb oz. odgovorni za uvajanje novih delavcev – glej načrt. 

Pripravila: Maja Črešnik 

4.25 POROČILO O DELU V LETU 2021 – POOBLAŠČENA OSEBA ZA VARSTVO 
OSEBNIH PODATKOV 

Kot Dom starejših obdelujemo tudi posebne vrste osebnih podatkov, zato je še posebej 
pomembno, da se vsi zaposleni zavedajo pomena varstva osebnih podatkov in da so o tej temi 
dobro poučeni. Leto 2021 je bilo, prav tako kot leto pred tem, zaradi epidemije in situacije s 
koronavirusom zelo posebno: zaposlenim in obiskovalcem smo merili telesno temperaturo, 
dnevno spremljali zdravstveno stanje zaposlenih, poročali o številu testiranih, obolelih, 
cepljenih – tako zaposlenih kot stanovalcev (na Ministrstva, NIJZ, Občino). Preverjali smo 
izpolnjevanje pogoja PCT pri zaposlenih, obiskovalcih in v določenih primerih tudi pri  



DOM STAREJŠIH NA FARI – POROČILO ZA LETO 2021                                                          

 

 
130 

 
 

stanovalcih. Redno sem spremljala mnenja informacijskega pooblaščenca glede obdelav 
osebnih podatkov in zaposlenim nudila ustrezno podporo glede obdelav osebnih podatkov.  

Vprašanja so se pojavljala predvsem glede informacij o okužbah s covid-19 ali cepljenju 
zaposlenih ter preverjanju izpolnjevanja pogoja PCT pri obiskovalcih. Ker sem sledila 
spremembam zakonodaje in predpisov, sem z novostmi in spremembami seznanjala tudi ostale 
zaposlene. Zaposlenim, ki sprejemajo obiske, sem večkrat obrazložila pomen varstva osebnih 
podatkov pri sprejemih obiskovalcev, sploh v povezavi s preverjanjem izpolnjevanja pogoja PCT.  

V letu 2021 sem sodelovala tudi pri podajanju informacij za revizijo splošnih kontrol 
informacijskega sistema – pri pripravi dokumentacije in pri pregledu, ki so ga opravili v Domu. 

Prijav ali pritožb v povezavi z varstvom osebnih podatkov v letu 2021 ni bilo, prav tako ni bilo 
ugotovljenih kršitev varnosti. 

Pripravila: Maja Črešnik 

4.26 Plan in realizacija tržne dejavnosti  

V letu 2021 smo izvajali tržno dejavnost v kuhinji – malic za zaposlene je bilo mesečno 
pripravljenih cca. 2.004 – toplih in hladnih obrokov (za nočne malice in nedelje popoldan), kar 
znaša skupno 24.045 malic v celem letu. Razvoz kosil na domove: v letu 2021 smo pripravili in 
dostavili 17.886  kosil, kar mesečno znaša v povprečju cca 1.491 kosil. 

Rekapitulacija izdaje obrokov v kuhinji: 
- 22 x bloki za malico, 
- 247x blokov za enolončnico, 
- 13× potica.  

V okviru tržne dejavnosti je delo v frizerskem salonu zajemalo: 
- striženje las – ženske: 120x, 
- umivanje las in lasišča: 34x, 
- vodna ali fen pričeska: 343x, 
- trajna pričeska: 5x, 
- barvanje las: 58x, 
- striženje las – moški: 15x, 
- druge manjše storitve: 1x. 

Tržno dejavnost smo v letu 2021 izvajali tudi v baru in s pedikurami. 

Zastavljene naloge so bile kljub prilagojenim razmeram zaradi covida-19 realizirane. 
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Pri izvajanju programa dela je prišlo do sprememb dela, takojšnjemu spremenjenemu 
trenutnemu prilagajanju situacije, sledenju epidemiološke slike v Domu, okolici in državi, 
vendar ni zaznati nedopustnih ali nepričakovanih posledic pri izvajanju dela. Pravilnost 
izvedenih del in nalog nam dokazuje zadovoljstvo stanovalcev, svojcev in zaposlenih Doma.  

 

Ocenjujemo, da smo v vseh preteklih letih vse cilje dosegali v celoti. V letu 2020 in 2021 pa 
določenih ciljev nismo dosegali v celoti, vendar le-to ni vplivalo na poslovanje zavoda kakor tudi 
ne na samo uspešnost zavoda. Veliko smo se naučili in ravno svoj uspeh danes lahko merimo 
tudi z vsebinami izkušenj, pravilnih odločitev in uspešnega prehoda skozi dvoletno obdobje, 
odkar je SARS-CoV-2 v državi.  

 

Dom starejših Na Fari posluje v skladu z opredeljenimi standardi in merili, kot jih predpisuje 
zakonodaja. V stroške, na katere zavod nima vpliva, nismo posegali in smo s tem ohranili 
kvaliteto nudenja uslug oskrbe in nege. Stroške, ki niso vezani na izboljšavo kvalitete, smo 
ustrezno omejili in izkazujemo pozitivni poslovni izid. Državni proračun je kril stroške za omilitev 
posledic covida-19 v skladu z veljavno zakonodajo.  

Dejavnost Doma starejših Na Fari je pod nadzorom organov in institucij: 
- Ministrstvi, pristojni za področji socialnega in zdravstvenega varstva (Ministrstvo za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Ministrstvo za zdravje), 
- Socialna inšpekcija, 
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, 
- Ministrstvo za finance, 
- Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, 
- Računsko sodišče, 
- ostali organi in institucije, pristojni za nadzor delovanja javnih zavodov. 
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Vodstvo podpira vzpostavitev jasnega in preglednega sistema notranjih kontrol, ki je namenjen 
boljšemu obvladovanju poslovnih in delovnih procesov v Domu. Direktorica Doma Stanka Vauh 
IZJAVLJAM, da ima Dom starejših Na Fari vzpostavljen primeren sistem notranjega nadzora javnih 
financ, ki deluje in se ustrezno vzdržuje ter zagotavlja, da so ustrezno obvladovana vsa tveganja 
za doseganje ciljev, pravilnosti poslovanja in poročanja.  

Dom ima sprejet register tveganj, s pomočjo katerega vodimo zaznana tveganja pri poslovanju. 
Register enkrat letno posodabljamo na podlagi dnevnih, tedenskih kot tudi mesečnih sestankov 
posameznih služb. 

Na podlagi registra tveganj, opravljene notranje revizije in izpolnitev vprašalnikov o 
obvladovanju tveganj v zavodu se vsako leto pripravi Izjava o oceni notranjega nadzora javnih 
financ, ki jo oddamo skupaj z letnimi poročili na AJPES.  

Ocena notranjega nadzora javnih financ je pripravljena v skladu z Metodologijo za pripravo 
Izjave o oceni notranjega nadzora javnih financ in jo bo Dom starejših Na Fari posredoval AJPES-
u preko računalniškega programa, kopija je priloga letnega poročila in posredovana na MDDSZ. 

 

Določeni manjši kratkoročni cilji niso bili realizirani zaradi objektivnih razlogov (epidemija, slabe 
epidemiološke razmere), vendar le-to ni vplivalo na poslovanje zavoda. Proste kapacitete 
zavoda so se morale obdržati zaradi uvedbe »sivih« in »rdečih« con v zavodu. Do 31. 12. 2021 
je MDDSZ sofinanciralo proste kapacitete, katere ne smejo biti zasedene zaradi pripravljenosti 
zavoda na možnost ureditve »con«. Strokovne vsebine dela so bile prilagojene trenutnemu 
stanju, možnostim in dopustnosti v skladu z veljavnimi odloki Vlade RS.  

 

Dom starejših Na Fari ima velik pomen pri reševanju institucionalnega varstva starejših nad 65 
let in še posebej za občane Mežiške doline. Občine so bile tudi soinvestitorke izgradnje Doma. 

V Domu zaposlujemo predvsem osebe iz lokalnega okolja in v letu 2021 nismo zaznali manka 
zdravstveno negovalnega kadra. 
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V letu 2021 smo ponovno posvetili pozornost ločenemu zbiranju odpadkov (na kraju nastanka), 
izvajanju ukrepov preprečevanja in zmanjšanja nastajanja odpadkov ter ravnanja z odpadki. V 
ta namen smo v preteklem letu dodatno nabavili posebne koše za ločeno zbiranje odpadkov 
znotraj Doma starejših Na Fari in organizirali izobraževanje za zaposlene o pomenu ločevanja 
odpadkov ter njihovem škodljivem tveganju za okolje. Poučili smo jih, da je potrebno z odpadki 
iz zdravstva ravnati na način, da ni ogroženo zdravje ljudi (zaposlenih in oskrbovancev) in da se 
preprečujejo bolnišnične okužbe na bivalnih in negovalnih oddelkih, kjer se opravlja 
zdravstvena dejavnost. V letu 2021  beležimo večjo količino odvoza odpadkov s klasifikacijsko 
številko 180103 – infektivni odpadki, ki z vidika preventive pred infekcijo zahtevajo posebno 
ravnanje pri zbiranju in odstranitvi. Vzrok v povečanju količine teh odpadkov je v prisotnosti 
okužbe s SARS-CoV-2 (COVID-19) pri stanovalcih. V letu 2021 smo naročali odvoze infektivnih 
odpadkov enkrat mesečno in le po potrebi vsake štirinajst dni in s tem skušali privarčevati na 
stroških prevoza. Za odvoz in odstranitev nevarnih odpadkov sodelujemo s podjetjem Mollier 
d. o. o., iz Celja.  

S Komunalnim podjetjem LOG, d. o. o., Ravne na Koroškem in KOCEROD-om, družbo za ravnanje 
z odpadki d.o.o. imamo sklenjeno pogodbo o odvozu in odstranitvi komunalnih odpadkov. 
Komunalni odpadki se preko celega leta zbirajo ločeno v kontejnerjih na zbirnem ekološkem 
odlagališču odpadkov.  

Dom starejših Na Fari še vedno izpolnjuje pogoje s strani Ministrstva za zdravje in poseduje 
naziv »Učni zavod« za izvajanje praktičnega pouka dijakov zdravstvenih šol in študentov 
visokošolskih zavodov. V Domu so opravljali PUD dijaki Srednje zdravstvene šole Slovenj Gradec, 
klinične vaje pa študenti Fakultete za zdravstvene in socialne vede Slovenj Gradec.  

Odličnost zavoda: 
- Družini prijazno podjetje: polni certifikat smo prejeli 15. 10. 2020, 
- E-Qalin: ponovni certifikat smo prejeli 8. 12. 2020. 

 

11.1 ANALIZA KADROVANJA 

 ZAPOSLOVANJE 

Na  dan 31. 12. 2021 je bilo v Domu starejših Na Fari zaposlenih 110 javnih uslužbencev, med 
temi so 4 zaposlene vključene v programe javnih del. Povprečno število zaposlenih za leto 2021 
je 109 zaposlenih, to je 7 zaposlenih več v primerjavi s preteklim letom. Za nedoločen čas je bilo 
na zadnji dan leta zaposlenih 87 delavcev, za določen čas pa 23 delavcev, kar je razvidno iz 
tabele št. 28. 
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DELOVNO MESTO Št. delavcev 
ZAPOSLITEV 
Nedoločen 
čas 

Določen čas 

SOCIALNI DELAVEC 2 2  
BOLNIČAR-NEGOVALEC  16 10 6 
BOLNIČAR-NEGOVALEC-pripravnik 2  2 
DELOVNI INŠTRUKTOR  2 2  
SREDNJA MEDICINSKA SESTRA I  22 22  
SR.MED.SESTRA - PRIPRAVNIK 2  2 
DELOVNI TERAPEVT 1 1  
VODJA DELOVNE TERAPIJE 1 1  
FIZIOTERAPEVT 1 1  
DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA  2 2  
SOCIALNA OSKRBOVALKA II 2 1 1 
OSKRBOVALKA 2  2 
FIN. RAČUNOV. DELAVEC 1 1  
RAČUNOVODJA 1 1  
VODJA FRS 1 1  
VODJA SPL. KADR. SLUŽBE 1 1  
STROKOVNI SODELAVEC  1 1  
STREŽNICA 12 9 3 
POMOČNIK DIET. KUHARJA 7 7  
VZDRŽEVALEC PERILA 1 1  
DIETNI KUHAR  5 4 1 
KUHAR 1  1 
ŠIVILJA 3 3  
TELEFONIST-RECEPTOR 2 2  
VODJA PRALNICE IN RECEPCIJE 1 1  
FRIZER PEDIKER 1 1  
VARUHINJA 3 2 1 
VZDRŽEVALEC 2 2  
NATAKAR SERVIRKA 1 1  
SERVIRKA 2 2  
VODJA PREHRANE IN DISTRIBUCJE 1 1  
DIREKTORICA SVZ 1 1  
VODJA ZDR. NEGE IN OSKRBE 1 1  
VODJA TEHNIČNE SLUŽBE 1 1  
KADROVIK 1 1  
JAVNA DELA  4  4 
SKUPAJ: 110 87 23 

Tabela 28: Število zaposlenih po delovnih mestih in zaposlitvi za določen in nedoločen čas na dan 31. 12. 2021. 
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MESEC leto 2015 leto 2016 leto 2017 leto 2018 leto 2019 leto 2020 leto 2021 
JANUAR 96 111 104 107 103 104 107 
FEBRUAR 96 111 102 106 103 103 112 
MAREC 100 108 106 106 103 101 113 
APRIL 104 109 103 106 104 100 112 
MAJ 102 109 106 107 107 98 112 
JUNIJ 101 107 107 105 109 101 110 
JULIJ 102 105 105 105 108 101 105 
AVGUST 102 105 104 104 105 101 106 
SEPTEMBER 105 107 106 105 107 100 109 
OKTOBER 108 108 106 102 108 104 109 
NOVEMBER 108 108 106 102 107 105 109 
DECEMBER 109 106 106 104 106 109 110 

Tabela 29: Število zaposlenih na dan zadnji dan meseca po letih od 2015 do 2021. 

 
Graf 52: Število zaposlenih na zadnji dan meseca v letih od 2015 do 2021. 

Povprečna starost zaposlenih je bila 43,89 let. Tabela št. 30 prikazuje število in odstotek 
zaposlenih po starostnih skupinah. Največ zaposlenih – 21, jih je bilo v starostni skupini od 50 
do 55 let, sledita starostni skupini od 55 do 60 let in od 45 do 50 let, v katerih je bilo po 17 
zaposlenih. 13 zaposlenih je bilo v starostni skupini  od 40 do 45 let, 12 zaposlenih v skupini od 
30 do 35 let, 9 zaposlenih v skupini od 35 do 40 let, 8 zaposlenih v skupini od 25 do 30 let, 7 
zaposlenih v skupini od 20 do 25 let, 6 zaposlenih  pa je bilo starih več kot 60 let. 
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Starostna skupina Število zaposlenih V odstotkih 
Od 20 do 24 let 7 6,3 
Od 25 do 29 let 8 7,3 
Od 30 do 34 let 12 10,9 
Od 35 do 39 let 9 8,2 
Od 40 do 44 let 13 11,8 
Od 45 do 49 let 17 15,5 
Od 50 do 54 let 21 19 
Od 55 do 59 let 17 15,5 
60 in več let 6 5,5 
Skupaj: 110 100 

Tabela 30: Število zaposlenih po starostnih skupinah in odstotkih 
 

 
Graf 53: Število zaposlenih po starostnih skupinah v odstotkih. 

V preteklem letu smo na Zavod RS za zaposlovanje – Urad za delo Ravne oddali 28 prijav za 
prosta delovna mesta. Iskali smo kandidate za zaposlitev za delovno mesto: 

- bolničar negovalec – 11 (od teh 4 pripravnike), 
- srednja medicinska sestra – 8 (od teh 2 pripravnika), 
- vodja finančno računovodske službe, 
- strežnica – 3, 
- pomočnik dietnega kuharja,  
- kuhar, 
- čistilec prostorov, 
- diplomirana medicinska sestra, 
- dietni kuhar. 

Prosta delovna mesta smo prijavili za popolnitev delovnih mest zaradi prekinitev delovnega 
razmerja zaposlenih, ki so se zaposlili pri drugem delodajalcu, zaradi podaljšanja delovnega 
razmerja in premestitev na drugo delovno mesto že zaposlenih javnih uslužbencev.  
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Delovno razmerje sklenilo 18 javnih uslužbencev na naslednjih delovnih mestih: 
- bolničar negovalec – 5 (od teh 4 pripravniki), 
- srednja medicinska sestra – 2 (pripravnik), 
- strežnica  – 3, 
- oskrbovalka – 1, 
- dietni kuhar – 1, 
- kuhar – 1, 
- vodja finančno računovodske službe – 1, 
- javna dela – 4.  

Zaradi realizacije Dogovora o nujnih ukrepih na področju plač v dejavnosti zdravstva in 
socialnega varstva, je bil sklenjen Aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in 
socialnega varstva Slovenije (Ur. l. RS, št. 181/21). Aneks, ki je stopil v veljavo 20. 11. 2021 
določa, da se za določena delovna mesta v skupini E, F in J spremenijo nazivi in/ali uvrstitve 
izhodiščnih in končnih plačnih razredov. Uvedenih je bilo nekaj novih delovnih mest z novimi 
šiframi in plačnimi razredi. Zaradi navedenega je bilo potrebno uskladiti interne akte, zato je bil 
25. 11. 2021 sprejet nov Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Domu 
starejših Na Fari, št. 100-01-17/21-1.  
Vsem zaposlenim na delovnih mestih z novimi nazivi, šiframi in plačnimi razredi, smo ponudili 
nove pogodbe o zaposlitvi, z zaposlenimi na delovnih mestih, kjer so se spremenili samo plačni 
razredi, pa smo sklenili anekse k pogodbam o zaposlitvi. Zaposlenim smo vročili 35 aneksov k 
pogodbi o zaposlitvi in 55 pogodb o zaposlitvi. 
Zaradi preventivnih ukrepov v času epidemije, ki je prevladovala v preteklem letu, ni bilo možno 
izvajati ukrepov aktivne politike zaposlovanja, zaposlitvene rehabilitacije in drugih aktivnosti, s 
katerimi smo pomagali brezposelnim osebam k aktivaciji v delovno okolje. 
Uspešni smo bili na javnem povabilu za izvajanje programov javnih del. V program Pomoč pri 
omilitvi posledic epidemije Covid-19 za leto 2021 smo vključili 4 brezposelne osebe, ki prihajajo 
iz občin Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem.  

 Pripravništvo 

V letu 2021 je pripravništvo V Domu starejših Na Fari opravljalo 6 pripravnic, dve za poklic tehnik 
zdravstvene nege in 4 za poklic bolničar negovalec. 
Ena pripravnica za poklic tehnik zdravstvene nege je uspešno opravila strokovni izpit. Ena  
pripravnica za poklic bolničar negovalec je pripravništvo prekinila in se zaposlila pri drugem 
delodajalcu, ena pripravnica pa je pripravništvo opravila, vendar še ni opravila strokovnega 
izpita. Dve pripravnici za bolničarko negovalko in pripravnica za tehnico zdravstvene nege bodo 
pripravništvo dokončale v letu 2022.   

 



DOM STAREJŠIH NA FARI – POROČILO ZA LETO 2021                                                          

 

 
138 

 
 

LETO bolničar 
negovalec 

tehnik 
zdravstvene nege 

delovni terapevt socialni delavec Skupaj 
 

2009 3 4   7 
2010 2 5   7 
2011 1 7   8 
2012 2 1   3 
2013 1  1  3 
2014 3    3 
2015 2    2 
2016 2   1 3 
2017 2 6   8 
2018 1 6   7 
2019 2 6   8 
2020 3 5   8 
2021 4 2   6 

Tabela 31: Število pripravnikov po poklicih in po letih. 

 
Graf 54: Število pripravnikov po poklicih in po letih. 

 PUD 

Na podlagi Kolektivne učne pogodbe s Šolskim centrom Slovenj Gradec, Srednja zdravstvena 
šola, št. 60323-6/20 za šolsko leto 2020/21, so se v Domu 17 tednov praktično usposabljale z 
delom tri dijakinje drugega oz. tretjega letnika programa bolničar negovalec v šolskem letu 
2020/21.  

 Klinično usposabljanje 

Klinično usposabljanje se je za študente izrednega študija študijskega programa Zdravstvena 
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kliničnega usposabljanja za študijsko leto 2020/2021. Pet tednov se je 6 študentov izrednega 
študija klinično usposabljalo pod vodstvom kliničnega mentorja v našem Domu. 

 Delo na podlagi študentske napotnice 

Tudi v letu 2021 so pri delu zaposlenim v Službi zdravstvene nege in oskrbe pomagali dijaki in 
študentje preko Študentske napotnice. Opravili so 1.687 ur dela.  

Tabela 32: Število dijakov in študentov po službah in mesecih v letih od 2017 do 2021 

 Bolniške in porodniške odsotnosti  

Zaradi koriščenja porodniškega dopusta je bila v preteklem letu ena delavka odsotna celo leto 
in ena od sredine oktobra dalje. 

V skladu z Zakonom o starševskem varstvu in družinskih prejemkih je možnost koriščenja 
očetovskega dopusta uveljavljal 1 javni uslužbenec in sicer je izkoristil preostanek 
neizkoriščenega očetovskega dopusta. 

 LETO 2017 LETO 2018 LETO 2019 LETO 2020 LETO 2021 
MESEC ZNS PRA REC ZNS PRA REC ZNS KUH PRA ZNS PRA ZNS 
Januar   1 2   2 1  1 1 2 
Februar   1 2   2   2  2 
Marec   1 2   2   2  3 
April   1 2   2   1  2 
Maj    2  1 3   1  2 
Junij 2   3  1 3  1 2  2 
Julij 2 1  4 1 1 4 1  3  3 
Avgust 1 1  3 1 1 5 1 1 2  3 
Septembe 2   2  1 2   3  1 
Oktober 3   1  1 1   2  1 
Novembe 2   2  1 1   3  1 
Decembe 2   2  1 1   3  - 
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Graf 55: Odsotnosti zaradi bolezni in poškodb v letu 2021 

 
Graf 56: Odsotnosti zaradi bolezni in poškodb v letu 2021 po mesecih 

Iz grafa 55 lahko razberemo, da so bili zaposleni v največjem odstotku odsotni zaradi bolezni v 
breme delodajalca (do 30 dni) in bolezni nad 90 dni (37 oz. 36 % vseh ur odsotnosti). Sledijo 
odsotnosti zaradi bolezni od 31. dneva do 90 dni, nato pa izolacija (4 %), poškodba izven dela 
in poškodba po 3. osebi izven dela.   
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 Odsotnosti zaradi karantene, izolacije in višje sile 

 
Graf 57: Odsotnosti zaposlenih zaradi karantene, izolacije in višje sile po mesecih v letu 2021 

Zaradi karantene (odsotnost zaradi visokorizičnega stika z okuženo osebo) so bili zaposleni v 
letu 2021 odsotni 368 ur, zaradi izolacije (okužba s covid-19) 575 ur, zaradi višje sile pa 105 ur. 
Največ odsotnosti je bilo v zadnjih mesecih leta, kar je bilo glede na slabo epidemiološko sliko 
tudi pričakovano. 

 Odsotnosti zaradi dopustov 

Kot prikazuje graf 58, je bilo, kot pričakovano, največ odsotnost zaradi dopustov v poletnih 
mesecih (junij, julij in avgust), sledita pa meseca marec in april.  

 
Graf 58: Odsotnosti zaradi dopustov v letu 2021 po mesecih 
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 Delež invalidov 

Na zadnji dan leta je bilo 13 zaposlenih s pridobljenim statusom invalida. Kvoto obveznega 
deleža zaposlenih invalidov, ki znaša 6 %,  je zavod vse leto presegal. 

Povprečno je bilo zaposlenih  12,75 invalida.  

Predlog za uveljavljanje novih pravic invalidskega zavarovanja je bil s strani osebnega zdravnika 
podano za eno javno uslužbenko, ki je po obravnavi na Zavodu za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje pridobila status invalida in s tem pravice iz invalidskega zavarovanja. Odločba  v 
letu 2021 še ni bila pravnomočna in izvršljiva in šteta v kvoto invalidov za leto 2021.  

 Napredovanje zaposlenih v višji plačni razred  

Skladno z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Ur. l. RS, št. 51/08, 
91/08, 113/09, 22/19 in 121/21 je bil v letu 2021 izveden postopek preverjanja izpolnjevanja 
pogojev za napredovanje v višji plačni razred. Sprememba Uredbe vsebuje nekatere 
spremembe rokov pri izvedbi preverjanja izpolnjevanja pogojev za napredovanje v višji plačni 
razred in sicer se postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev  izvede do 15. novembra. 

Rok izvedbe postopka ocenjevanja ostaja enak, kar pomeni, da je potrebno javne uslužbence 
oceniti do 15. marca za preteklo leto. Datum napredovanja in pravica do plače na osnovi 
plačnega razreda, pridobljenega z napredovanjem, je s 1. decembrom v letu, ko je izpolnjen 
pogoj za napredovanje v višji plačni razred. Ocenili smo vse javne uslužbence, ki so v 
koledarskem letu delali najmanj šest mesecev. Ocenjevalec za vsakega zaposlenega izpolni 
Ocenjevalni list, za katerega se kot pripomoček uporabi interni obrazec s podrobnejšo 
opredelitvijo kriterijev za napredovanje delavcev in točkovanje, ki je priloga Navodil o 
ocenjevanju zaposlenih. Ob izpolnjevanju pogojev so bili z zaposlenimi sklenjeni  aneksi k 
pogodbi o zaposlitvi. 

V višji plačni razred je napredovalo 11 javnih uslužbencev/uslužbenk.  

 Prenehanje delovnega razmerja 

Delovno razmerje je v letu 2021 prenehalo 17 zaposlenim. Razlogi za prenehanje veljavnosti 
pogodbe o zaposlitvi so bili: pogodbe sklenjene za določen čas, sporazumna 
prekinitev  pogodbe o zaposlitvi in redna odpoved pogodbe o zaposlitvi s strani delavca ter 
redna odpoved delodajalca iz razloga nesposobnosti.  
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Vzrok 
prenehanja 
pogodbe o 
zaposlitvi 

Leto 
2013 

Leto 
2014 

Leto 
2015 

Leto 
2016 

Leto 
2017 

Leto 
2018 

Leto 
2019 

Leto  
2020 

Leto  
2021 

Potek 
pogodbe za 
določen čas 

4 5 6 10 8 6 4 6 4 

Potek 
pripravništva 

- 2 2 1 3 2 2 1 - 

Sporazumna 
prekinitev  

2 4 3 3 4 5 6 8 11 

Redna 
odpoved 

1 3 1 2 2 4 5 2 2 

Upokojitev  1 - 3 - 1 1 2 - 
Sprememba 
delodajalca 

      1 - - 

Skupaj: 7 15 12 19 17 18 19 19 17 
Tabela 33: Število prekinitev delovnega razmerja v letih od 2013 do 2021 glede na razlog. 

 
Graf 59: Število prekinitev delovnega razmerja v letih od 2013 do 2021 glede na razlog. 

 

 Povračilo nadomestila plače za karanteno ali višjo silo 

Na podlagi interventne zakonodaje lahko delodajalci uveljavljajo celotno povračilo izplačanih 
nadomestil plače za zaposlene: 

- ki zaradi karantene na domu ne morejo opravljati dela, če delodajalec zanje ne more 
organizirati dela na domu, 

- ki ne morejo opravljati dela zaradi višje sile iz razloga obveznega varstva otrok (kot 
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- zaradi ustavitve javnega prevoza ali zaprtja mej. 

Delodajalec uveljavi pravico do povračila nadomestila plače z vlogo, ki jo v elektronski obliki pri 
Zavodu Republike Slovenije za zaposlovanje v osmih dneh od pričetka odsotnosti delavca. Vlogi 
je potrebno priložiti izjavo delavca o obstoju posebnih okoliščin, ki vplivajo na nastanek višje 
sile oziroma dokazilo o napotitvi v karanteno (Zakon o nujnih ukrepih na področju zdravstva 
(ZNUPZ, Ur. List RS, št. 112/21, z dne 13. 7. 2021). Višina nadomestil je za čas karantene 
odvisna od vzroka za izdajo odločbe o karanteni (80 % ali 100 % osnove), za okoliščine višje 
sile je enaka kot pri nezmožnosti zagotavljanja dela iz poslovnih razlogov (80 % osnove). 
Nadomestilo plače za karanteno in višjo silo ne sme biti nižje od minimalne plače. 

Dom je v letu 2021 podal vlogo za povračilo nadomestila plače za delavcem zaradi karantene 
na domu  v osmih primerih, v treh pa zaradi nezmožnosti opravljanja dela zaradi višje sile zaradi 
obveznosti varstva otrok. 

razlog  za nezmožnost 
opravljanja dela  

število oddanih zahtevkov glede 
na višino nadomestila 
80% 100% 

karantena 7 1 
višja sila 3  

Tabela 34: število oddanih zahtevkov za karanteno in višjo silo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOM STAREJŠIH NA FARI – POROČILO ZA LETO 2021                                                          

 

 
145 

 
 

 

Po pregledu plana aktivnosti za leto 2021 ugotavljamo, da je Dom starejših Na Fari plan dela in 
aktivnosti uresničil glede na okoliščine in epidemiološko sliko zadovoljivo. Vse aktivnosti, ki se 
niso realizirale jih bomo realizirali v letu 2022.  

Leto 2021 smo zaključili v zavodu z vodilom, da so le skupinsko delo, razumevanje, strpnost, 
spoštovanje drugačnosti, pozitivna naravnanost, razumsko sprejemanje kritik in dialog pogoj za 
uspešno delovanje zavoda.  

Velik pomen se je dajal zadovoljstvu stanovalcev, njihovih svojcev kakor tudi zadovoljstvu 
zaposlenih zavoda.  

Vsi napori so bili usmerjeni tudi v prepoznavanje dela zavoda, v omogočanje dostojnega 
življenja naših starostnikov. Zahvaliti se moramo tudi vsem našim stanovalcem za vse, kar so 
nam dali, kar so nas naučili in kar so ustvarili za nas. Sedaj smo mi, zaposleni v Domu tisti, ki jim 
lahko krajšamo čas, skrbimo za njihovo zdravje, dobro počutje in jim rečemo tudi iskrena 
HVALA.  

 

 

                                                                                                            Stanka VAUH,  direktorica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


