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Zivljenje je navadna mesanica.
Moramo ga sprejeti, kakino je,

ga poskuiati razumeti, nato pa izboljsati.
(Rabindranath Taqore)
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Celotno leto2O2lje bilo povezano z virusom Covid 19 in spopadanjem znjim. Nihde si ni

mogel niti v sanjah misliti, da bo ta virus ustavil celoten svet. Vse kar nam je bilo do takrat

,rrio**"rno je izgubilo svoj pomen. Ljudje smo se soodali iz velikimi stiskami, strahovi,

neznanjem in nezaupanjem. Zapirale so se razlidne dejavnosti, ljudje so ostajali doma,

pojavljale so se finandne stiske. Vse ved se je pojavljalo druZinskega nasilja. Otroci so se

ioiali na daljavo, nekateri brez primerne tehnologije, drugi brez internetnega omrelja. Vse to

je pahnilo ljudi v razlidne stiske.

Tudi na5i uporabniki pomodi na domu so se naenkrat znaili v velikih stiskah. Po medijih so

sli5ali informacije o virusu, vendar niso todno vedeli kaj to pomeni in kaj se dogaja. Socialne

oskrbovalke so jim bile v veliko pomod pri zbiranju informacij, predaji le teh in pogovor o

celotni situaciji.
Med starej5imi se je pojavil zelo velik strah pred virusom, saj spadajo med ogroZeno

populacijo.
V ietu 2021 smo imeli na ravniZavoda tudi manj5i upad Stevila uporabnikov zaradi covid 19.

Nekaj svojcev je ostalo doma in so sami skrbeli za svoje starostnike, nekatari so iz previdnosti

sami odpovedali storitev, saj so se bali okuZbe. Po vseh Obdinah pa smo se sredali z okuZbami

v krogu druZine, kjer so bili pozitivni na covid 19 tako svojci, kot tudi sami uporabniki. NaSe

oskrbovalke so tako delale v rdedih conah in opravljale nego pri pozitivnih uporabnikih. Bile

so polno zaiditene,a je vseeno med njimi bil prisoten velik strah pred okuZbo. OkuZba se je
kljub vsej za5diti vseeno raz5irila med na5imi oskrbovalkami in jih je bilo nekaj pozitivnih oz.

v karanteni zaradi okuZbe svojcev.
Leto 202lje bilo tako zelo teZko zavse nas, zaposlene, uporabnike in njigove svojce ter 5ir5o

javnost. Vsi skupaj smo bili na veliki preizku5nji.

I. i.l,s zv.l,JANJA

DOMANIA, Zavod za dnevno varstvo starej5ih in pomod na domu, Puconci 79,92OL
PUCONCI, je na podlagi Odloka o podelitvi koncesije za opravljanje javne sluZbe pomod

druZini na domu v Obdini Roga5ovci (Ur. L RS,5t. 26112) in na podlagi Uredbe o merilih za

dolodanje oprostitev pri pladilih socialno varstvenih storitev (Ur.I. RS St. ll0l04 in 12410a)

ter sklenjene koncesijske pogodbe za opravljanje javne sluZbe Pomod druZini na domu v
Obdini Roga5ovci 3t. 122-912012-33 z dne 28.11.2012, zadel izvajati program pomod druZini

na domu-socialna oskrba dne 01.01.2013. Storitev smo prevzeli s strani Centra za socialno

delo Murska Sobota.

il. VSEBINSKA IN STROKOVNA OPREDELITEV PROGRAMA

Pomod na domu ali socialna oskrba je strokovno voden proces in organizirana oblika
praktidne pomodi, kjer sodelujejo vodja in koordinator storitve, izvajalec, uporabnik, kljudni
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in odgovorni druZinski dlani ter prostovoljni sodelavci. Storitev se pridne na prosnjo
upravidenca ali njegovega zakonitega zastopnika in obsega dva dela: strokovna priprava na
izvajanje storitve in neposredno izvajanje storitve.

o Strokovna priprava na izvaianie storitve

Prvi stiki z uporabnikom so se v vseh primerih izvedli s socialno delavko zavoda Domania.
Po opredelitvi problema in ugotavljanju upravidenosti do storitve, je sledila priprava in
sklenitev dogovora o obsegu, trajanju in nadinu opravljanja storitve, organiziranje kljudnih
dlanov okolja za sodelovanje ter izvedba uvodnega sredanja med socialno oskrbovalko in
uporabnikom ali druZino. Uvodno sredanje je bilo namenjeno medsebojni predstavitvi in
spoznavanju ter konkretizaciji predvidenih nalog socialne oskrbovalke. Razgovori z
uporabnikom in njegovimi druZinskimi dlani so potekali po metodi dela s posameznikom ali z
druZino.

o Neposredno izvaianie storitve

Neposredno izvajanje storitve zajema razlidne oblike praktidne pomodi in uslug uporabniku
na njegovem domu in izven njega in sicer:

o pomoi pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo: pomod pri obladenju in
sladenju, pomod pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih Zivljenjskih potreb,
vzdrZevanje in nega osebnih ortopedskih pripomodkov,

o gospodinjska pomoi, kamor sodijo: prina5anje enega pripravljenega obroka hrane,
nabava Zivil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno
diSdenje bivalnega dela prostorov z odna5anjem smeti, postiljanje in osnovno
v zdrZev anje spalnega pro stora,

o pomoi pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo: vzpostavljanje socialne mreZe
z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravidenca pri opravljanju
nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravidenca ter priprava
upravidenca na institucionalno varstvo.

IIL OBSEG STORITVE
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Vas Stevilo
uporabnikov

2020

Stevilo
uporabnikov

2021
Vefeslavci 1 L

Pertoda 1 1

Ropoda L 0

Kramarovci
R_ogaSovci

0
0

1

0
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Sveti Jurii
Nuskova a

J J

(t)

Ocinje

I
2 3



Domania,
Zavod za dnevno varstvo
starejSih in pomol na domu

Uf: 02 545 91 83
e: !4fs@d@i&$

Puconci 79
9201 Puconci

Tabela I : Stevilo uporabnikov pomoii na domu v letih 2019, 2020 in 2021

Vkliuienost uporabnikov v storitev v obiini Rosa5ovci v letu 2021

V letu 2O21, je zavod Domania storitev pomod na domu izvajal pri skupno 1.7 uporabnikih,
kar je za Stiri manj kot v letu 2020.
Najved uporabnikov v letu 2021 je bilo v vaseh Serdica , kjer smo izvajali oskrbo pri petih
uporabnikih. Sledijo Nuskova in Sveti Jurij s tremi uporabniki, nato si sledijo vasi z dvema
uporabnikoma ter z enim uporabnikom. V vaseh Sotina, Ropoda, Kramarovci nismo imeli
nobenega uporabnika.

Povpreino Stevilo uporabnikov storitve v obiini Rosa5ovci v letu 2021

a

o

Mesec 2020 202L 5r. uponeBNrKov
(soBoTE,

NEDELJE IN
PRAZNTKT)
Leto 2O2L

fanuar t3
Februar

April

15
Y

*, 1:--
74

t4

L3

6

Mai t4 6

Junij t4 t4

Iulii t4 15 6

Avgust 15 15 6

September
Oktober 15 t4 6

November 15 14 7

December t6 1,4 7

Povpretno Stevilo
uporabnikov

15 L4 6

Tabela 2: Povpreino itevilo uporabnikov storitve pomoi na domu v letih 2020 in 202 I

V letu 2O27 smo pomod na domu izvajali pri povpredno L4 uporabnikih na mesec. Kot vidimo
iz podatkov, se je Stevilo uporabnikov v letu 2O27 zma1j5alo za 1 v primerjavi z letom 2020.

's'ff3::izl,,#
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Sotina 0

Serdica 7 5

FikSinci 2
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15 6
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Zavod DOMANIA zagotavlja storitve pomodi na domu vsakodnevno, tudi v soboto, nedeljo,
ob praznikih in v vedernem dasu. S tako razporeditvijo dela, smo pokrili specifidne potrebe
uporabnikov, ki jim standardno izvajanje storitve od ponedeljka do petka ni zadostovalo.
Ob sobotah, nedeljah, praznikih in vederih, izvajamo predvsem nujne storitve pomodi na
domu, med katere spada privoz toplega obroka uporabnikom, ki Zivijo sami, zagotavljanje
osebne higiene nepokretnim uporabnikom in pomod uporabniku pri pripravi na nodni poditek.
S tako organizirano storitvijo, smo se 5e bolj pribliZali potrebam upravidencev in s tem
povedali moZnost bivanja uporabnikov v domadem okolju, v kolikor imajo za to izpolnjene
tudi bivalne in druge pogoje za ustrezno Zivljenje.
V letu 2O2L smo pomod na domu vsak dan skozi leto (praznike, sobote in nedelje) izvajali v

, povpredju za 6 uporabnikov storitve.
' OpaZamo pa, da veliko uporabnikov naroda obdasno zagotavljatje storitve ob vikendih in

praznikih. Gre predvsem za storitve privoza kosila in predvsem takrat, ko so prazniki in
vikendi zaporedoma. Takrat bi namred marsikdo ostal brez toplega obroka ved dni, zato so
svojci ali uporabniki sami zaprosili za dodatno storitev. Storitev smo omogodili vsem
uporabnikom, ki so zanjo zaprosili.

Vedina uporabnikov pa je 5e vedno deleZna storitev med tednom (od ponedeljka do petka) v
dopoldanskem in popoldanskem dasu. Praviloma so to uporabniki, ki Livijo skupaj s svojci, a
so le-ti med tednom v sluZbah in ne zmorejo poskrbeti zaustrezno oskrbo starostnikov.

Vodenie dosovorova

Strokovni vodja programa je zadolLen za vodenje osebne mape vsakega uporabnika in
vzpostavitev storitue na podlagi podpisanega dogovora o izvajanju storitve.

,V letu 2O2l smo sklenili 4 nove dogovore o izvajanju storitve, kar je za dva dogovore manj
kot v letu poprej. 12 dogovorov v letu 2020 je ostalo nespremenjenih in se je storitev za

'omenjene uporabnike zagotavljala v enakem obsegu, ob enakem dasu in enaki tedenski
razporeditvi, kot je potekala v prejSnjem letu.

Vrsta dogovora 2020 2021
Stevilo novih dogovorov 6 4
Stevilo spr_gmem b dogovora 2 7

Stevllo nespremenjenih
dogovorov

rov 21

D.5.:67458670 J
M.S.: 16t229*0
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Tabelo 4: Vodenje dogovorovv letih 2020 in 2021
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Tabelq 5: Stevilo zakljuienih storitev v letih 2020 in 2021

V letu 2O2L smo zakljudili izvajanje storitve pri treh uporabnikih, kar je za dva manj kot v
lefi 2020. V letu 2O2l smo beleZili dve smrti, pri enem uporabniku se je storitev prekinila
zaradi izbolj Sanj a zdravstvenega stanj a.
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Graf I : Zakljuiene storiNe v letih 2020 in 2021
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a iasovni obses storitve pomoi na domu na podlasi sklenienih dosovorov

Tedenski obseg ur pri
uporabniku

Stevito
uporabnikov

2020

Stevilo
uporabnikov

202t
Manj kot 3,5 ur 8
3,5 ure do pod 7 ur

Nad 14 ur

6

0

5

SKUPAI 2t
I

Tabelq 6: Obseg tedenskih efektivnih ur storitve pomoi na domu v letih 2020 in 202 I

lz tabele je razvidno, da je v letu 2021. 8 uporabnikov prejemalo pomod na domu v obsegu
manj kot 3,5 efektivne ure na teden. V to kategorijo spadajo predvsem uporabniki, ki se jim
prina5a dnevni topli obrok ter nudi osnovna jutranja nega v obsegu 0.5 efektivne ure od
ponedeljka do petka. Sti4e uporabniki so potrebovali storitev v obsJgu 7 ur alived. pri vseh
Stirih uporabnikih je bil obseg ur povezan s kronidno boleznijo in nezmoZnostjo zagotavljanja
osnovne nege in oskrbe s strani druZine. Pri uporabnikih, ki potrebujejo vedji obseg storitve
od 14h ali ved, se storitev praviloma opravlja tudi ob vederih, vikendih in praznikil, v letu
2021 nismo imeli takega uporabnika.

Pet uporabnikov prejema storitev v obsegu 3,5 ure do pod 7 ur. V ta okvir vedinoma sodijo
uporabniki, ki so nepokretni in potrebujejo zahtevnejSo jutranjo nego, a zaradi prisotnoiti
svojcev ob vikendih in praznikih storitve ne potrebujejo.

D.S.:67458670 7
M.5.: 1617290
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Graf 2: Vkljuienost uporabnikov glede na efektivne ure v letih 2020 in 202 I

Frekvenca izvaiania storitev
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3,5 do pod 7
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Leto 2020

Leto 2021

202L202020t9Tedensko

2212x

004x 0

006x

t11x 0

00L2x I
I

0 00Obiasno
ZL L7SKUP 2L

Tabela 7: Frekvenca inaiania storitev v letih 2020 in 2021
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V letu 2021seje pri najved uporabnikih storitev izvajala5x in 7x tedensko.
Uporabniki, ki imajo storitev l4x tedensko, jo vedinoma potrebujejo za pomod pri temeljnih

dnevnih opravilih in sicer zjutraj in zveder.
Pri Stirih uporabnikih se je storitev izvajala 7x tedensko. To pomeni, da se je storitev izvajala
vsak dan, tudi med vikendi in prazniki.
Ugotavljamo, da vedja potreba obiskov (ved kot 3x dnevno) pod vpra5aj postavlja smiselnost
in zmoZnost uporabnika, da biva v domadem okolju. V primerih, kjer se potrebaiako poveda,
se tudi svojci in uporabniki posluZujejo drugih oblik pomodi (institucionalno varstvo, dnevno
varstvo itd.).

o Bfektivne ure

Mesec Stevito opravlienih
efektivnih ur2O2O

Stevilo opravlienih
efektivnih ur 2O21,

Ianuar t9L
Februar

April ,

t96

203,5

176

186
Maj 2735 217
]unij 799 239

lslL
Avgust 223,5 237,5

234,5

Oktober 222 213
2t8

December 242

Skupaj opravljene efektivne
ure

2566,5 2537

Tabela 8: Stevilo opravljenih efektivnih ur pomoi na domuy letih 2020 in 2021

Efektivna ura je tas izralen v urah, ki ga socialna oskrbovalka porabi pri neposrednem
izvajanju storitve na domu uporabnika ali zunaj njega, v kolikor opravlja doiodenonalogo ali
opravilo za uporabnika. Pravilnik o standardih in normativih v socialnem varstvu nalaga, da
se lahko pri uporabniku opravi najved 20 efektivnih ur na teden. V primeru, da storitev
izvajata dve socialni oskrbovalki, se lahko obseg poveda za l13. Nadalje nalaga tudi, da lahko
ena socialna oskrbovalka opravi najved 110 ur, v dogovoru s posamez.ro obdino je moZno
odstopanje zal0%.

V letu 2O2l se je v primeqavi z letom 2020, v obdini Roga5ovci opravilo 29,5 efektivnih ur
manj. Kot lahko razberemo iztabele,je bilo vse mesece v letu 2OZt, Stevilo efektivnih ur
podobno kot v letu 2020.
Ptikaz efektivnih ur je se5tevek ur, ki so jih opravile vse socialne oskrbovalke.

D.S.: 67458670 9
M.5.: 161729b

TRR: 0488 1000 1447 579
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V obdini Roga5ovci so v letu 2027 vse efektivne ure izvedle 3 izvajalke socialne oskrbe.

Redno delo po programu so skozi celo leto izvajale 3 socialne oskrbovalke, medtem ko smo

nadomesdanje, dopuste in povedan obseg dela, zagotavljali z dodatnimi socialnimi

oskrbovalk ami iz obdine Puconci.

Iv. VSEBINSKI DEL STORITVE

V okviru storitve socialne oskrbe so se izvajali trije temeljni sklopi opravil in sicer:

. pomod pri temeljnih dnevnih opravilih

. gospodinjska pomod
o pomod pri ohranjanju socialnih stikov

Pri prikazu vsebine pomodi smo upostevali vse sklenjene dogovore o izvajanju storitve in

zajelivsa opravila, ki so jihzauporabnike v letu 2O2l iztrajale socialne oskrbovalke.

Vsebinski prikaz storitve po posameznih sklopih glede na sklenjene dogovore:

Tabela 9: Stevilinq razporeditev storitev v skupini A-pomoi pri temeljnih dnevnih opravilih

Pomod pri temeljnih dnevnih opravilih v letu 2O2I predstavlja 34 Vo vseh opravljenih

storitev.

Pomod pri opravljanju temeljnih potreb je kljudna storitev pomodi na domu predvsem pri

tistih uporabnikih, ki zaradi starostnih zdravstvenih teZav (oteZena gibljivost, kronidne

bolezni, starostne po5kodbe, demenca itd.) ne morejo poskrbeti za svojo osebno higieno in

osnovno urejenost, svojci pate zahtevne skrbi ne morejo v celoti prevzeti.

D.5.:67a5S670 lQ
M.S.: 1617290
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Naziv storitve/opravila Stevilo
opravlienih

storitev ZOL9

Stevilo
opravlienih

storitev 2O2O

Stevilo
opravlienih

storitev 2O2l

Skupina A-pomot pri temelinih
dnevnih opravilih

a pomof pri oblatenju in
sladenju

9 7

o poffioi pri umivanju 11 8 7

o pomod pri hranjenju 0 7 1

o pornod pri opravljanju
osnovnih Zivljenjskih potreb

13

a vzdrZevanje in nega osebnih
ortopedskih pripo modkov

0 0 0

SKUPAI STORITEV 36 31 28

I
()

t2

13 13
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Pri najved uporabnikih se je opravljala storitev pomod pri opravljanju osnovnih Zivljenjskih
potreb in pomod pri obladenju ali sladenju, sledi pomod pri umivinju. Storite pomod pri
hranjenju smo izvajali pri I uporabniku.

Tabela t 0: Stevilina razporeditev storitev v skupini B-gospodinjska pomoi

Gospodinjska pomod v letu 202l predstavlja 30 Vo vsehopravljenih storitev.

V sklopu opravil gospodinjske pomodi izstopa pomivanje uporabljene posode, sledi
prina5anje.enega obroka hrane, nato postiljanje in osnovno vzdrievanji spalnega prostora.
Osnovno di5denje bivalnega dela prostorov z odna5anjem smeti smo izvajali pri 5
uporabnikih. Pri Sestih uporabnikih smo izvajali tudi storitev nabave Zivil in pripiave in.gu
obroka hrane.
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Naziv storitve/opravila Stevilo
opravlienih

storitev
2019

Stevilo
opravlienih

storitev
2020

Stevito
opravlienih

storitev
2021

a prinaSanje enega pripravljenega
obroka

9 10 6

in priprava enega

a u bl ene ode 13 t4 LL
osnovno diSdenje bivalnega dela

smeti
3

o postiljanje in osnovno vzdrZevanje
spalnega prostora

4 6

SKUPAI STORTTEV 31 40 34
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Naziv storitve/opravila Stevilo
opravlienih

storitev ZOL9

Stevilo
opravlienih

storitev 2O2O

Stevilo
opravlienih

storitev 2O2!

Skupina C-pomot pri ohranianiu
socialnih stikov

vzpostavljanje soc. mrete z
okoljem, s prostovoljci in s
sorodswom

20 18 L7

spremljanje upravidenca
opravljanju nujnih
obveznosti

0 0

a informiranje ustanov o
stanju in potrebah
upraviienca

18 L9 15

o priprava na institucionalno
varstvo

0 0

SKUPAJ 38 37 33

Tabela I l: Stevilina razporeditev storitev v skupini C- pomoi pri ohranianiu sociqlnih stikov

Pomod pri ohranjanju socialnih stikov v letu 2021predstavlja 36 7o vseh opravljenih storitev

Kot je razvidno iz Tabele lL in kot opaZamo iz izku5enj v drugih obdinah, pomod pri
ohranjanju socialnih stikov pridobiva na veljavi in pogostosti izvedbe. Pri izvajanju storitve
pomod na domu se dedalje ved dasa namenja vzpostavljanju socialne mreLe uporabnika s

pomembnimi drugimi. Socialna oskrbovalka je mnogokrat edina oseba, s katero ima

uporabnik storitve reden osebni stik, zato je tudi tista kljudna oseba, ki lahko povezuje

uporabnika z okoljem in mu pomaga, da si zgradi 5ir5o druZbeno mreZo. Na ta nadin sku5amo

omiliti osamljenost, ki je velikokrat spremljevalec starega dloveka, ki biva doma.

Velika vedina uporabnikov, potrebuje pomod pri vzpostavljanju socialne mreLe z okoljem, s

prostovoljci in s sorodstvom in informiranju ustanov o stanju in potrebah upravidenca. V
obdini Roga5ovci smo storitev izvajali pri 15-17 uporabnikih. Tukaj se izvajajo predvsem

storitve, ki se tidejo predajanja informacij med sluZbami in napotitev uporabnikov do

ustreznih sluZb, de njihovih potreb v storitvi pomod na domu ni mogode zadovoljiti. Socialna

delavka se oglasi na domu uporabnika, v pogovoru definira problem in v primeru, da je za

razresitev problema to potrebno, kontaktira strokovne delavce na drugih podrodjih. Veliko
dela socialne delavke se nana5a tudi na pomod pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in
drugih pravic uporabnikov.
V letu 2021 nismo izvajali storitve priprava na institucionalno varstvo, saj je bila vedina na5ih

uporabnikov v domadem okolju zadovoljna in si z na5o pomodjo sku5ajo zagotoviti bivanje v
domadem okolju, dokler jim zdravje in druge moZnosti to dopu5dajo. Odloditev za

institucionalno varstvo je osebna in stvar odloditve posameznika; pri urejanju domskega

varstva se vkljudujemo predvsem pri uporabnikih, ki svojcev nimajo in si ne zmorejo pridobiti
potrebnih informacij o razlidnih moZnostih nastanitve.
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Obseg storitve in sklop opravil se ves das prilagaja potrebam posameznega uporabnika. Na ta
nadin zagotovimo, da uporabnik prejme tiste storitve, ki jih rujuory potrebuje.

Pomod pri
ohranjanju

socialnih stikov

Pomoi pri
temeljnih dnevnih

opravilih36%

Graf 4: Opravljene storitve po sklopih v letih 2020 in 2021

V. UPORABNIKI

Storitev pomod na domu je namenjena uporabnikom, ki imajo zagotovljene bivalne in druge
pogoje za Zivljenje in se zaradi starosti ali hude invalidnosti ne morejo oskrbovati in negoviti
sami, njihovi svojci pa take oskrbe oz. nege ne zmorejo ali zarlo nimajo moZnosti.

o Upraviienost do storitve

Uporabniki so osebe, ki jim preostale psihofizidne sposobnosti omogodajo, d,a z obdasno
organizirano pomodjo drugega ohranjajo zadovoljivo telesno in du5evno podutje in lahko
funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za doloden eu5ni potrebno
instifucionalno ali drugo varstvo. Upravidenci so:

' osebe stare nad 65 let, ki so zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo staranje
nesposobne za popolnoma samostojno Zivljenj e,

o osebe s statusom invalida po Zakonu o socialnem vkljudevanju invalidov,
o druge invalidne 

99ebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomodi in nege za opravljanje
vedine Zivljenj skih tunkcij,

"'ff1:ll;1,,1,?
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o kronidno bolne osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa

invalida, pa so po oceni pristojnega centra brez obdasne pomodi druge osebe

nesposobni za samostojno Zivljenje,
o hudo bolni otrok ali otrok s teZko motnjo v telesnem ali teZko in najteZjo motnjo v

dusevnem razvoju, ki ni vkljuden v organizirane oblike varstva.

Zavse uporabnike, ki so bili v letu 2O2l vkljudeni v storitev je bilo v razgovoru z njimi

ugotovljeno, da so upravidenci do storitve.

Tabela 12: Uporabniki glede na upraviienost do storitve

L0 uporabnikov, kjer smo izvajali pomod na domu v letu 2021., spada v kategorijo

up.arid"rr"ev, ki so do storitve upravideni na podlagi doseZene starosti 65 let. Pet uporabnikov
je kronidno botnih oseb z dolgotrajnimi teZavami v zdravju, ki nimajo priznanega statusa

invalida, so pa po oceni pristojnega centra za socialno delo nesposobne samostojnega

Zivljenja.

Struktura uporabnikova

202t2020Vrsta

01status invalidaa

5 7kronidno bolnio

172l

Starost Stevilo mo5kih Stevilo iensk Stevilo vseh uporabnikov
(mo5ki+ienske)

Do 65let 4 I 5

66-70let 2 0 2

7L-75let 1 L 2

76-80let 2 2 4

81-85let 0 0

86-90let 0 2 2

Skupai I 17

Tabela l3: Struktura uporabnikov po spolu in starostiv letu 2021

Iz tabele je razvidno, da je 9 uporabnikov mo5kih in 8 Zensk. Kot vidimo, razmerje med

vkljudenimi mo5kimi in Zenskami ni zelo veliko.
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SKUPAJSam Status
invalida

Tabelq 15: Financiranje pomoii na domu

lz tabele je razvidno, da si je 11 uporabnikov, storitve v celoti pladevalo samih. Pladilo v
celoti je mi5ljena cena za uporabnika, s subvencijo obdine, to je 8,18 EUR. Sest uporabnikov
je bilo na podlagi odlodbe s strani CSD v celoti opro5denih pladila storitve.

V[I. CILJI STORITVE:

Cilji programa pomodi druZini na domu so naslednji:

. doseganje vedje kakovosti Zivljenja starej5ih in invalidnih oseb v bivalnem okolju,
o razvoi in Siritev mreZe pomodi za starej5e in invalidne osebe, ki ne zmorejo same ali

ob pomodi druZine skrbeti za svoko vsakodnevno oskrbo ali nego,
. vzpostavljanje odnosa sodelovanja in podpore z uporabniki in njihovo socialno mreilo,
o celosten pristop pri obravnavi starej5ih in invalidnih oseb,
o dobromedinstitucionalno sodelovanje,
o stalno analitidno spremljanje potreb po storitvi,
o ustvarjanje pogojev, da bi starej5i, bolni in invalidni obdani imeli dim dalj dasa

moZnost Liveti doma idr.

Zavedarno se, da je za starega dloveka njegovo domado okolje bistvenega pomena. Raziskave
na podrodju gerontologije in tudi ankete, ki jih izvajamo med na5imi uporabniki, kaZejo na
dejstvo, da je za starega dloveka izjemnega pomena, da lahko biva doma, v okolju, kjer je
preZivel vso svoje Zivljenje, obdan z domadimi ljudmi, svojimi predmeti itd. V takem okolju
se star dlovek najlaije znajde in poduti varno.
S storitvijo pomod na domu, se lahko za veliko let ali za vedno odloZi bivanje v
institucionalnem varstvu, ki je v vseh razvitih evropskih drZavah Le v zatonu in prepu5da
prostor alternativnim oblikam pomodi starej Sim.

IX. REZULTATI IN EVALVACIJA

Pomod na domu predstavlja enega od kljudnih dlenov v soustvarjanju ustreznih razmer za
Zivljenje stare, vse bolj Stevildne populacije. Sodobni koncept celovite druZbene skrbi za stare,
zagotavlja zadovoljevanje vseh njihovih specifidnih potreb in jim s sistemom razlidnih oblik
pomodi zagotavlja enakopraven druZbeni poloZaj in preZivljanje varne starosti. Tako je
osnovna funkcija pomodi na domu prispevati h kvalitetnemu in varnemu Zivljenju
starostnikov v domadem okolju.
Pomod na domu je tudi sodoben koncept re5evanja in blaZenja stisk starih ljudi, saj jih skusa
re5evati na starostniku prijazen in njemu primeren nadin. Na starostnika se gleda kot na
>soustvarjalca re5itev za njegove teLave<<, saj le on sam najbolj ve, kaj potrebuje in na kaksen
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nadin si Zeli zagotoviti pomod. Pomod na domu prav tako pripomore k deinstitucionalizaciji,

saj vsi sodobni koncepti in praktidne izkuSnje kaLejo, da je za starostnika najbolje, da dim

dlje, dokler zmore, ostaja v svojem domadem okolju.

V letu 2O2l je zavod Domania zagotavljal storitve pomodi na domu 17 uporabnikom in

skupno opravil 2.537 efektivnih ur.

Skozi ceio leto je delo opravljalo 5 socialnih oskrbovalk. Kot strokovno vodjo smo imeli

zaposleno dipl. socialno delavko, ki je bila za obdane na voljo v pisarni in na terenu.

Vkljudevala ie je v multidisciplinarne time na Centru za socialno delo in sodelovala z vsemi

institucijami, ki pripomorejo k kvalitetnej5emu Zivljenju starostnikov (druStvo upokojencev,

Rdedi kriZ, humanitarne organizacije, Obdina, Osnovna Sola in drugo.)

Socialna delavka je izvajala evalvacije opravljenega dela po domovih uporabnikov ter skrbela

za kvalitetno opravljene storitve.
Na podlagi evilvacijskih pogovorov in anketnih vpra5alnikov z uporabniki ugotavljamo, da so

le-ti s storitvijo zadovoljni in nimajo vedjih pripomb. Zadovoljni so z delom socialnih

osrbovalk in dostopnostjo socialne delavke. Pomod na domu ocenjujejo kot zelo pomemben

>pripomodek< k podalj Sevanj u nj ihove samostoj nosti in avtonomnosti.

Kvaliteta storitev in delo socialnih oskrbovalk je bila dobro in pozitivno ocenjena, medtem ko

je cena za veliko vedino uporabnikov sprejemljiva, predvsem zaradi dodatne subvencije

obdine.
Zavod DOMANIA je skozi leto sku5al graditi na prepoznavnosti naSega dela v novem okolju.

Socialne oskrbovalke, ki delajo na obmodju obdine Roga5ovci imajo sluZbena vozila z

logotipom, kar je pripomoglo k opaZenosti zavoda Domania v obdini.

Zivljenjska doba ljudi se poveduje, zdravstvene razmere starej5ih so bolj5e in tako ostaja

veliko Stevilo uporabnikov visoke starosti v domadem okolju z minimalno potrebo po pomodi.

Glede na splo5no socialno situacijo, ko so cene institucionalnega varstva v primerjavi s

pokojninami dedalje viSje, pomod na domu predstavlja tudi finandno dostopno obliko
pomodi, ki se je bo v prihodnosti poslulevalo dim ved uporabnikov.

Zavod DOMANIA se v skladu s svojim programom trudi, da bi nadgradili izvqanje pomodi

na domu tudi s povezovanjem uporabnikov storitve.

Zelimo si, da bi se uporabniki med sabo spoznali in obdasno druZili ob skupnih dogodkih.

Vsako leto smo tako za uporabnike iz vseh Obdin, kjer izvajamo storitve pomodi na domu

izvedli dve vedji prireditvi.
Lalv letu202l zaradi virusa Covid-l9 nismo mogli izvesti teh aktivnosti.
Smo pa se kot Ze vsa leta poprej spomnili praznovanja rojstnih dni uporabnikov; vsakemu

uporabniku smo poslali destitko in majhno pozornost.

NaSa vizija in poslanstvo vkljudujeta krepitev vezi med uporabniki, zmanj5evanje obdutka

osamljenosti in dodajanje smiselnosti v Zivljenje starega dloveka. Prizadevamo si, da se

stereotipi o staranju in starosti ovrZejo; da se >jesen Zivljenja( rirzume kot polno in dragoceno

obdobje, polno modrosti, moZnosti in izzivov. Star dlovek pa kot dejaven in polnopraven dlan

skupnosti, ki lahko s svojimi idejami in znanjem pripomore k splo5ni dobrobiti vseh.
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Zazvl(anje kvalitete Zivljenja bolnim ali zdravim starej5im, veliko pripomore Le razumevanje
njihovih stisk, obdutek sprejetosti, pripadnosti in topla beseda, ki jim.l-o tatrto naklonimo. Vsi
zaposleni v Zavodu DOMANIA se trudimo biti strpni, prijazni, sodutni in delati v skladu z
Kodeksom etidnih nadel v socialnem varstw. Svoje znanje nadgrajujemo zizobraievanji in
supervizijami. Ob pritoZbah uporabnikov in svojcev se z ustrezno komunikacijo potrud-imo
teLave dim prej razreiiti, skleniti kompromise in vzpostaviti ustreznej5i nadin dela.

Temeljno poslanstvo na5ega Zavoda je zvi5ati kakovost Zivljenja v tretjem Zivljenjskem
obdobju in laj5ati stiske tako samim oskrbovancem, kot tudi njihovim druZinskim dlanom.

OpaZamo pa, da je potreba po izvajanju pomodi na domu dokaj velika, kar je tudi posledica
rasti deleLa najstarejSega prebivalstva, razpadanja medgeneracijske povezanosti in
solidamosti ter odpovedi tradicionalne skrbi druZine in sosedstva za onemoglega starega
dloveka.

Zavedarto se, da je za starejSega ali bolnega dloveka pogosto temeljni problem odhod iz
domadega okolja. Biti v okolju, kjer dloveka veZejo vse Zivljenjske navade in kjer se dobro
znaide, ve kje je kaj, kjer so njegove stvari in kjer je vsaka stvar povezana z njegovim
Zivljenjskim spominom, ki je Zivljenjska kvaliteta, ki jo lahko pomagamo uresniditi z dobro
organizirano in kvalitetno izvedeno socialno varstveno storitvijo pomod na domu v obliki
socialne oskrbe.

Izpeljani projekti in dogodki zavoda Domania v letu 202L:

o izdelava boZidnih izdelkov za uporabnike, december 2021.
o obdarovanje uporabnikov ob boZidnih praznikih,
o izdelava velikonodnih izdelkov za uporabnike, april202l
o redno sredevanje na sestankih in supervizijah(preko ZOOMA)

Zaposleni v Zavodn Domania Zelimo spodbujati meddlove5ko soZitje v druZbi, zagotavljati
kakovostno staranje v obdini Roga5ovci ter prepredevati ali resevati skupne osebne in socialne
teZave mladih in starejSih.

Zelimo ustvariti pogoje, da bi starej5i, bolni in invalidni obdani imeli dim dalj dasa moZnost
Ziveti doma, ostali aktivni in integrirani v svojem domadem okolju.

V letu 2021je bilo na5ih dodatnih aktivnosti glede na epidemiolo5ke razmere Zal precej manj.
Vsi skupaj smo bili dolZni spoitovati in upo5tevati vsa navodila in priporodila NIJZ in smo se
jih tudi strogo drlali.

Edina mornost Zivlienia v naravi je rast, s knjiimi obdobji poiitka.6e sdasoma
zrastemo kot rodovitno drevo, so na5a dejanja, rezultati na5e rasti, lahko
reFemo tudi plodovi, nam in drugim v veselje.
(Julia Doria)
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udeleZili le nekaj izobraZevanj saj je bilo prepovedano zbiranje in smo sledili navodilom
NIJZ, tako kot tudi vsi izvajalci izobrailevanj.

Izobraievartja zaposlenih v letu 2021:

o Strokovno sredanje pod geslom: >Podpora zaZivljenje v skupnosti<,
o Strokovno izpopolnjevanje : Cepljenje proti SARS-COV-2- imamo zdravstveni

delavci zares dovolj informacij?;
o Predavanje: Kakovost in varnost v zdravstvu;
o Poklicna Etika in Zakonodaja v praksi zdravstvene in babi5ke nege, obvezne vsebine;
o Strokovno izpopolnjevanje: Temeljni postopki oZivljanja z uporabo AED;
o Sekcrja za varstvo starej5ih in invalidov;
. Sprehod za spomin;
o Mednarodni simpozij o kronidni rani: Bolnik s kronidno rano v dasu epidemije s

COVID-19;
o Strokovni posvet: Obvladovanje COVIDA-19 v zdravstvenih ustanovah.

VII. FINANCIRANJE

Socialnovarstveni program pomodi na domu se financira iz dveh glavnih virov:
o prispevek s strani obdine RogaSovci na podlagi pogodbe o financiranju in
o prispevekuporabnikov.

Ekonomska cena se je oblikovala v skladu s predpisano metodolo gsjo za oblikovanje cene
socialnovarstvenih storitev in je v letu 2021 (od L.L.2021-31.05.2021) znalala 17,36 EUR za
eno uro neposrednega dela socialne oskrbovalke.
Zakon o socialnem varstvu obdinam nalaga obveznost, da storitev pomod na domu
subvencionirajo v vi5ini 50%o,kar pomeni bistveno niZjo ceno za uporabnika ter cenovno bolj
dostopno storitev. Obdina Roga5ovci je storitev dodatno subvencionirala in tako je cnu ri
uporabnika zna5ala 7,77 EUR, za obdino Roga5ovci pa9,59 EUR na efektivno uro.

Od 1.6.2021 pa imamo tudi novo ekonomsko ceno, katera velja ob delovnikih in sobotah in
znaSa 18,24 €. Prispevek uporabnika je 8,18 €, obdine pa9,45 €.
Ob nedeljah in praznikih in zna5a 20,31 €. Prispevek za uporabnika zna5a 9,45 C, ostalo je
subvencij a obdine Roga5ovci.

Poznamo Se dodatne oprostitve pladila storitve za uporabnike v teZki finandni situaciji
(prejemniki dename socialne pomodi, druge teZke razmere). O upravidenosti o dodatni/zviSani
oprostitvi, na podlagi vloge za oprostitev pladila, odloda pristojni CSD z izdajo odlodbe.
Celotne oprostitue pladila storitve tudi uporabniki, ki jim je po Zakonu o druZbenem varstr,u
telesno in du5evno prizadetih oseb priznan status invalida.
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Vkljudeni mo5ki so mlaj5i od Zensk. Zenske se torej v pomod na domu vkljudujejo v vi5ji

starosti kot moSki.

Starej5ih od 65 let je 12 uporabnikov. Za te uporabnike je v najvedji meri storitev tudi

oblikovana. Leta vkljudevanja v storitev so 5e vedno precej razpr5ena in odvisna od drugih

Zivljenjskih dejavniiov posameznega uporabnika (zdravje, Zivljenjske razmere, socialna

mreZa itd.).

. Zivlieniske razmere uporabnikov

2020 202t
Zivi sam/a 11 L2

7;ivizotrokom/v
druiini

4 3

iivizzakoncem L

Z drugimi sorodniki J I
SKUPAJ 2l 17

Tabela t4: Zivljenjske razmere uporabnikov

lz tabeleje razvidno, da najved uporabnikov Zivi samih in sicer L2 uporabnikov. Sledijo tisti,

ki Zivijo z otrokom, nato tisti, ki Zivijo z zakonc,em in z drugimi sorodniki. Najved

uporabnikov na5ih storitev so taki, ki nimajo razvejane socialne mrele, Zivijo sami, ali s

svojim ostarelim zakoncem, ki prav tako pri samostojnem Zivljenju potrebuje dolodeno

pomod.

lz celotnega pregleda strukture uporabnikov je razvidno, da se je storitev dejansko izvaiala
pri upravidencih, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za Livlienie v svojem

tivalnem okolju, Zivijo sami ali z drugimi osebami in se zaradi bolezni ali invalidnosti ne

morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanjo

nimajo moZnosti.

VI.IZVAJALCI PROGRAMA

Na obmodju obdine Roga5ovci je storitev pomod na domu izvajalo 5 socialnih oskrbovalk.

Dve socialni oskrbovalki sta delali konstantno v Roga5ovcih, medtem so se druge socialne

oskrbovalke vkljudevale po potrebi. Imeli smo tudi nadome5danj e zatadi bolni5ke in

porodni$kega dopusta delavke. V primeru nadomeidanj, dopustov, povedanega obsega dela,

bolni5kih odsotnosti, smo zagotavljali ustrezno nadomestilo socialnih oskrbovalk in delo za

uporabnike nemoteno izv ajali.
Strokovni del storitve zagotavlj arno z dipl.socialno delavko kot vodjo in koordinatorjem

storitve pomod na domu.
Zaposleni se vkljudujemo v dodatna usposabljanja po letnem nadrtu izobraLevarl in imamo

organizirano supervizijo pod vodstvom supervizorke ga. Irene Pudgar, s supervizijsko licenco

Soiialne zbornice Slovenije. Socialne oskrbovalke se redno vkljudujejo tudi v intervizijo, s

pomodjo katere si med sabo pomagajo razre5iti aktualne delovne teZave. V letu 2021 smo se

D.5.:67458670
M.S.: l6l

15
7290

TRR: 0488 l0OO 1447 579

)

a
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*[r,r:Q
lme poslovnega subjekta:
DOMANIA, PUCONCI

Sedei.
Puconci 79, S20, Puconci

Ageficiia Republike

SloYenileaalavnoilrav-ne
evidenoe in sloritve

Matidna Stevilka:
1617290000

Davdna Stevilka:
67458670

Velikost ('t -mikro, 2-majhna,
3-srednja, 4-velika):
1

Podatki iz bilance stanja
na dan 31-12-2021

v EUR s centi

00,01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,
08, 09, 10, 1 1, 12, 13,14,15,
16, 17,18, 'tg, 30, 31, 32, 60,

61, 63,65, 66,67

del 02, del 04

SREDSTVA 00't 132.001,67 120.871,22

00,01, 02,03, 04, 05, 06, det
07, del 08, 09, del 13

A. DOLGOROCHa SReOSm o02 0,00 0,00

del00, del08, del '13 l. Neopredmetena sredsfua in
dolgorodne aktime dasovne razmejifue

003 0,00 0,00

del 00, del 08, del 13 1. Neopredmetena sredstva 004 0,00 0,00

del 00 2. Dolgorodne aktivne dasovne
razmejitve

009 0,00 0,00

del 00, 02, 03, 04, 05, del O8,
del 13

ll. Opredmetena osnovna sredstva 010 0,00 0,00

del 00, del 02, del 03 1. Zemlji5da 011 0,00 0,00
del 00, del 02, del 03 2. Zgradbe 012 0,00 0,00

del 04, del 05 3. Proizvajalne naprave in stroji 013 0,00 0,00
del 04, del 05 4. Druge naprave in oprema, drobni

inventar in druga opredmetena osnovna
sredstva

014 0.00 0,00

del 04, del 05 5. BioloSka sredstva 015 0,00 0,00

6. Opredmetena osnovna sredstva v
gradnjiin izdelavi

016 0,00 0,00

del 08, del 13 7. Predujmi za pridobitev opredmetenih
osnovnih sredstev

017 0,00 0,00

01 lll. Nalo2bene nepremiCnine 018 0,00 0,00
06, del 07 lV. DolgoroEne finandne naloZbe 019 0,00 0,00

06 1. Dolgorodne finan6ne nalo2be, razen
posojil

020 0,00 0,00

del 07 2. Dolgorodna posojila 024 0,00 0,00
del 08 V. Dolgorcdne poslome tedatve o27 0,00 0,00

09 Vl. Odlo2ene terjatve za davek 031 0,00 0,00
1,12. det
8,30,31,
,66,67

del 07, del 08, 10, 1

13,14,15,16, 17, 1

32,60,61,63,65

B. KRATKOROENA SREDSTVA 032 131.614,20 120.871,22

67 l. Sredstva (skupine za odtujitev) za
prodaio

033 0,00 0,00

del 13, 30, 31, 32, 60,61, 63,
65,66

ll. Zaloge 034 242,59 140,30

30, 31,32 1. Material 035 242,59 140,30
60 ?. Nedokondana proizvodnja 036 0,00 0,00

61, 63 3. Proizvodi 037 0,00 0,00
65,66 4. Trgovsko blago 038 0,00 0,00

Stran 2 od 9

ZnesekKorto Flestayka Oznaka
za

AOP

Tekodesa leta Prej5njega leta
1 2 3 4 5



*1 1,,:t Agencija Refrublike

$lovenije za javnopravne

*'ri<ltxrce in slotilve

Podatki iz letnega porodila za obdobje 01.01 .2A21 '31.12.2A21

Nepridobitna organizacija - zasebno pravo (sindikati, zasebni zavodi'..)Vrsta

1 61 7290000Mati6na Stevilka

67458670Davdna Stevilka

DOMANIA, PUCONCIlme poslovnega subjekta

Puconci 79, 9201 PuconciSedeZ (ulica, hi6na Stevilka in krai)

Mikro podjetjeVelikost

SRS - Slovenski radunovodski standardi (2016)Ra6unovodimo

lngrid Vida BerdenOseba, odgovoma za sestavljanje bilance

Telefonska Stevilka za komunikacijo v zvezi s
predloZitvijo bilance

040380398

Elektronski naslov konlaktne osebe ingrid.vida@gmail.com

ingrid@preteks.siElektronski naslov uporabnika portala

Alen DominicVodja poslovnega subjekta

PuconciKraj

1.1.2021od

31.12.2021do

Stran 1 od I

Osnovni podaei

Obdobie poroeacia



*fr,';S Agencija Republ*e
Slovenlj* za.;avnopravne
evid€nce in storitve

Podafl<i iz bilance stanja
na dan 31.12.2021

v EUR s centi

19

del 99

del 96

Konto

del 13 5. Predujmiza zaloge 0,00 0,00
de!07,17,18 040 57.4U,OO 57.434,00

17 1. Kratkoroene finandne naloZbe, razen
posojil

041 0,00 0,00

del 07, 18 2. Kratkorodna posojila 045 57.434,00 57.434,00
del 08, 12, del 13, 14,15, 16 lV. lGatkoro6ne pclovne terjatve 0rA 73_937,61 63.296,92

10,11 V. Denama sredstya 052 0,00 0,00

C. KRATKOROENE AKT]VNE
CASOV}IE RAZMEJITVE

053 387,47 0,00

ZunajbilanEna sredstva oil 0,00 0,00
21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29,90, 92, 93, 95, 96, 97, 98

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV 055 132.001,67 120.871,22

'90,92,93,95 A. LASTNIVIRI 056 7.466,90 16.961,M
del 90 l. Ustanovitveni vloZek 056a 0,00 0,00

95 l!. Rezerve, nastab zaradi wednotenja
po po.*bni wednosli

301 0,00 0,00

92, del 93 Ill. Nerazporcjeni dsti preseZek
prihodkov

068 17.869,19 11.167,00

del 93 lV. lGrazporcjeni disti preseZek
odhodkov

069 0,00 0,00

del 93 V. eisti preseZek prihodkov poslovnega
leta

070 0,00 5.794,64

del 93 Vl. eisti prese2ek odhodkov poslovnega
leta

071 10.402,29 0,00

96 B- REZERVACIJE IN DOLGOROENE
PASIVNE EASOVruC RAZMEJITVE - 072 2t_815,45 23.221,95

1. Rezervacije 073 0,00 1.253,40
2. Do[orcdne pasivne Easovne
razmejitve

074 21.815,45 21.968,55

del 97, del 98 C. DOLGOROENE OBVEZNOSTI 075 4.633,45 2.954,50
del 97 l. Dolgoroine fnanEne obveznosti 076 4.440,70 2.761,75
del 98 ll. Dolgoro6ne poslovne obveznosti 192,75 192,75
del 98 lll- OdloZene obveznosti za davek 084 0,00 0,00

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
del 97, del g8

e. xnlrroRoeNE oBVEzNosl 085 85.964,'t3 62.600,69

21 l. Obveznosti, vklju6ene v skupine za
odtujitev

086 0,00 0,00

27, del97 ll. Kratkorodne finanEne obveznosti 087 '12.825,O7 22.818,82
22, 23, 24, 25, 26, 28, det 98 I II. lfatkoro6ne poslovne obveznosti 091 73.139,06 39.781,87

29 D- KRATKOROENE PASIVNE
CASOVNE RAZMEJITVE

095 12.121,74 15_132,44

de! 99 Zunajbilandne obveznosti 096 0,00 0,00

Stran 3 od g

del 96

Pm.tavka Oznaka
ZA

AOP

Znesek

Teko6eua leta Prej3njega lela

039

lll- l0atkorodne finandne naloZbe

080



*\rrl=t AgenciJa Republike

stovenrle za ;avnopra?o*
evidence in storitve

Kraj in datum oddaje

Pucsnci

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

lngrid Vida Berden

Vodja pravne osebe

Alen Dominic

Obrazec je predpisala Agenc1a Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim in5titutom za

revizijo.

MD5: 9A30DEOE1 58597E0D4085288A2 1 35FE Stran 4 od 9



*flr'=9
lme poslovnega subjekta:
DOMANIA, PUCONCI

Agencija Republike

9ovenre ea javnoFravne

eridenae in sloritve

Sede2:
Puconci 79, 9201 Puconci

60, del 61, 63

40

41

Matidna Stevilka:
1617290000

Davdna Stevilka:
67458670

Velikost (1 -mikro, 2-majhna,
3-srednja, 4-velika):
1

Podatki iz izkaza poslovneg a izida
v obdobju 01.01 .2A21 - 31.72_2021

v EUR s centi

del 76 A. EISTI PRIHoDKI oD PRoDA"JE 110 283.389,17 281.465,45

121 0,00 0,00

60, del 61, 63 C. ZMANJSANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV ! N NEDOKONEANE
PROla/ODNJE

122 0,00 0,00

79 e. usneoswENt t-AsrNI pRota/oDt
!N I.ASTNE STORIWE

123 0,00 0,00

del 76 D. SUBVENCIJE, DOTACIJE,
REGRESI, KOMPENZACIJE IN DRUGI
PRIHODKI, KI SO POVEZANI S
POSLOVN|MI UEINKI

121 33.972,87 29.452,18

del 76 E. DRUGI POSLOVNI PRIHODKI 125 3.253,40 21.001,56
60,61,63,76,79 F. KOSMATI DONOS OD

POSLOVANJA
126 320.615,4 331.919,19

G. POSLOVNI ODHODKI 127 336.002,41 343.836,18

40,41, delT0 L SloSkibtaga, materiala in storitev 128 87.279,U 82.155,52
del 70 1. Nabavna vrednost prodanega blaga in

materiala
129 0,00 0,00

2. Stro5ki n materiala 130 25.440,14 19.730,58
3. Stro5kistoritev 134 61.839,20 62.424,94

47 ll. Stroikidela 139 248.581,O7 260.291,74
del 47 1. Stro5ki plad 140 189.388,45 193.007,41
del 47 !..Q!o5ki pokojninskih zavarovanj 14',1 16.934,60 17.092,63
del 47 3. Stro5ki drugih socialnih zavarovanJ 142 13.835,86 't4.022,70
del 47 143 28.422,16 36.169.00
43,72 ll!. Odpisivrednosti 14 0,00 1.199,85

43 1. Amortizacija 145 0,00 1.199,85
del72 2. Prevrednotovalni poslovni odhodki pri

neopredmetenih sredsfu ih in
opredmetenih osnovnih sredsfu ih

146 0,00 0,00

del72 3, Prevrednotovalni poslovni odhodki pri
obratnih sredstvih

147 0,00 0,00

44,48 lV. Drugi poslovni odhodki 148 142,OO 189,07
M 1. Rezervacije 149 0,00 0,00
48 2. DrugistroSki 150 142,00 189,07

60, 61, 63, 76, 75, 40, 41, 43.
44,47,48, del70,72

H. PRESEZEK POSLOVNIH
PRIHODKOV

151 0,00 0,00

60, 61, 63, 76, 79, 40, 41, 43,
4,47,48, del70,72

I. PRESEZEK POSLOV}IIH
ODHODKOV

15.386,97 11.916,99

Stran 5 od g

ZnsekKonto Postar{<s Oznaka
za

AOP

Tek&a leta Prei5nieoa leta
1 2 3 4 5

B. POVEEANJE VREDNOSTI ZALOG
PROIZVODOV IN NEDOKONCANE
PROIZVODNJE

40, 41, 43, 44, 47, 48, det 70,
72

4. Drugi stroSkidela

152



*flr,=$
Podatki izizkaza poslovnega izida
v obdobju 01.01 .2021 - 31.12.2421

v EUR s centi

Postavka

leta leta

77 l. ftNRiICNIPRIHODK! 153 0,00 4.553,92

del77 l. Finan6ni prihodki iz deleZev 155 0,00 4.553,92

ll- Finandni prihodki iz danih posojil 160 0,00 0,00

del77 lll- FinanEniprihodki iz poslovnih tedatev 163 0,00 0,00

74 K. FINANENI ODHODKI 166 634,96 6.791,90

del74 l. Finan6ni odhodki 2 oslabitve in
odpisov finan6nih nalo2b

168 0,00 0,00

del74 ll. Finan6ni odhodki iz finanEnih
obveznosti

169 0,00 1.557,44

del74 lll- Finanini odhodki iz poslovnih
obveznosti

171 634,96 5.2v,46

78 L. DRUGIPRIHODKI 178 5.619,65 23.801,26

75 M. DRUGI ODHODKI 181 0,01 2.112,57

80 N- PRESEZEK PRIHODKOV 182 0,00 7.533,72

80 O. PRESEZEK ODHODKOV 183 10_402,29 0,00

del 81 P. DAVEK OD DOHODKOV 184 0,00 1.739,08

del 81 R" ODLOZENI DAVKI 185 0,00 0,00

del 81 S. EIST] PRESEZEK PRIHoDKoV
OBRAEUNSKEGA OBDOBJA

186 0,00 5.794,64

89 S. ersr PRESEZEK oDHoDKov
OBRAEUNSKEGA OBDOBJA

187 10.402,29 0,00

.POVPREENO STEVTLO ZAPOSLENIH
NA PODI.AGI DELOVNIH UR V
oBRACUNSKEM OBDOBJU (na dve
decimalki)

13,32 14,88

Stgvllo MESEcEV PoSLovANJA 12 12

Opomba:
' izradun podatka na AOP 188: Stevilo delovnih ur v kobdarskem (obraEunskem) letu, za katere so zaposleni dobili plaEo in nadomestilo
place / (deljeno) s Stevihm moinih delovnih ur za koledarsko (obra6unsko) leto. (glej Vsebinska pogosta vpraSaqja).

Kraj in datum oddaje Oseba, odgovorna Vodja pravne osebe
za sestavitev bilance

Puconci lngrid Vida Berden Alen Dominic

Obrazec je predpisala Agenc{a Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inStitutom za
revEIo.

MD5: DCF62CE26EB0BF68D580B E1 60C6EEE97 Stran 6 od 9

AqoncijB R€publike

$lovenle za iavno'pravne
evidence in starilve

ZnesekKonlo Ozaaka
za

AOP

del77

188

189



*flr'=t
lrne poslovnega subjekta:
DOMANIA, PUCONCI

Agencija Republlke
Slovenie za javnopravne
eyidence in sloritve

Sede2:
Puconci 79, 9201 Puconci

Matidna Stevilka:
16172S000

Dav6na Stevilka:
67458670

Velikost (1 -mikro, 2-majhna,
3-srednja, 4-velika):
,l

Dodatni podatki k izkazu poslovnega
v obdobju 01-01 .2021 - 31.12.202

izida
1

v EUR s centi

A, POSLOVN]PRIHODKI OD
OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI
NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUZB

501 33.972,87 21.001,56

1. Prihodki iz sredstev javnih financ 502 33.972,87 21 .001,56

del 76 2. Drugi prihodkiod opravljanja
dejavnosti negospodarskih javnih sluZb

503 0,00 0,00

del60, del6'1, del63 3. Povedanje vrednosti zalog proizvodov
in nedokonCane proizvodnje

0,00 0,00

del 60, del 61, del 63 4. ZmanjSanje vrednosti zalog
proizvodov in nedokondane proizvodnje

505 0,00 0,00

del 60, del 61, del 63, del 76,
79

B. POSLOVNIPRIHODKIOD
OPRAVTJANJA LASTN E DEJAVNOSTI

506 286.U2,57 310.917,63

del 76, 79 1. Poslovni prihodki od opravljanja lastne
dejavnosti

507 286.642,57 310.917,63

del 60, del 61, del 63 2. Pove6anje vrednosti zalog proizvodov
in nedokon6ane proizvodnje

508 0,00 0,00

del 60, del 61, del 63 3. ZmanjSanje vrednosli zalog
proizvodov in nedokondane proizvodnje

509 0,00 0,00

del 60, del 61, del 63, del 76

del 76

Krajin datum oddaje

Puconci

Oseba, odgovorna
za sestavitev bilance

lngrid Vida Berden

Vodja pravne osebe

Alen Dominic

9ll3i"" j" predpisala Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v sodelovanju s Slovenskim inStitutom zatev|zt,l).

MD5: 3E02457E09CDC4DFDl Dc4A13ACDC4E5E Stran 7 od g

ZnesekKonto Havlta Ozrte;re
za

AOP

Teko6ega bta PrpiSnieoa leta
1 2 3 4 5

504



Malidna Stevilka:

Dav6na Stevilka:

lme poslovnega subjekta:

SedeZ:

-ll,l=t Aseflcijs Republike

Sloven',Je za javnspravne

sidence in $toritve

IZJAVA

Kot majhna nepridobitna organizacij.a: pravna oseba zasebnega prava izjavljamo, da so
preOtoieni poO'atki iz bilanc5 stanja'in iz'izkaza pos.lovnega.iz.id-a na poenotenih obrazcih enaki
bziroma teireljijo na bilanci stanja in naizkazu poslovnega izida, sestavljenih za namen
zagotovitve javhosti podatkov v 

-skladu 
zZakonom o raeunovodstvu in s Slovenskim

radunovodskim standardom 34 (201 6).

S predloZitvijo teh podatkov, pojasn!! k izktzom. in po_slovnega po-rocila je izpolnjena naia
obveznost piedloZitve letnega porocila po 51. 6lenu Zakona o ra6unovodstvu.

Zilavo se strinjam: DA

Kraj: Vodja pravne osebe:

Alen DominicPuconci

Datum:

Stran E od 9

1617290000

67458670

DOMANIA, PUCONCI

Puconci 79, 9201 Puconci



lr,=qnf
Agenctia Republike

Stovenlje 7a Javncprayne
e,lidence in storitve

POJASNILA K IZKAZOM IN POSLOVNO POROEIIO

Pojasnila ste oddaliv PDF datoteki.

Puconci
Vodja pravne osebe:

Alen Dominic

Datum:

I

\.

Kra1.

Matidna Stevilka:

Dav6na Stevilka:

lme poslovnega subjekta:

Sede2:

Stran 9 od 9

1617298000

67458670

DOMANIA. PUCOf{SI

Puconci 75, 9201 Puconci


