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ZAVOD ZA OSKRBO NA DOMU LJUBLJANA
Skrajšan naziv: ZOD Ljubljana
Naslov: Poljanska cesta 97, 1000 Ljubljana
Davčna številka: 79470408
Matična številka: 1710923
Šifra dejavnosti: 88.109
Tel.: (01) 23 96 502

I.

E-naslov: info@zod-lj.si
Faks: (01) 23 96 523
Spletna stran: www.zod-lj.si
Facebook: @zodlj
Direktorica:
Liljana Batič, tel. (01) 23 96 500, e-naslov: liljana.batic@zod-lj.si
Pomočnici direktorice:
Laura Perko, tel. (01) 23 96 504, e-naslov: laura.perko@zod-lj.si

POROČILO
O DOSEŽENIH CILJIH
IN REZULTATIH ZAVODA
ZA OSKRBO NA DOMU
LJUBLJANA

Edita Hasanović, tel. (01) 23 96 504, e-naslov: edita.hasanovic@zod-lj.si
ORGANIZACIJSKE ENOTE
OE Bežigrad: tel. (01) 23 96 530
OE Center-Šiška: tel. (01) 50 07 690
OE Moste-Polje: tel. (01) 52 54 890
OE Vič-Rudnik: tel. (01) 24 20 600
Računovodstvo:
Janja Knapič, EKOFIN STORITVE, Podjetje za računovodsko in davčno
svetovanje, d. o. o.
neposredno delo v zavodu: Bojana Ciglič
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1. Ustanovitev
in dejavnost
Zavod za oskrbo na domu Ljubljana (v nadaljevanju ZOD Ljubljana) deluje od dne 1. 5. 2002.
Ustanovni akt ‒ Odlok o ustanovitvi Zavoda za
oskrbo na domu Ljubljana (Ur. l. RS, št. 18/08 –
uradno prečiščeno besedilo) je dne 21. 1. 2002
sprejel mestni svet Mestne občine Ljubljana (v
nadaljevanju MOL).

ZOD Ljubljana izvaja storitev pomoč družini na
domu v obliki socialne oskrbe na domu. V letu
2013 je znova začel z izvajanjem storitve socialnega servisa, od 2014 izvaja prostovoljstvo in medgeneracijsko sodelovanje ter od 2020 tudi delovno
terapijo na domu.
ZOD Ljubljana nudi pomoč na domu starejšim,
invalidom in kronično bolnim. Omogoča lažje in
lepše življenje vsem tistim, ki potrebujejo pomoč
pri osnovnih dnevnih opravilih, gospodinjstvu ter
vzpostavljanju in ohranjanju socialnih stikov. Z
visoko subvencionirano ceno storitve MOL tako
ostaja mesto, prijazno starejšim.
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2. Zakonske in druge pravne podlage,
ki pojasnjujejo delovno področje
ZOD Ljubljana
ZOD Ljubljana lahko opravlja tudi:

Temeljna področna zakonodaja in druge podlage:

• izobraževalno dejavnost in usposabljanje izvajalcev
socialne oskrbe na domu;

• Zakon o socialnem varstvu – ZSV (Ur. l. RS, št.
3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr.,
41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS,
57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1);

• mentorsko dejavnost;
• informativno-založniško dejavnost;

ZOD Ljubljana je po standardni klasifikaciji dejavnosti vpisan v Poslovni register Slovenije pod
matično številko 1710923000 (od 1. 1. 2008), šifra
glavne dejavnosti je 88.109, naziv glavne dejavnosti pa socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe.

Z A

• druge dejavnosti, ki so potrebne za opravljanje
dejavnosti javne službe;
• izvajanje praktičnega pouka socialnih oskrbovalk/-cev ter prakse študentk/-ov socialnega
dela, psihološke, pedagoške in sociološke smeri;
• druge zdravstvene dejavnosti;
• urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in
drugih socialnih storitev, razen obvezne socialne
varnosti;
• drugo, drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez
nastanitve.

• Zakon o zavodih – ZZ (Ur. l. RS, št. 12/91, 8/96,
36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP);
• Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 45/10, 28/11,
104/11, 111/13 in 102/15);
• Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 87/06, 127/06,
8/07, 51/08, 5/09 in 6/12);
• Uredba o merilih za določanje oprostitev socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS, št. 110/04, 124/04,
114/06 – ZUTPG, 62/2010-ZUPJS, 99/13-ZUPJS-C
in 42/15);

• Odlok o ustanovitvi ZOD Ljubljana (Ur. l. RS, št.
18/08);
• Odlok o spremembah Odloka o ustanovitvi ZOD
Ljubljana (Ur. l. RS, št. 106/11);
• Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi ZOD Ljubljana (Ur. l. RS, št. 99/13);
• Sklep o določitvi cene socialnovarstvene storitve
pomoč na domu za uporabnike, št. 1221 – 29/2016
– 2, z dne 19. 12. 2016;
• Uskladitev cene storitve pomoč na domu v ZOD
od 1. 3. 2017, št. 1221-41/2016-10;
• Pogodba o financiranju ZOD Ljubljana.

• Navodilo o zagotavljanju zdravstvene in socialnovarstvene obravnave v primerih odpusta iz bolnišnic ter v primerih, ko upravičenec živi doma, z
dne 1. 6. 2004 (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve);
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3. Delo organov ZOD
Ljubljana

ZOD Ljubljana deluje na naslednjih lokacijah:

Svet zavoda
Člane sveta zavoda sestavljajo dva člana, zaposlena v ZOD Ljubljana, pet predstavnikov MOL, en
član ZDI in en član MZU. V letu 2020 so se člani
sveta sestali na dveh rednih sejah ter treh korespondenčnih sejah.

• Dolenjska cesta 22 – socialne oskrbovalke in
strokovni delavci po potrebi;

Svet uporabnikov
V letu 2020 se svet uporabnikov ni sestal, saj zaradi
ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19, nismo
mogli organizirati letnega srečanja uporabnikov, v
okviru katerega se svet uporabnikov sestaja.
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4. Materialni pogoji
delovanja

Vsi organi so v večini delovali v skladu s sklepom
o ustanovitvi ZOD Ljubljana, statutom, pravilniki in
predpisi ter svojimi pristojnostmi, vendar v omejenem obsegu zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19.

Strokovni svet
Člane strokovnega sveta sestavlja šest članov,
ki so strokovni delavci zavoda, ter pet zunanjih članov, strokovnjakov s področja socialnega
varstva in zdravstva. Strokovni svet se zaradi
ukrepov v okviru epidemije covida-19 v letu 2020
ni sestal.
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• Poljanska cesta 97 – uprava, strokovni delavci
ter socialne oskrbovalke na tedenskih sestankih,
izobraževanjih, usposabljanjih in po potrebi;

• Celovška cesta 143 – socialne oskrbovalke in
strokovne delavke po potrebi;
• Preglov trg 15 – socialne oskrbovalke in strokovne delavke po potrebi;
• Luize Pesjakove ulica 9 – socialne oskrbovalke in
strokovne delavke po potrebi.

Opremljenost prostorov na sedežu zavoda je v
skladu s potrebami zaposlenih. Dodatno smo urejali tudi druge naše prostore. S podarjenimi knjigami smo redno opremljali knjižnico, ki jo uporabljajo zaposleni, uporabniki in prostovoljci.
Pomemben prispevek k boljši organizaciji dela
in učinkoviti izrabi delovnega časa nam omogoča
uporaba avtomobilov na plinski pogon ter uporaba
električnih in navadnih koles.
Posebno pozornost smo namenili tudi posodabljanju informacijsko-komunikacijske tehnologije
(IKT) ter drugim materialnim pogojem za boljše
izvajanje dejavnosti, tako za zaposlene kot za uporabnike.

Poleg teh smo na dodatnih lokacijah – Gameljne,
Ambrožev trg in Proletarska cesta – uporabljali
omare, v katerih smo shranjevali ključe uporabnikov, drugo opremo za socialne oskrbovalke ter
kolesa.

Kolegij
Člani kolegija so se v letu 2020 sestali na 25 sejah.
Zbor delavcev je bil dne 2. 6. 2020.
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5. Dolgoročni cilji ZOD Ljubljana,
kot izhajajo iz področne strategije
in nacionalnih programov
ZOD Ljubljana pri svojem delu zadovoljuje potrebe meščank in meščanov MOL po pomoči na
domu. Hitro se odziva na demografske razmere
in spremembe strukture prebivalstva v našem
okolju. S spremljanjem smernic nacionalne in
lokalne strategije socialnega varstva prispeva k
sodobnemu pristopu izvajanja storitev ter sledi
aktualnim družbenim usmeritvam, ki dajejo vse
večji poudarek organiziranju storitev starejšim
na domu oziroma v skupnosti.
Temeljne naloge ZOD Ljubljana so, da starejšim, invalidom in kronično bolnim omogoči lažje in lepše življenje, v okviru osnovne dejavnosti pa, da ponudi pomoč
pri temeljnih dnevnih opravilih, pomoč v gospodinjstvu
ter pri ohranjanju socialnih stikov. Cena storitve je,
zaradi visoke subvencije MOL, prijazna do uporabnikov.

Sledimo tudi:
• načelu celovitosti obravnave,
• načelu doseganja višje kakovosti življenja uporabnikov storitev,
• načelu vključevanja v skupnost,
• načelu pluralnosti izvajanja storitev,
• načelu gospodarnosti in učinkovitosti.

Podlage za dolgoročne cilje ZOD Ljubljana izhajajo
iz usmeritev programskih dokumentov na nacionalni in lokalni ravni ter so usklajene s smernicami ustanoviteljice ZOD Ljubljana.

V skladu z možnostmi smo skrbeli za hitro odzivnost
na potrebe uporabnikov storitev socialne oskrbe na
domu, za kakovost izvajanja storitev ter gospodarno
in racionalno poslovanje ZOD Ljubljana.

Ponudbo storitev želimo čim bolj približati potrebam uporabnikov in vključiti čim več upravičencev,
ki potrebujejo našo pomoč. Skupaj z lokalno skupnostjo in zaposlenimi se trudimo, da bi uporabnikom omogočali kakovostno življenje v skupnosti.
S tem želimo prispevati k njihovemu aktivnemu
vključevanju v širše družbeno dogajanje, jim izkazati spoštovanje in dostojanstvo ter dati možnost,
da odločajo o načinu in kakovosti svojega življenja.

ZOD Ljubljana se je povezoval z drugimi subjekti
na ravni mesta in države, predvsem pa s področja
socialnega varstva in zdravstva: zdravstvenim domom in patronažno službo, nevladnimi organizacijami ter drugimi zavodi, ki lahko pripomorejo
k oblikovanju in izvajanju celovite skrbi za starejše,
invalide in kronično bolne v MOL.

Z našim delom in poslanstvom zagotavljamo uporabnikom podporo in pomoč tako, da odgovarjamo na njihove potrebe individualno ter celostno.
Pri izvajanju dejavnosti se povezujemo tudi z
drugimi organizacijami v skupnosti, hkrati pa up-
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orabnike spodbujamo pri vzpostavljanju in širjenju
njihove socialne mreže. Tako želimo prispevati k
preprečevanju in zmanjševanju osamljenosti. Izvajamo tudi dejavnosti za ohranjanje fizičnega in
duševnega zdravja uporabnikov. V ZOD Ljubljana
smo v letu 2020 sledili osnovnim načelom strokovnega dela, ki upoštevajo integracijo, individualizacijo in krepitev moči uporabnikov storitev ZOD
Ljubljana.

Dolgoročni cilji so naravnani h kakovostnemu izvajanju storitev, širitvi ponudbe, nadaljevanju razvoja
strokovnih pristopov pri celoviti skrbi za starejše
in izboljšanju pogojev za izvajanje dejavnosti ZOD
Ljubljana. Ti cilji so nam v letu 2020 služili kot temeljne razvojne usmeritve pri načrtovanju, vodenju
in izvajanju dejavnosti.
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6. Letni cilji ZOD

Poudarki našega dela so bili na naslednjih področjih:
• izpolnjevanje pogodbenih obveznosti do ustanovitelja – realizacije ur socialne oskrbe na domu;
• dvig kakovosti storitev in zadovoljstva uporabnikov;
• permanentno izobraževanje, razvoj in usposabljanje zaposlenih;
• zagotavljanje strokovnega in profesionalnega odnosa zaposlenih do uporabnikov;
• večje medsebojno sodelovanje in povezovanje med OE;
• informiranje javnosti o delovanju ZOD Ljubljana;
• zagotavljanje racionalnega opravljanja dejavnosti;
• razvijanje novih oblik in načinov oskrbe za starejše ter izvajanje sodobnih strokovnih pristopov k
specifičnim potrebam uporabnikov;
• izvajanje prostovoljstva in aktivnosti medgeneracijskega sodelovanja;
• potrditev pridobitve certifikata kakovosti ISO 9001 z
uspešno opravljeno zunanjo presojo.
V letu 2020 smo tako kot vsako leto največ pozornosti
namenili osnovni dejavnosti izvajanja javne službe, tj.
pomoč na domu, v obliki socialne oskrbe, zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19, pa predvsem
preprečevanju in obvladovanju prenosa okužbe med
uporabniki in zaposlenimi, organiziranju dela na terenu v rizičnih razmerah ter spremenjeni organizaciji
dela. Pri vsem tem smo v kar največji meri upoštevali
priporočila in navodila NIJZ ter pristojnega ministrstva.
Pred razglašeno epidemijo smo za uporabnike
začeli izvajati storitve socialnega servisa, ki pa smo
ga, zaradi kadrovskih in epidemioloških razlogov,
prenehali izvajati. Kljub epidemiji pa smo nadaljevali
s programom organiziranega prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja, delovno terapijo ter
projektom CrossCare. Med drugim smo izvajali še
nekatere druge dodatne aktivnosti v okviru projektov, srečanj, delavnic in podobno.
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Zaradi ukrepov v okviru epidemije covida-19 je bilo delo
na področju osnovne dejavnosti – socialna oskrba bistveno spremenjeno in prilagojeno rizičnim razmerah, v
katerih je zavod deloval od marca 2020 do konca leta.
Poudarki našega dela so bili usmerjeni predvsem na:
• organizacijo dela prilagojenim epidemiološkim razmeram;
• upoštevanje priporočil in navodil pristojnega ministrstva in NIJZ za delo v času epidemije covida-19
ter izvajanje vseh ukrepov v skladu z interventnimi
zakoni in drugimi predpisi;
• zagotavljanje ustreznih in varnih pogojev za delo v
času epidemije covida-19;
• usposabljanje zaposlenih za ustrezno uporabo
osebne varovalne opreme in ustrezno preventivno
ravnanje ter obvladovanje prenosa okužb;
• zagotavljanje osebne varovalne opreme in ustrezne
zaščite za zaposlene;
• sodelovanju in komuniciranju z uporabniki.
Pri izvajanju storitve socialna oskrba na domu smo sledili
načrtovanim letnim ciljem, zaradi epidemije covida-19
pa smo jih uspeli uresničiti v naslednjem obsegu:
• opravili smo 127.457 ur socialne oskrbe na domu
(oziroma 126.828 ur brez upoštevanih ur pri uporabnikih iz drugih občin);
• v mesecih, ko zaradi navodil MDDSZ ni bilo zmanjšanega obsega dela, smo dosegli 95,44% realizacijo;
• v času razglašene epidemije, skladno z navodili
pristojnega ministrstva: med prvim valom od marca
do maja 2020 smo opravili 18.631 ur in dosegli 49%
realizacijo, med drugim valom, ki je trajal od oktobra do decembra 2020, pa smo opravili 37.454 ur in
dosegli 99% realizacijo;
• obseg storitve v celem letu v okviru pogodbe z MOL
je bil uresničen v 84 %;
• storitev socialnega servisa je bila izvedena le v obsegu 9 ur;
• povprečno mesečno število obravnavanih uporab-

nikov je bilo 785 skupaj z uporabniki iz drugih občin;
• število zaposlenih socialnih oskrbovalk je bilo v
vmesnih obdobjih tudi to leto nekoliko nižje od načrtovanega, saj na trgu dela še vedno primanjkuje ustreznega kadra.
V skladu z načrtom dela smo uresničili tudi naslednje naloge:
• izvedli različna izobraževanja in usposabljanja za
zaposlene z namenom dviga kompetenc zaposlenih;
• izvajali dejavnosti za ohranjanje certifikata kakovosti ISO 9001;
• izvedli supervizijo za socialne oskrbovalce in strokovne delavce;
• izvajali dejavnosti informiranja javnosti o delovanju
zavoda (zloženke, priročniki, publikacije, objave na
facebooku in spletni strani, srečanja, sodelovanje na
okroglih mizah, strokovnih srečanjih ter posvetih);
• nadgrajevali informacijski sistem za beleženje
storitev in delovnega časa ter nadgradili sistem tudi
za izvajanje administrativno upravnih zadev;
• izboljšali pogoje za delo zaposlenih z dodatnim nakupom osebne varovalne opreme in druge zaščite
(uporaba stanovanja za delo v sivi coni, v sodelovanju
z JSS, zaščita za avtomobile, razkuževanje površin in
podobno) za varno delo zaposlenih, skladno s predpisanimi protokoli, ki smo jih prejeli s strani pristojnega ministrstva.
Izvajali in sodelovali smo pri naslednjih projektih:
• projekt CrossCare – EU projekt iz programa sodelovanja Interreg SL-HR, sofinanciran iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, nosilec je ZOD Ljubljana;
• »Urbano vrtičkanje z babico in dedkom«, nosilec
ZOD Ljubljana;
• »Punčka iz cunj«, nosilec je UNICEF Slovenija, ZOD
Ljubljana je projektni partner;
• »Teden vseživljenjskega učenja 2019«, nosilec je Andragoški center Slovenije, ZOD Ljubljana je partner.

V letu 2020 smo izvajali naslednje aktivnosti:
• v sodelovanju z izobraževalnim središčem Javni
zavod Cene Štupar smo štirim kandidatom omogočili
praktično spoznavanje neposrednega izvajanja socialne oskrbe na domu uporabnikov;
• aktivno smo se povezovali z Zavodom RS za zaposlovanje z namenom reševanja pereče problematike pomanjkanja ustreznega kadra (socialnih oskrbovalcev
na domu);
• povezali smo se z različnimi zaposlitvenimi agencijami in portali pri iskanju kadra;
• izvajali smo mentoriranje in prakse za študente
Fakultete za socialno delo Univerze v Ljubljani;
• nadaljevali smo projekt prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja;
• izvajali smo telefonsko prostovoljstvo v času epidemije covida-19 in pri tem sodelovali tudi z drugimi
javnimi zavodi;
• izvajali smo telefonsko svetovanje na področju delovne terapije;
• pripravili smo delovnoterapevtski priročnik za uporabnike in njihove svojce;
• pripravili smo video posnetke s praktičnimi prikazi
in navodili za uporabnike ter njihove svojce v okviru
delovne terapije;
• pripravili smo zaključno publikacijo projekta CrossCare;
• sodelovali smo v zaključni konferenci projekta
CrossCare;
• obiskali smo center za starejše in stanovanjsko
skupnost za starejše v Trevisu, Italiji ter na Dunaju v
sodelovanju z Javnim stanovanjskim skladom MOL.
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7. Ocena uspeha pri doseganju
zastavljenih ciljev
SOCIALNA OSKRBA
Z doseganjem zastavljenih ciljev na področju izvajanja storitve socialne oskrbe v letu 2020 smo,
kljub velikim težavam na kadrovskem področju
in epidemiji covida-19, zadovoljni. V prvem valu
razglašene epidemije smo, z doslednim upoštevanjem navodil pristojnega ministrstva, v
marcu morali zmanjšati obseg izvajanja storitve
pri uporabnikih in nato v juniju spet začeli z
običajnim delovanjem. V drugem valu pa smo,
spet skladno z navodili pristojnega ministrstva,
izvajali storitev v nespremenjenem obsegu. Nadaljevale so se tudi težave, povezane z visokim
številom zaposlenih s statusom invalidnosti in
zaposlenih, ki so na čakanju na delo. Razpore-

janje dela smo morali prilagoditi tudi pravicam
posameznih skupin zaposlenih oziroma uresničevati posebno varstvo nekaterih skupin zaposlenih
(starejše delavke, mlade matere, nosečnice), kar je
predstavljalo dodatne težave pri organiziranju dela
na terenu.
Prilagajanju potrebam uporabnikov na eni strani
ter organizacijskim spremembam in kadrovskim
možnostim na drugi smo opravili izredno zahtevno
delo v neobičajnih pogojih dela. Kljub temu nam je
uspelo uresničiti 84-% realizacijo ur, v mesecih, ko
zaradi navodil MDDSZ ni bilo zmanjšanega obsega
dela, smo dosegli 95,44% realizacijo.

Preglednica 1: Prikaz opravljenih ur socialne oskrbe za uporabnike s stalnim prebivališčem v MOL
Delavniki

Nedelje

Prazniki

Skupaj

NAČRT 1-12/2020

143.520

6.000

1.680

151.200

REAL. 1-12/2020

120.501,50

5.057

1.269,50

126.828

Dosegli

84 %

Preglednica 2: Prikaz opravljenih ur socialne oskrbe pri uporabnikih iz drugih občin
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Delavniki

Nedelje

Prazniki

Skupaj

NAČRT 1-12/2020

660

0

0

660

REAL. 1-12/2020

626

0

3

629
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Preglednica 3: Pregled realizacije ur po mesecih
za uporabnike s stalnim prebivališčem v MOL
Mesec

Realizacija ur v %

januar

98 %

februar

90 %

marec

64 %

april

30 %

maj

53 %

junij

88 %

julij

99 %

avgust

93 %

september

96 %

oktober

100 %

november

95 %

december

100 %

Z A V O D

Preglednica v sivo obarvanih poljih prikazuje realizacijo ur med obema valoma epidemije. V prvem
valu smo za uporabnike, ki so nepokretni in popolnoma odvisni od naše pomoči, morali po navodilih
pristojnega ministrstva zmanjšati obseg dejavnosti
na najnujnejše storitve. V drugem valu pa smo dejavnost izvajali v celoti, v okviru kadrovskih možnosti in števila uporabnikov. V mesecih, ko zaradi
navodil MDDSZ ni bilo zmanjšanega obsega dela,
smo dosegli 95,44% realizacijo.
Tudi po izteku razglašene epidemije je bilo delo
moteno in podrejeno zahtevam epidemiološke
stroke. Srečevali smo se tudi z odsotnostjo obolelih
zaposlenih in zaposlenih v karanteni, čakanjem na
delo, varstvom otrok zaradi višje sile in podobno.
V letu 2020 smo imeli 1232 sklenjenih dogovorov
z uporabniki za izvajanje socialne oskrbe, od tega
smo s 445 uporabniki na novo sklenili dogovor o
izvajanju storitve. Strokovni delavci so opravili 25
obiskov na domu, kjer do sklenitve Dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve pomoč
družini na domu v obliki socialne oskrbe ni prišlo.
Storitev smo opravili tudi pri devetih upravičencih
iz drugih občin, in sicer v obsegu 629 ur (to so bili
upravičenci, ki imajo stalno prebivališče v občinah
Piran, Kranjska Gora, Log-Dragomer, Vrhnika,
Medvode-Pesnica in Kranj).
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SOCIALNI SERVIS
Od maja 2013 našim uporabnikom ponujamo dodatne storitve socialnega servisa z namenom, da
jim omogočimo kakovostnejše življenje v domačem
okolju. Organiziramo dva sklopa storitev:
• pedikura, frizerske storitve, šivanje, likanje, kuhanje kosila, osnovno pospravljanje in pomivanje
oken, manjša hišna popravila, ročno pranje perila,
vzdrževanje vrta in okolice;
• druženje, spremstvo pri različnih obveznostih
ali dejavnostih, varstvo v času odsotnosti svojcev,
branje, nakupi, sprehodi, sprehodi hišnih živali in
drugo.
V januarju smo opravili 9 ur socialnega servisa.
Pozneje smo, zaradi epidemije covida-19 in pomanjkanja kadra, vse kapacitete preusmerili v izvajanje osnovne dejavnosti – socialno oskrbo. Kljub temu pa med uporabniki beležimo potrebe po
storitvah socialnega servisa, predvsem pedikure
in frizerstva.

Z A

O S K R B O

N A

D O M U

Prostovoljstvo in medgeneracijsko sodelovanje
ZOD Ljubljana od aprila 2014 izvaja program organiziranega prostovoljstva in medgeneracijskega
sodelovanja. V letu 2020 je bilo v program organiziranega prostovoljstva vključenih 135 prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljstvo v obliki druženja
pri 525 uporabnikih. Do razglasitve epidemije
covida-19 so prostovoljci uporabnike obiskovali
na njihovih domovih v povprečju enkrat na teden.
V času epidemije smo program organiziranega
prostovoljstva prilagodili razmeram. Vpeljali smo
telefonsko prostovoljstvo, v katerega smo vključili,
poleg naših prostovoljcev, tudi številne prostovoljce
iz kulturnih organizacij, ki delujejo v okviru MOL.
Prostovoljci delujejo na različnih področjih, na
primer pri promociji programa organiziranega
prostovoljstva in organizaciji dejavnosti ter v okviru
projektov. Skupaj so v letu 2020 opravili 12.387
prostovoljskih ur.

Preglednica 3: Prikaz opravljenih prostovoljskih ur in obiskov na domu
Leto

Število
prostovoljcev

Število opravljenih
prostovoljskih ur

Število vključenih
uporabnikov v program

Število obiskov
na domu

2017

66

3.390

89

1.121

2018

70

3.969

95

1.445

2019

73

5.120

101

1.672

2020

135

12.387

528

119

17

P O S L O V N O

P O R O Č I L O

Z A

2 0 2 0

Z A V O D

Z A

O S K R B O

N A

D O M U

8. Nastanek morebitnih nedopustnih
ali nepričakovanih posledic pri
izvajanju programa dela
Delovna terapija
ZOD Ljubljana je dne 1. 9. 2020 začel z izvajanjem brezplačnih storitev delovne terapije kot dodatno dejavnost. Program temelji na povezovanju
socialnega in zdravstvenega varstva. Usmerjen je
na uporabnika, kot tak pa temelji na celostnem in
individualnem pristopu. Do brezplačnih storitev
delovne terapije so upravičeni uporabniki, ki živijo
na domu v MOL in niso vključeni v celodnevno institucionalno varstvo, so uporabniki storitev ZOD
Ljubljana, so stari 65 let ali več, so kronično bolni
ali imajo status invalida.
Tehnična opremljenost
Glede na potrebe delovnega procesa smo postopoma nadgrajevali računalniško programsko
opremo z namenom bolj gospodarnega, kakovostnejšega in hitrejšega poslovanja, predvsem na področju vodenja dokumentacije in arhiviranja.
Certifikat kakovosti
V letu 2020 smo se pripravljali na zunanjo presojo
za ohranitev certifikata ISO 9001:2015, ki pa smo
jo zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19,
morali prestaviti na leto 2021.
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Izvajanje naših dejavnosti smo dobro načrtovali,
vendar so tako razglasitev epidemije covida-19
kot ukrepi v okviru te bistveno vplivali na delovanje
zavoda. Ostala tveganja smo večinoma uspešno
obvladovali.
Pri izvajanju programa smo bili pripravljeni predvsem na težave, povezane s pomanjkanjem in
odsotnostjo kadra za izvajanje osnovne dejavnosti ter z ukrepi v okviru razglašene epidemije
covida-19, ki so narekovali specifično delovanje in
poslovanje, kot sledi:
• omejeno izvajanje primarne dejavnosti v prvem
valu (socialne oskrbe) na najnujnejša opravila;
• omejeno izvajanje socialnega servisa ter programa organiziranega prostovoljstva in medgeneracijskih aktivnosti;
• specifični protokoli ravnanja in organiziranje
dela v primeru okuženih uporabnikov ali uporabnikov, kjer obstaja sum na okužbo (vzpostavitev
sive in rdeče cone);
• visoka stopnja (dolgotrajne) odsotnosti socialnih
oskrbovalk zaradi okužbe s covidom-19;
• odsotnost zaposlenih zaradi posledic ukrepov v
okviru epidemije oziroma v okviru ukrepov za omilitev posledic epidemije (karantena, čakanje na
delo, višja sila – varstvo otrok, odsotnost javnega
prevoza);
• odsotnost zaradi bolezni (ne zaradi covida-19);
• visoko število starejših delavk;
• pomanjkanja kadra na trgu dela.

Zaradi razglašene epidemije in z njo povezanimi
navodili za delovanje s strani pristojnega ministrstva, zaradi bolniških odsotnosti socialnih oskrbovalcev ter velikega povpraševanja uporabnikov
po storitvah smo zaznavali težave pri organizaciji
dela, ne nazadnje tudi povečano obremenjenost
zaposlenih. Tudi v letu 2020 smo imeli težave pri
zaposlovanju ustreznega kadra, saj na trgu primanjkuje kandidatov za opravljanje poklica socialni oskrbovalec.
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9. Ocena uspeha pri doseganju
zastavljenih ciljev v primerjavi z
doseženimi cilji iz poročil preteklih let
Težave, povezane s pojavom epidemije virusa
SARS-CoV-2, ter posledice omejitev in ukrepov
so vplivale tako na organizacijo dela kot tudi na
izvajanje dejavnosti. Odsotnost neposrednih izvajalcev storitve, tj. socialnih oskrbovalcev zaradi
karanten, okužb s koronavirusom, varstva otrok
zaradi višje sile, čakanja na delo, kot tudi težave
pri pridobivanju ustreznega kadra na trgu dela so
vplivale na zmanjševanje števila uporabnikov ter
zmanjšanje obsega opravljenih ur oskrbe in socialnega servisa. Zaradi epidemije in pomanjkanja
socialnih oskrbovalk za izvajanje socialne oskrbe
smo morali zmanjšati število ur socialnega servisa, saj smo zaposlene preusmerili na izvajanje
osnovne dejavnosti zavoda.
Program prostovoljstva in medgeneracijskega
sodelovanja, kot dodatne ponudbe za naše uporabnike, je bil, tako kot vsa leta doslej, med uporabniki dobro sprejet. Potrebe med uporabniki
naraščajo, prav tako narašča število novih prostovoljcev, vendar smo morali zaradi specifičnih
razmer dejavnost močno prilagoditi drugačnim
razmeram.
Do konca avgusta 2020 smo za uporabnike na domovih izvajali storitve v okviru projekta CrossCare.
Po razglasitvi epidemije smo nekaj storitev organizirali tudi na daljavo. Po zaključku projekta smo
z dodatnim financiranjem ustanoviteljice ohranili
delovno mesto delovne terapevtke, ki je nadaljevala z izvajanjem storitev delovne terapije na
domovih uporabnikov. Zaradi epidemije covida-19
pa je njeno delo delno potekalo tudi v obliki svetovanja na daljavo.
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Uporabniki in njihovi svojci so v letu 2020 pogrešali
naše že tradicionalno letno srečanje. Žal ga zaradi
ukrepov za preprečevanje okužb z novim virusom
nismo mogli izvesti.
Na področju izboljšanja pogojev za delo smo sledili potrebam za boljšo opremljenost na področju
informacijske tehnologije, posodobili programsko
opremo ter uporabljali šest službenih avtomobilov,
električna in navadna kolesa.
V letu 2020 smo intenzivno in odlično sodelovali tudi
z različnimi oddelki in službami ter javnimi zavodi v
okviru MOL. Zaradi epidemije smo se tesno povezali s štabom CZ MOL, ki nam je pomagal pri nabavi
zaščitnih sredstev in osebne varovalne opreme. ZD
Ljubljana nam je v prvem valu zagotovil usposabljanje zaposlenih za pravilno uporabo osebne varovalne opreme, nato pa z nami sodeloval pri organizaciji hitrega testiranja. Javni stanovanjski sklad
nam je dal v uporabo stanovanje za zaposlene, ki
delajo v sivi in rdeči coni. Z nekaterimi drugimi javnimi zavodi smo sodelovali pri telefonskem prostovoljstvu (Oddelek za kulturo in MGL). Še posebno
tesno in dobro je potekalo sodelovanje z Oddelkom
za zdravje in socialno varstvo, s katerim smo uspešno usklajevali vsa odprta vprašanja ter bili
deležni njihove podpore pri uresničevanju zastavljenih skupnih ciljev.
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10. Ocena gospodarnosti
in učinkovitosti
poslovanja
Med letom smo gospodarno in varčno poslovali.

11. Ocena delovanja sistema
notranjega finančnega
nadzora
V okviru določil Pravilnika o usmeritvah za usklajeno delovanje sistema notranjega nadzora javnih financ (Ur. l. RS, št. 30/2002) imamo veljavna
naslednja dokumenta:
• Listino o notranjerevizijski dejavnosti,
• Pravilnik o notranjerevizijski dejavnosti.
V letu 2020 je bila načrtovana notranja revizija
na področju varstva osebnih podatkov, ki pa so jo
zaradi epidemije prestavili v leto 2021.
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12. Pojasnila na področjih,
kjer zastavljeni cilji v letu
2020 niso bili doseženi
Število opravljenih ur socialne oskrbe je bilo v letu
2020 realizirano v nižjem odstotku kot leto prej, in
sicer v višini 84 %, v mesecih, ko zaradi navodil
MDDSZ ni bilo zmanjšanega obsega dela, pa smo
dosegli 95,44% realizacijo. Rezultati so predvsem
posledica epidemije in z njo povezanih ukrepov kot
tudi težave pri iskanju in zaposlovanju kadra. Ta
problem ostaja pereč, kljub trudu, da nadomestimo manjkajoči kader ob nastopu dolgotrajnih bolniških odsotnosti, na trgu dela ni dovolj kadra za
zaposlovanje.
V letu 2020 zato vsa delovna mest socialnih oskrbovalk za nedoločen čas niso bila v celoti zasedena. V tem letu so se redno upokojili trije socialni oskrbovalci, zaposleni za nedoločen čas,
dve oskrbovalki pa sta zaprosili za mirovanje
pogodbe o zaposlitvi. Vse omenjene odsotnosti,
zaradi pomanjkanja kadra na trgu dela, niso bile
takoj nadomeščene. Tudi število zaposlenih socialnih oskrbovalcev za določen čas se je med
letom spreminjalo, proti koncu leta pa je postopoma naraslo. Časovno so bile sklenjene pogodbe
o zaposlitvi krajše, nekatere tudi manj kot mesec
dni, najkrajša le en dan, to pa iz razlogov na strani
kandidatov. Ugotavljali smo, da se na prosta delovna mesta prijavljajo kandidati brez ustreznih ali
zadostnih delovnih izkušenj s področja oskrbe na
domu in z nepoznavanjem našega področja dela,
predvsem pa so bili to iskalci zaposlitve zaradi odpuščanja v gospodarstvu, ki pa niso bili pripravljeni na specifiko dela s starejšimi.
Zaradi pomanjkanja ustreznega kadra smo bili na
področju iskanja novega kadra tudi v lanskem letu
zelo aktivni. Razpise prostih delovnih mest smo
objavljali na naši spletni strani, našem Facebook
profilu, portalu mojedelo.com, spletni strani MOL
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in Zavodu RS za zaposlovanje. V letu 2020 smo objavili veliko potrebo po zaposlitvah socialnih oskrbovalcev tako za nedoločen kot za določen čas,
pri čemer smo objave večkrat ponovili, saj nismo
prejeli nobene prijave. Izbrali smo pet sodelavcev,
ki smo jih takoj zaposlili za nedoločen čas, ter 23
delavcev, ki smo jih zaposlili za določen čas za nadomeščanje dolgotrajno odsotnih delavcev. Kader
smo iskali tudi v sodelovanju z Javnim zavodom
Cene Štupar, ki je lani edini izvajal usposabljanje
in certificiranje za pridobitev nacionalne poklicne
kvalifikacije socialni oskrbovalec s subvencijo
Zavoda RS za zaposlovanje – Območna služba
Ljubljana.
Pri organizaciji dela pa smo morali upoštevati tudi
prilagoditve dela invalidom ter določila varstva
starejših zaposlenih, mladih mater in socialnih oskrbovalk, ki doma čakajo na delo, in podobno. To
je dodatno obremenjevalo učinkovito organizacijo
dela in realizacijo storitev na terenu.
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13. Ocena učinkov poslovanja zod ljubljana na
druga področja, predvsem na gospodarstvo,
socialo, varstvo okolja, regionalni razvoj in
urejanje prostora
informirali potencialne uporabnike in njihove svojce oziroma zainteresirano javnost o naši dejavnosti in aktualnih dogodkih.
Naša vizija je organizirati dejavnosti in aktivnosti,
usmerjene v ustrezen in učinkovit odziv na demografske spremembe, staranje prebivalstva
ter potrebe starejših kot tudi ozaveščati družbo o
potrebah in življenju starejših. Naše aktivnosti so
usmerjene v dejavnosti za zmanjševanje izoliranosti in izključenosti starejših iz ožjega in širšega
socialnega okolja, ustvarjanje pogojev za socialno
vključenost ter vzpostavljanje in ohranjanje socialnih mrež, povezovanje in večgeneracijsko
sodelovanje, ohranjanje človeškega dostojanstva
ter spoštovanje človekovih pravic.

ZOD Ljubljana deluje tudi v smeri trajnostnega razvoja ter podpira vse aktivnosti MOL za ohranjanje
zdravega in prijaznega okolja kot tudi kakovostnega
življenja svojih meščank in meščanov. Zaradi potrebe po hitrejšem izvajanju storitev smo vsak dan
uporabljali šest avtomobilov, ki imajo pogon na plin
in elektriko, torej goriva, ki so prijazna do okolja.
Pri delu na terenu smo nadaljevali z uporabo navadnih in električnih koles. Skrbimo, da uporabniki
dobijo tehnične pripomočke in plenice, ki jih drugi
več ne potrebujejo. Tako se dejavno vključujemo v
zeleno podobo MOL.

ZOD Ljubljana deluje v javnem interesu in ima
pomembno mesto tako v lokalni kot širši skupnosti. Prizadevamo si, da bi ZOD Ljubljana postal še
bolj prepoznaven v okviru MOL in tudi širše. Želimo
si, da bi bili meščani seznanjeni z dejavnostmi, ki
jih izvajamo, zato smo se tudi v preteklem letu
posvetili predstavitvam našega dela različnim
uporabniškim skupinam in širši javnosti. Skrbeli
smo za redno objavljanje prispevkov v medijih ter
prispevali k večji ozaveščenosti javnosti o življenju
starejših in njihovih potrebah, o možnostih oskrbe
in drugih aktivnostih, ki povečajo možnost izbire
načina življenja v starosti. Tiskali smo nove zloženke, se odzivali na vprašanja novinarjev ter se
udeleževali okroglih miz, kongresov, konferenc
in drugih srečanj na temo starejših in podobno.
Omenjenih aktivnosti je bilo v letu 2020 zaradi epidemije precej manj kot leta prej. Smo pa nekaj
dogodkov organizirali tudi prek spleta. Prav tako
smo na spletni strani, ki jo redno posodabljamo,

Bili smo aktivni tudi na družabnem omrežju Facebook, kjer smo redno objavljali novice in obvestila,
predvsem o potrebah na področju zaposlovanja,
ter ozaveščali in informirali javnost o delovanju
zavoda.
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14. Druga pojasnila, ki vsebujejo
analizo kadrovanja in
kadrovske politike
Preglednica 4: Število delovnih mest v ZOD Ljubljana na dan 31. 12. 2020 glede na kadrovski načrt
Načrtovana delovna mesta

Zasedena delovna mesta na dan

za leto 2020

31. 12. 2020

uprava

5

5

strokovni delavci

8,5

8,5

samostojni strokovni

1

1

delovni terapevt

1 od 1. 9. 2020

1

socialna oskrbovalka

125

124

telefonist-receptor iv

1

1

II.

delavec vii/1

VSEBINSKO
POROČILO

V letu 2020 se je število zaposlenih nenehno
spreminjalo, predvsem zaradi visokega števila
starejših zaposlenih, velikega števila bolniških odsotnosti in povečanega števila delavcev s statusom
invalidnosti. Vse našteto, poleg odsotnosti zaposlenih, povezanih z epidemijo, je povzročalo velike
težave pri izvajanju storitev v načrtovanem obsegu.
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1. Socialna oskrba
na domu
UPRAVIČENCI DO STORITVE
Do socialne oskrbe na domu so upravičene osebe,
ki jim psihofizične sposobnosti omogočajo, da z
občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo
zadovoljivo duševno in telesno počutje ter lahko
funkcionirajo v znanem bivalnem okolju. Storitev
jim lahko vsaj za določen čas odmakne potrebo po
institucionalni obliki oskrbe, oskrbi v drugi družini
ali drugi organizirani obliki.
Upravičenci so:
• osebe, starejše od 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 in
ki so po oceni pristojnega centra za socialno delo
brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za
samostojno življenje;
• hudo bolni otroci ali otroci s težko motnjo v
telesnem razvoju ali težko in najtežjo motnjo v
duševnem razvoju, ki niso vključeni v organizirane
oblike varstva.
UPORABNIKI STORITVE
V preglednici 5 ni zajetih 25 uporabnikov, pri katerih
so strokovni delavci opravili prvi obisk na domu,
medtem ko do sklenitve Dogovora o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve pomoči družini
na domu v obliki socialne oskrbe ni prišlo.
Število vseh uporabnikov, vključenih v storitev pomoč na domu, je nižje kot leta 2019; bilo jih je 1232.

Preglednica 5: Število sklenjenih dogovorov in število novih uporabnikov v letu 2020
v primerjavi z letoma 2018 in 2019
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Uporabniki/leto

2018

2019

2020

število sklenjenih dogovorov

1141

1274

1232

število novih uporabnikov

268

546

445
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Preglednica 6: Število prekinjenih dogovorov in razlogi za prekinitev v letu 2020 v primerjavi z leti

Graf 1: Prikaz števila uporabniških skupin

2017, 2018 in 2019

v letu 2020 (povprečno mesečno)

Razlog

% 2017

% 2018

% 2019

% 2020

smrt

32,20

36,93

33,47

39,1

DSO

34,70

35,50

31,82

29,5

drugo

33,09

27,57

34,70

31,4

skupaj

100 %

100 %

100 %

100 %

V letu 2020 je bilo 478 prekinitev dogovorov oziroma
prenehanj izvajanja storitev.
Od tega je 141 uporabnikov odšlo v dom starejših občanov, 187 uporabnikov pa je umrlo. Vzrok
prekinitve je bil odvisen tudi od drugih dejavnikov
(npr. izboljšanje zdravstvenega stanja uporabnika,
nepovratna informacija po odhodu v bolnišnico,
preselitev uporabnika v drugo občino, strah pred
okužbo z novim koronavirusom v času epidemije).
Takih je bilo 150.
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92,7
2,9
4,4

UPORABNIŠKE SKUPINE
Tudi v letu 2020 so največjo skupino predstavljali
uporabniki, starejši od 65 let (92,7 %). V omenjeni
skupini je največji delež tistih, ki so stari 80 let ali
več (71,75 %). Delež uporabnikov, ki so mlajši od
65 let in imajo status invalida oziroma so kronični
bolniki, je v letu 2020 znašal 7,3 % (v povprečju 56
oseb mesečno). Delež kroničnih bolnikov, glede na
skupno število uporabnikov, je v primerjavi z leti
2017, 2018 in 2019 nekoliko nižji (2,9 % v letu 2020).
Delež uporabnikov, mlajših od 65 let in s statusom
invalida, je prav tako nižji; glede na celotno število
uporabnikov je v letu 2020 znašal 4,4 %.

ŽIVLJENJSKA SKUPNOST
Podatki o oblikah in vrsti življenjske skupnosti uporabnikov ter deleži so primerljivi s podatki iz let
2017, 2018 in 2019. Največ uporabnikov živi samih
(50,9 %), sledi skupina uporabnikov, ki živi z zakoncem oziroma partnerjem (26,7 %), in nato skupina
uporabnikov, ki živi z družino (20,8 %). V drugih oblikah skupnosti pa živi le 1,6 % uporabnikov.

starejši od 65 let
kronično bolni
invalidi

Preglednica 8: Oblike življenjske skupnosti, v katerih živijo uporabniki, v letu

Preglednica 7: Uporabniške skupine (povprečno mesečno)

2020 v primerjavi z leti 2017, 2018 in 2019 (povprečno mesečno)

Uporabniške skupine

% 2017

% 2018

% 2019

% 2020

Življenjska skupnost

% 2017

% 2018

% 2019

% 2020

Starejši od 65 let

89,75

89,46

91,75

92,7

sam

48,78

50,50

51,8

50,9

- od tega starejši od 80 let

67,62

65,73

69,89

71,75

z zakoncem

27,38

25,80

26,2

26,7

Invalidi in kronični bolniki

10,23

10,53

8,23

7,3

z družino

20,24

20,00

19,6

20,8

- od tega kronični bolniki

3,93

3,74

3,44

2,9

drugo

3,58

3,70

2,4

1,6

- od tega invalidi

6,3

6,79

4,79

4,4
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Graf 2: Prikaz oblik življenjske skupnosti,
v katerih živijo uporabniki, v letu 2020
20,8
1,6
50,9

26,7

sam

PLAČILO STORITVE
MOL in ZOD Ljubljana si skupaj z Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS) že več let prizadevata,
da bi pristojno ministrstvo uskladilo pravilnike, ki
predpisujejo izračun stroškov storitve pomoč na
domu. Ne glede na to je MOL od dne 1. 1. 2017 s
sklepom Mestnega sveta določila fiksni znesek za
uporabnike; ta znaša 4,40 evra za opravljeno uro na
delovni dan, 5,70 evra na nedeljo ter 5,90 evra na
praznični in dela prost dan. Ostale stroške storitve
krije MOL.

drugo
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Preglednica 9: Prikaz opravljenih ur socialne oskrbe za uporabnike s stalnim prebivališčem v MOL
Delavniki

Nedelje

Prazniki

Skupaj

NAČRT 1-12/2020

143.520

6.000

1.680

151.200

REAL. 1-12/2020

120.501,50

5.057

1.269,50

126.828

DOSEGLI

84 %

Preglednica 10: Načrtovan in dosežen obseg ur za uporabnike s stalnim prebivališčem v MOL in zunaj
MOL v primerjavi z načrtom za leto 2020

V letu 2020 je bilo na podlagi odločb pristojnega
centra za socialno delo, delno ali v celoti, 36 uporabnikov s stalnim prebivališčem v MOL oproščenih plačila storitev (v povprečju 25 uporabnikov
mesečno).

z zakoncem
z družino

Z A

Načrt 2020

Doseženo 2020

Načrt 2019

Doseženo 2019

DELAVNIK

144.180

120.501,50

144.180

136.131

NEDELJA

6.000

5.057

6.000

5.474,50

PRAZNIK

1.680

1.269,50

1.680

1.536,50

SKUPAJ

151.860

126.828

151.860

143.142

NAČRTOVANI OBSEG STORITVE IN URESNIČITEV
ZOD Ljubljana je v letu 2020 svoje delo skrbno
načrtoval, kljub temu pa ni uspel v celoti doseči
načrtovanega obsega opravljenih ur socialne oskrbe, kot je bil opredeljen v pogodbi z MOL. Za leto
2020 je bilo načrtovano, da bomo opravili 151.200
ur socialne oskrbe, a smo jih 126.828. V primerjavi z letom 2019 je indeks znašal 88. Poudarjamo,
da smo v mesecih, ko zaradi navodil MDDSZ ni bilo
zmanjšanega obsega dela, dosegli 95,44% realizacijo.
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3. Organizirano
prostovoljstvo in
medgeneracijsko
sodelovanje

Od maja 2013 našim uporabnikom ponujamo dodatne storitve socialnega servisa z namenom, da
jim omogočimo kakovostnejše življenje v domačem
okolju. Ponujamo dva sklopa storitev:
• pedikura, frizerske storitve, šivanje, likanje, kuhanje kosila, osnovno pospravljanje in pomivanje
oken, manjša hišna popravila, ročno pranje perila,
vzdrževanje vrta in okolice;
• druženje, spremstvo pri različnih obveznostih
ali dejavnostih, varstvo v času odsotnosti svojcev,
branje, nakupi, sprehodi, sprehodi hišnih živali in
drugo.
Januarja smo opravili 9 ur socialnega servisa.
Nato smo, zaradi pomanjkanja kadra in izbruha
epidemije, vse kadrovske in organizacijske potenciale preusmerili v izvajanje osnovne dejavnosti –
socialno oskrbo. Sicer pa največ potreb beležimo
po storitvah pedikure in frizerstva.

ZOD Ljubljana od aprila 2014 dalje izvaja Program
organiziranega prostovoljstva in medgeneracijskega sodelovanja. V letu 2020 je bilo v program
organiziranega prostovoljstva vključenih 135 prostovoljcev, ki so izvajali druženja pri 528 uporabnikih. Do razglasitve epidemije covida-19 so prostovoljci uporabnike obiskovali na njihovih domovih v
povprečju enkrat na teden. V času epidemije smo
preoblikovali program organiziranega prostovoljstva in dodali področje telefonskega prostovoljstva
oziroma družabništvo po telefonu, v katerega smo
vključili številne prostovoljce iz MOL ter kulturnih
javnih zavodov, ki delujejo v okviru MOL.
Prostovoljci ZOD Ljubljana delujejo tudi na drugih
področjih, na primer pri promociji programa organiziranega prostovoljstva in organizaciji dejavnosti
ter v okviru projektov. Skupaj so opravili 12.387
prostovoljskih ur.
Primerjava podatkov med letoma 2019 in 2020
kaže, da se je število prostovoljcev povečalo s 73 na
135. Gre za skoraj 100-% povečanje števila prostovoljcev, predvsem zaradi vključitve prostovoljcev
v prvem valu epidemije, ki so izvajali telefonsko
prostovoljstvo. Ob sprejetju ukrepa o začasni zaustavitvi programa organiziranega prostovoljstva smo
v sodelovanju z MOL razvili novo obliko družabništva, in sicer družabništvo po telefonu. Prostovoljsko mrežo so sestavljale sodelavke in sodelavci ter
prostovoljke in prostovoljci Zavoda za oskrbo na
domu Ljubljana, Javnega stanovanjskega sklada
Mestne občine Ljubljana ter ljubljanskih kulturnih
javnih zavodov – Mestnega gledališča ljubljanskega, Lutkovnega gledališča Ljubljana, Slovenskega
mladinskega gledališča, Pionirskega doma, Mednarodnega grafičnega in likovnega centra, Muzeja

32

Z A

in galerij mesta Ljubljane, Kina Šiška, Mestne knjižnice Ljubljana in Šentjakobskega gledališča.
Prav tako se je povečalo število uporabnikov, vključenih v program, in sicer s 95 na 528 uporabnikov. Povečanje števila uporabnikov se prav tako
nanaša na prostovoljstvo po telefonu. V prvem valu
epidemije se je vključilo 408 meščank in meščanov,
ki so bili vključeni v družabništvo po telefonu. Posledično se je tako povečalo tudi število opravljenih
prostovoljskih ur, in sicer s 5.120 ur na 12.387.
V program organiziranega prostovoljstva so se vključevale predvsem prostovoljke (82,5 %). Najštevilčnejša skupina prostovoljcev so osebe, stare med
31 in 60 let (45,4 %), sledijo prostovoljci, stari med 19
in 30 let (28,6 %) ter stari 60 ali več let (19,1 %). Najmanj pa je starih od 15 do 18 let (6,9 %). Med prostovoljci je največ brezposelnih, to je 27,5 %, študentov je
bilo 20,5 %, upokojencev 25,4 % in zaposlenih 15,6 %.
Najmanjše število je bilo dijakov, le 11 %.

Graf 3: Prikaz števila opravljenih prostovoljskih ur v letu 2020
14000
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4. Delovna terapija

V letu 2020 smo zaradi epidemije covida-19 v okviru
programa medgeneracijskega sodelovanja, katerih
namen je uporabnikom, njihovim svojcem, prostovoljcem in drugim zainteresiranim meščanom
MOL omogočiti druženje in medgeneracijsko
sodelovanje, izvedli manj dogodkov, usposabljanj,
izobraževanj, delavnic in drugih aktivnosti kot leto
pred tem. Izvedli smo:
• delavnico za urjenje spomina in kognitivnih
sposobnosti – »Možganski fitnes«;
• vzpostavili »Skupine starejših ljudi za samopomoč Nežka«;
• izvedli aktivnosti v sklopu projekta »Teden vseživljenjskega učenja 2020«;
• končali IV. sezono Unicefovega projekta »Punčka
iz cunj« in začeli V. sezono omenjenega projekta;
• izvedli »Dan za spremembe 2020: skupnostna
akcija« (v sodelovanju z DCA Ljubljana);
• izvedli uvodna usposabljanja in mentorska/intervizijska srečanja s prostovoljci.
Sodelovali smo tudi na:
• »Sprehodu za spomin« (ob svetovnem dnevu Alzheimerjeve bolezni),
• forumu prostovoljstva;
• »Evropskem tednu mobilnosti«,
• dogodkih v organizaciji četrtnih skupnosti MOL.
Nadaljevali smo s sodelovanjem in povezovanjem s
številnimi javnimi zavodi ter nevladnimi organizacijami. Med drugim smo nosilci več nazivov: Unicefova varna točka, Mladim prijazna prostovoljska
organizacija in Demenci prijazna točka.

V letu 2020 je storitve delovne terapije izvajala ena
diplomirana delovna terapevtka. V obdobju od septembra do decembra 2020 je bilo v program delovne
terapije vključenih 38 uporabnikov. Cilj delovne
terapije je v domačem okolju zagotoviti starejšim
uporabnikom aktivno in samostojno sodelovanje v dnevnih aktivnostih, ki so zanje pomembne in
prilagojene njihovim potrebam, starosti, željam,
pričakovanjem. Delovna terapevtka je opravila 172
obravnav. Potek dela je sledil programu delovne
terapije: sklenitev dogovora o sodelovanju, pregled
medicinske dokumentacije, izmenjava strokovnega mnenja s strokovnimi sodelavci, prvi obisk delovnega terapevta, izvajanje storitve delovne terapije na domu in končna evalvacija.
Na prvih obiskih je delovna terapevtka izvedla ocenjevanje in vrednotenje stanja uporabnika. Ocenjevanje je vključevalo izvedbo okupacijskega profila,
analizo aktivnosti, določitev teoretičnih modelov
in pristopov, vzpodbujevalcev in zaviralcev izvedbe
dejavnosti ter določitev prioritetnih področij. Vključevalo je tudi obvezno izvedbo Kanadskega testa
ocenjevanja problemov okupacije (v nadaljevanju
COPM), po potrebi uporaba ocenjevalnega instumenta AMPS, s katerim dobimo oceno motoričnih
in procesnih spretnosti v izvedbi aktivnosti. Glede
na potrebe uporabnika je pri ocenjevanju uporabila dodatne standardizirane in nestandardizirane
ocenjevalne instrumente. Ocenjevanje je potekalo
na začetku in koncu obravnave, po potrebi tudi med
obravnavo.

Delovna terapija se je izvajala na različnih področjih delovanja, kot prikazuje spodnji graf:
• mišično-skeletno področje (starostna oslabelost,
obrabe, poškodbe, amputacije, mišična distrofija,
revmatoidne spremembe, pljučna obolenja);
• nevrološko področje (stanje po CVI, Parkinsonova
bolezen, multipla skleroza, ALS, stanje po poškodbah glave in hrbtenjače in podobno);
• področje duševnega zdravja (kognitivni upad, vse
oblike demence, duševne motnje in podobno).

Graf 4: Področje delovanja delovne terapije
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Pri uporabnikih je delovna terapevtka izvajala delovnoterapevtsko obravnavo:
• za vzpostavljanje/izboljševanje/ohranjanje telesnih funkcij in struktur;
• za vzpostavljanje/izboljševanje/ohranjanje spretnosti (motorične, procesne, komunikacijske);
• za vzpostavljanje/izboljševanje/ohranjanje/izvajanje ožjih in širših dnevnih aktivnosti (v nadaljevanju ADL, IADL);
• za izboljševanje funkcijskih sposobnosti in izvedbo aktivnosti z uporabo specialnih znanj:
- nevroterapevtska obravnava (Bobath),
- senzorna integracija,
- GMI Biofeedback,
- validacija,
- terapija s pomočjo umetnosti.
Uporabnikom je svetovala ali prilagodila pripomočke njihovim potrebam in zmožnostim. Izvajala
je treninge uporabe pripomočkov in sredstev za
vzpostavljanje/izboljševanje/ohranjanje/izvajanje
ADL, IADL.

29

mišično-skeletno področje
nevrološko področje
področje duševnega zdravja
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5. Projekti

V sklopu delovnoterapevtskih storitev je pri
vseh uporabnikih izvedla delovnoterapevtsko
prilagoditev ožjega in širšega življenjskega
okolja z namenom preprečevanja padcev. Velik
poudarek v delovni terapiji je tudi na izobraževanju
uporabnika in svojcev, ki živijo vsakodnevno
življenje z uporabnikom. V sklopu dejavnosti je
delovna terapevtka izvajala delovnoterapevtsko in
zdravstveno vzgojno svetovanje ter izobraževanje.
Storitve delovne terapije ni moč omejiti s številom
obiskov pri posameznih uporabnikih, tako se je
število obravnav gibalo med eno in deset obravnav
na uporabnika, v trajanju 30 do 90 minut, pri
čemer sta se tako število kot trajanje po potrebi
spreminjala, odvisno od stanja uporabnika. Vsa
dokumentacija je bila vodena v IKT platformi in
v okviru predpisov, ki urejajo izvajanje delovne
terapije.
Delovna terapevtka je pripravila predstavitveno
in informativno zloženko »Delovna terapija v
domačem okolju« z osnovnimi informacijami o
možnostih vključitve v brezplačne storitve delovne
terapije. V integriran proces oskrbe je delovna
terapevtka vključevala strokovne delavce in
socialne oskrbovalke.
Izvajanje delovne terapije v času epidemije
covida-19
V času epidemije so starejši ljudje in naši uporabniki
še v večji meri potrebovali pomoč, podporo ter
prijazno besedo. Tako smo tudi v času epidemije
v neokrnjenem obsegu izvajali storitve delovne
terapije na domu uporabnikov. Zaradi zmanjšanega
obsega dejavnosti v primarnem zdravstvenem
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varstvu se je izvajanje storitev delovne terapije
v domačem okolju izkazalo za neprecenljivo. Z
delovnoterapevtskimi aktivnostmi smo vplivali
na ohranjanje večje samostojnosti uporabnikov.
Poudarek smo namenili ohranjanju motoričnih
spretnosti in funkcionalne mobilnosti. Zaradi
narave bolezni covida-19 smo pri vseh uporabnikih
dajali velik poudarek na izvajanje dihalnih aktivnosti
in jih opremili z znanjem za pravilno izvajanje.
Pomembno je bilo tudi svetovanje za prilagoditve
bivalnega okolja, z namenom preprečevanja
padcev, saj so uporabniki večino dneva preživeli v
svojem domu.
Posebno pozornost smo namenili ljudem z demenco
s poudarkom na ohranjanju miselnih procesov.
Prav starejši ljudje z demenco so najbolj ranljiva
skupina, ki jim je bilo najtežje pojasniti nastale
razmere. Sâmo svetovanje je bilo namenjeno tudi
in predvsem družinskim članom zaradi vprašanj
s področja funkcioniranja človeka z demenco v
vsakodnevnih aktivnostih, vprašanj glede ustrezne
prehrane ljudi z demenco, o primernih načinih
in tehnikah za sproščanje tako ljudi z demenco
kot njihovih svojcev, saj slednji pogosto doživljajo
stisko.

PROJEKT CROSSCARE
V letu 2020 smo izvajali projekt CrossCare in ga
tudi uspešno zaključili. Splošni cilj projekta je bil
razvoj in vzpostavitev nove čezmejne strukture
sodelovanja za zagotavljanje integriranega pristopa oskrbe na domu, ki združuje storitve zdravstvenega in socialnega varstva. Takšna, vsebinsko
celovita čezmejna struktura, ki deluje na podlagi
enake metodologije, predstavlja popolno novost na območju obeh držav. Sicer se na območju
omenjenih držav že izvajajo posamezni segmenti
storitev oskrbe starejših na domu, vendar je področje normativno oziroma sistemsko neurejeno.
Med izvajanjem projekta smo spremljali potrebe
starejših po integrirani oskrbi v skupnosti in hkrati
v praksi že oblikovali možne odgovore.
Projekt se je izvajal na območju dveh sosednjih
držav, Republike Slovenije in Republike Hrvaške.
Skupna vrednost projekta je znašala 1.052.257,68
EUR. Nosilec projekta je bil ZOD Ljubljana, ostali
projektni partnerji pa so bili Mestna občina Ljubljana, Center za pomoč na domu Maribor, Dom
zdravlja Čakovec, Ustanova za zdravstvenu njegu u
kući Karlovac in Grad Zagreb.
Pridruženi partnerji projekta so bili:
• inistrstvo za delo, družino, socialne zadeve in
enake možnosti RS;
• Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske;
• Center za socialno delo Brežice;
• Ustanova za zdravstvenu njegu u kući Karlovac;
• Univerzitetni klinični center Ljubljana – Center za
geriatrično medicino;
• Nastavni zavod za javno zdravstvo »Dr. Andrija
Štampar«;

• Hrvatska Udruga radnih terapevta;
• Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani;
• Zdravstvena fakulteta Univerze v Ljubljani.
Namen projekta je bil tudi medsebojno povezovanje, sodelovanje in izmenjava izkušenj med državama (SLO-HR), povezovanje med deležniki znotraj
države (LJ-MB), medinstitucionalno povezovanje
(ZOD Ljubljana, patronažna služba in CSD) ter povezovanje znotraj matične ustanove (npr. fizioterapija in socialne oskrbovalke). Projektni tim, ki
so ga večinoma sestavljali strokovnjaki s področja
zdravstva, se je znotraj matične ustanove povezoval
s socialnimi oskrbovalkami in strokovnimi delavci,
zaposlenimi na področju socialne oskrbe.
V okviru projekta so bili v ZOD Ljubljana zaposleni
dve fizioterapevtki, dva delovna terapevta, diplomirana medicinska sestra in koordinatorica. Uporabnikom na domu smo nudili brezplačne storitve
fizioterapije, delovne terapije, zdravstvene nege in
dietetike.
Projekt smo dne 31. 8. 2020 uspešno zaključil.
Med izvajanjem projekta je bilo v storitve vključenih skupno 3461 uporabnikov, starejših od 65 let,
s stalnim oziroma začasnim prebivališčem v kraju,
kjer ustanove, ki so v projektu sodelovale, delujejo.
Prednost so imeli uporabniki, ki živijo na obrobju
mesta, saj smo želeli storitve zagotoviti tistim, ki
živijo zunaj urbanih središč in zaradi tega težje
dostopajo do teh storitev.
V okviru projekta smo izvedli številne aktivnosti,
s pomočjo katerih smo vključenim uporabnikom
skušali pomagati pri izboljšanju njihove kakovosti
življenja na domu. Prav tako smo dodatno izobra-
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zili strokovnjake na področjih delovne terapije, fizioterapije, dietetike in zdravstvene nege. Na podlagi prenosa dobrih praks med državami pa smo
želeli aktivno prispevati k pozitivnim spremembam
na področju dolgotrajne oskrbe, tako v Sloveniji
kot na Hrvaškem. V okviru projekta smo realizirali
naslednje aktivnosti:
• začetna in zaključna (online) konferenca;
• sporazum o dolgoročnem sodelovanju in program izvajanja storitev na domu;
• 12 medsebojnih izobraževanj;
• 19 delavnic za zaposlene pri projektnih partnerjih
(vključenih 140 zaposlenih);
• 5 sestankov projektnih partnerjev in 8 sestankov
operativne skupine za vodenje projekta;
• 12 rednih demonstracij v CSD Brežice v sodelovanju z Ljubljanom in Mariborom;
• 12 rednih demonstracij v UZNK Karlovac v sodelovanju z Zagrebom in Čakovcem;

Z A V O D

• sodelovanje na: F3ŽO 2018 in 2019, Festivalu
zrela doba v Zagrebu 2019, EEC dogodku v Krapini, Kongresu socialnega dela, Dunajskih dnevih
v Ljubljani in predstavitvah v različnih ustanovah
(UKC Ljubljana, UKC Maribor, Združenje delovnih
terapevtov Slovenije, Hrvaško združenje delovnih
terapevtov in podobno);
• promocija v medijih: na televiziji (oddaja Dobro
jutro, TV Jabuka) ter v časopisih (Delo, Večer, Nedeljski dnevnik, glasilo Ljubljana, Glasilo Zagreb in
podobno);
• 6 okroglih miz v četrtnih skupnostih;
• predstavitev projekta na Združenju mestnih občin
Slovenije;
• vzpostavljena IKT platforma – vzpostavitev komunikacije in skupne baze podatkov prek spleta;
• izdaja zaključne publikacije in delovnoterapevtskega priročnika.

Preglednica 11 : Število obravnav na dan 31. 8. 2020 – vsi projektni partnerji

STORITVE

CILJ

Doseženo število vključenih uporabnikov
na dan 31. 8. 2020

Zdravstvena nega

650

840

Dietetika

450

539

Delovna terapija

570

964

Fizioterapija

1070

1118
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Preglednica prikazuje število vključenih uporabnikov v storitve fizioterapije, delovne terapije,
zdravstvene nege in dietetike pri vseh projektnih partnerjih na dan 31. 8. 2020. Skupno je bilo
v storitve zdravstvene nege vključenih 840 uporabnikov, v storitve dietetike 539 uporabnikov, v
storitve delovne terapije 964 uporabnikov in fizioterapije 1118 uporabnikov.
Projekt je bil uspešno zaključen. Vsi cilji so bili
doseženi in tudi preseženi. Izvedene so bile
številne aktivnosti, z namenom uveljavitve integriranega pristopa, ki združuje zdravstvene in socialne storitve kot trajnostno rešitev za sistem. Ustreznost vodenja in izvajanja projekta je pregledala
tudi Prvostopenjska kontrola Službe Vlade RS za
razvoj in evropsko kohezijsko politiko, ki ni ugotovila nepravilnosti.
PROJEKT CROSSCARE V ČASU COVIDA-19
V času epidemije smo aktivnosti v okviru projekta
CrossCare nekoliko prilagodili. Oblikovali smo program delovnoterapevtskega svetovanja uporabnikom, s ciljem ohranjanja čim večje samostojnosti
v domačem okolju. Delovni terapevti so uporabnikom svetovali ter jih vodili skozi gibalne in dihalne aktivnosti (npr. tehnike premeščanja; kako
vstati oziroma izvesti presedanje na posteljo/invalidski voziček), z nasveti po telefonu in s pomočjo
kratkih videoposnetkov, ki so bili uporabnikom ali
njihovim svojcem posredovani po elektronski pošti.
V svetovanje smo vključili številne predloge: kako
urediti okolje z namenom preprečevanja padcev
in kako na ustrezen način uporabljati medicinsko
tehnične pripomočke. Posebna pozornost je bila
namenjena ljudem z demenco in njihovim svojcem.
Izvajali smo vodene pogovore s poudarkom na
ohranjanju miselnih procesov. V svetovanje v času
epidemije covida-19 je bilo prek telefona in drugih
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računalniških aplikacij vključenih 159 uporabnikov
ter njihovih svojcev. V času po prvem valu epidemije
do zaključka projekta pa so se tudi drugi profili vključili v delo na domovih uporabnikov.
PROJEKT URBANO VRTIČKANJE Z BABICO IN
DEDKOM
Urbano vrtičkanje z babico in dedkom je medgeneracijski projekt, ki je edinstven na področju medgeneracijskega povezovanja v državi. Vrtičkarstvo
je dejavnost, ki ne zahteva formalne izobrazbe.
Temelji predvsem na izkušnjah posameznika in
je uporabna metoda za vključevanje ranljivih skupin v družbo. Lokalna samooskrba je tudi ena od
pomembnih tematik prihodnosti, ne le Ljubljane –
Zelene prestolnice Evrope 2016, ampak tudi drugih
mest po svetu. Cilj projekta je spodbuditi mlajše
in starejše meščane k bolj aktivnemu preživljanju
prostega časa, z dejavnostmi okrepiti vrednote
medgeneracijskega sodelovanja v lokalnem okolju,
zmanjšati stiske osamljenih starejših meščanov,
omiliti stereotipe in predsodke med generacijami,
omogočiti pridobitev različnih znanj, veščin in
praktičnih izkušenj ter okrepiti povezovanje javnih institucij in nevladnih organizacij v lokalnem
okolju. Nosilec projekta je ZOD Ljubljana, projektni partner pa Mestna zveza upokojencev Ljubljana
s programom Dnevni centri aktivnosti za starejše
Ljubljana.
V letu 2020 je bilo v projekt vključenih 27 prostovoljcev. V času, ko ni bilo razglašene epidemije in
ni bilo omejitev glede zbiranja ljudi, smo izvedli 16
skupnostnih akcij in 4 izobraževalne delavnice za
udeležence projekta. Sicer pa so prostovoljci skupnostni vrt obiskovali posamično. V okviru projekta
je bilo opravljenih približno 1.890 prostovoljskih ur.
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6. Promocija zdravja na
delovnem mestu
V okviru sprejetih smernic in Pravilnika o promociji zdravja na delovnem mestu vsako leto v
sodelovanju z delovno skupino oblikujemo Načrt
za promocijo zdravja na delovnem mestu, ki je bil
letos prilagojen epidemiološkim razmeram zaradi
covida-19.
V letu 2020 so bile aktivnosti usmerjene na področji:
• izboljšanja telesne pripravljenosti, v okviru katerega imajo zaposleni na voljo električna in
mestna kolesa ter vso pripadajočo opremo za
zaščito (čelade, odsevnike, pelerine in zaščito za
obutev); v sodelovanju z Društvom šola zdravja smo
izvajali jutranjo telovadbo, imenovano Tisoč gibov;
v sodelovanju z Zavodom Šport smo zaposlenim
omogočili nižje cene za uporabo športnih prostorov
ter vstopnic za kopališča oziroma vodene vadbe;
• izboljšanja in ohranjanja duševnega zdravja, v
okviru katerega smo poskušali osvojiti tehnike
sproščanja, da bi se izognili izgorelosti in prevelikim naporom.
EPIDEMIJA COVIDA-19
Po prvem valu epidemije smo področje razširili in
zaposlenim omogočili:
• stalno informiranje o epidemiji covida-19, ukrepih
in smernicah, ki jih je treba upoštevati;
• močnejšo zaščitno opremo za izvajanje storitev
na terenu (zaščitne folije za vozila, vizirje, zaščitna
očala, predpasnike z rokavi, FFP2 maske, dodatno
količino zaščitnih rokavic, IIR zaščitne maske in
podobno);
• sodelovanje z zdravstvenim domov glede pravilne
uporabe zaščitne opreme;
• ustrezno opremo za zaščito osebnih avtomobilov, ki jih zaposleni uporabljajo v službeni namen z
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namenom preprečevanja prenosa okužb;
• online supervizijo za socialne oskrbovalce v manjših skupinah na temo stresa in čustvenih stisk v
povezavi s covido-19 z usposobljenima psihoterapevtoma in supervizorjema;
• online individualno psihoterapevtsko svetovanje
za zaposlene z usposobljeno psihoterapevtko in
supervizorko;
• online psihosocialno pomoč za zaposlene v socialni oskrbi s strani pristojnega ministrstva;
• dodatna navodila glede varstva pri delu, pri
čemer je bil poudarek na zagotavljanju močnejše
zaščitne opreme, pravilnem nameščanju in uporabi zaščitne opreme, na ustreznem ravnanju v
primeru stika z okuženo osebo in osebo, kjer gre
za sum na okužbo.
Pri tem so bile naloge vodstva zavoda naslednje:
• sodelovanje pri pripravi predlogov za spremembe
zakonodaje na področju pomoči na domu (enaka
obravnava socialnih oskrbovalcev pri izplačilu
dodatkov za neposredno delo z uporabniki, ki so
okuženi s covidom-19, oziroma uporabniki, pri katerih obstaja sum na okužbo kot zaposlenih v institucionalnem varstvu);
• sodelovanje pri urejanju prioritetnega hitrega
testiranja in cepljenja za zaposlene (in jim to tudi
omogočilo);
• tesno sodelovanje z medicino dela glede napotitve zaposlenih na PCR-teste in v karanteno.
Zavedamo se velikega pomena promocije zdravja
na delovnem mestu kot tudi ohranjanja in krepitve
telesnega in duševnega zdravja. Tako s posebnimi
ukrepi spodbujamo zdrav življenjski slog, preprečujemo poškodbe pri delu in našim zaposlenim
zagotavljamo občutek varnosti na delovnem mestu.
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7. Zaposleni

Pri izvajanju dejavnosti smo se srečevali z velikimi
težavami zaradi specifične kadrovske strukture
zaposlenih. Zaposlenih imamo 17 delavk s statusom invalida, ena na delovnem mestu koordinatorica pomoči na domu, 16 delavk pa na delovnem
mestu socialna oskrbovalka:
• 6 delavk čaka na delo doma, ker ji ZOD Ljubljana
na podlagi odločbe ZPIZ ne more ponuditi drugega
ustreznega delovnega mesta;
• 6 delavcev dela s krajšim delovnim časom (4 ali
6 ur);
• ena delavka je na podlagi odločbe ZPIZ vključena
v prekvalifikacijo.
Zaradi velikega števila delavcev, 17 ali 12 % vseh
zaposlenih, s statusom invalidnosti II. in III. kategorije, so pri organizaciji in razporejanju dela nastopile objektivne težave. Predvsem zaradi predpisanih
omejitev pri delu, kot jih določajo odločbe ZPIZ, kar
vpliva na doseganje rezultatov dela. Pri razporejanju delavcev na delo je bilo treba upoštevati še druge
zaščitene kategorije delavcev: starejše in noseče
delavke, doječe matere, matere z mlajšimi otroki
ter matere, ki delajo s krajšim delovnim časom od
polnega na podlagi 50. člena Zakona o starševskem
varstvu in družinskih prejemkih.
V letu 2020 je bil delodajalec povabljen na invalidsko komisijo ZPIZ za ugotavljanje invalidnosti za 2
delavca na delovnem mestu socialni oskrbovalec.
Odločbo, ki jo izda ZPIZ po zaključenem postopku, mora ZOD Ljubljana v celoti upoštevati, skupaj
z vsemi prilagoditvami za delo, v okviru dejanskih
možnosti. Na organizacijo dela so vplivali visok
delež odsotnosti zaposlenih iz naslova bolniške
odsotnosti in težave pri takojšnji pridobitvi kadra
za njihovo nadomeščanje.

42

Na organizacijo dela je pomembno vplivalo tudi visoko število starejših zaposlenih, predvsem starejših od 55 let (23,61 %). Ti delavci uživajo posebno
varstvo, zaradi česar je bilo težje razporejati delo.
Največ zaposlenih je v starostni skupini 41 do 50
let, sledi ji skupina zaposlenih v starosti od 51 do
60 let. Iz starostne strukture zaposlenih je moč sklepati, da se bodo prej omenjeni izzivi nadaljevali.
Graf 5: Starost zaposlenih po skupinah –
vsi zaposleni
31
3
4
26

Pri iskanju ustreznega kadra sodelujemo z Zavodom RS za zaposlovanje in z izobraževalnimi institucijami, ki usposabljajo za pridobitev nacionalne poklicne kvalifikacije oskrbovalka na domu. Za
sodelovanje smo se dogovorili z Javnim zavodom
Cene Štupar – Center za izobraževanje Ljubljana,
Centrom za poslovno usposabljanje in CDI Univerzumom. Kandidati v sklopu usposabljanja za
poklicno kvalifikacijo opravljajo obvezni praktični
del usposabljanja na terenu v okviru našega zavoda. Naše zaposlene socialne oskrbovalke, ki so jih
kandidati spremljali pri delu, so kandidatom predstavile potek dela, naloge in opravila pomoči na
domu pri uporabnikih. Na takšen način smo v ZOD
Ljubljana v lanskem letu imeli možnost neposredno spoznati 4 kandidate, od teh smo pozneje z enim
sklenili pogodbo o zaposlitvi.

EPIDEMIJA COVIDA-19
Med razglašeno epidemijo smo v prvem valu, skladno z navodili pristojnega ministrstva, zmanjšali
obseg osnovne dejavnosti na najnujnejša opravila
pri uporabnikih, ki so nas nujno potrebovali. To je bil
razlog, da je bilo na delo razporejenih manj socialnih oskrbovalcev in oskrbovalk, delo je opravljalo
le 20 % socialnih oskrbovalcev. Strokovni delavci so
se izmenjevali na delu od doma in čakanju na delo.
V drugem valu epidemije je ostal obseg osnovne
dejavnosti nespremenjen in so zaposleni opravljali
delo v polnem obsegu.
Beležili smo več odsotnosti v povezavi z epidemijo
covida-19 iz naslova karantene, bolniške odsotnosti in odsotnosti zaradi višje sile.

Preglednica 12: Odsotnost v povezavi s covidom-19 po mesecih
MESEC

Izolacija – pozitiven
test na covid

AVGUST

1

SEPTEMBER

Karantena zaradi stika
z okuženo osebo zunaj
delovnega okolja

4

5

1

OKTOBER

8

1

4

NOVEMBER

8

4

5

7

DECEMBER

8

2

3

10

36

nad 60 let
51- 60 let
41- 50 let
31- 40 let

Poklic socialna oskrbovalka/oskrbovalec je že nekaj let deficitaren. Ugotavljamo, da ni privlačen in
zanimiv za mlade ljudi. Iz različnih razlogov smo
se lansko leto srečevali z veliko fluktuacijo zaposlenih na delovnem mestu socialna oskrbovalka.

Višja sila –
varstvo
otrok

Karantena zaradi stika
z okuženo osebo na
delovnem mestu

Dodajamo še, da je bilo v času prvega vala epidemije v mesecu marcu 2020, 22 zaposlenih na
začasnem čakanju na delo, v mesecu aprilu 2020
59 zaposlenih na začasnem čakanju na delo in v
mesecu maju 2020, 61 zaposleni na začasnem
čakanju na delo. V času drugega vala epidemije je bila v mesecu novembru in decembru 2020,

1 zaposlena na začasnem čakanju na delo, zaradi
zdravstvenih razlogov.
V času spremenjenih pogojev dela in sprememb
na trgu dela, ki so bile posledica ukrepov v okviru
epidemije, smo ugotavljali, da je na trgu dela sicer
več kandidatov, ki pa niso ustrezno usposobljeni.
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Usposabljanja za pridobitev ustrezne kvalifikacije
potekajo na Centru za izobraževanje Cene Štupar,
vendar so bili zaradi epidemiološke slike ustavljeni
postopki za pridobitev certifikatov. Prav tako se ni
v tako velikem obsegu izvajal praktični del usposabljanja na terenu kot vsa prejšnja leta. Letos smo
na praktično usposabljanje sprejeli le 4 kandidate.
Zaradi omenjenih razlogov smo okrepili aktivnosti
na področju oglaševanja. V tem obdobju ocenjujemo, da je bilo učinkovito oglaševanje prostih delovnih mest prek zaposlitvenih portalov, saj smo
beležili porast prijav za zaposlitev na mesto socialna oskrbovalka/oskrbovalec. V letu 2020 smo
zaposlili 34 socialnih oskrbovalk in oskrbovalcev,
kar je za skoraj 15 % več kot v letu 2019 (29 oseb).

8. Izobraževanje in
usposabljanje
zaposlenih
Na podlagi letnega programa izobraževanja in usposabljanja v letu 2020 je ZOD Ljubljana zaposlenim omogočil izobraževanja, ki so bila v času
razglašene epidemije prilagojena specifičnim okoliščinam in potrebam dela, ki so iz njih izhajale.
Nekatera izobraževanja in supervizija so potekala
s pomočjo uporabe IKT. Omogočili smo:
• supervizijo za socialne oskrbovalce;
• supervizijo za strokovne delavce;
• učinkovito komunikacijo v timu;
• motivacijo in učinkovito interno sporazumevanje
za socialne oskrbovalce in strokovne delavce;
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• specifična usposabljanja glede na potrebe dela,
s poudarkom na dvigu kakovosti izvajanja storitev
(ustrezna uporaba OVO, interna usposabljanja –
tehnike);
• druga izobraževanja glede na potrebe zaposlenih
v skladu s potrebami zavoda.
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Preglednica 13: Pregled programov in udeležbe zaposlenih na strokovnem izobraževanju,
izpopolnjevanju in usposabljanju v letu 2020
Vsebina izobraževanja

Udeleženci

Obseg

Št. udeležencev

Alternativne oblike bivanja za starejše

Pomočnica direktorice

16 ur

2

10 ur

9

Direktorica

EPIDEMIJA COVIDA-19
Glede na epidemiološko situacijo smo izobraževalne vsebine učinkovito prilagodili potrebam
dela v specifičnih razmerah. Pri tem smo izhajali iz navodil za delo pristojnega ministrstva in usmeritev NIJZ. Pri oblikovanju navodil za delo smo
se povezali tudi s pooblaščeno zdravnico medicine
dela in izvajalcem varstva pri delu. Zaposlenim smo
omogočili dodatna in poglobljena znanja s področja
uporabe osebne varovalne opreme kot tudi učinkovitega preprečevanja ter obvladovanja prenosa
okužb. Velik poudarek je bil na ustreznem preventivnem ravnanju ter usposabljanju za vzpostavitev
sive in rdeče cone za delo pri uporabnikih. Prav
tako smo delavce izobrazili ter jim dali navodila o
ustreznem razkuževanju delovnih sredstev (avtomobilov in drugih površin).

Učinkovita komunikacija v timu (metoda Insights

Strokovni delavci

Discovery)

Direktorica

1

Pomočnici

2

Tako smo zaposlenim omogočili:
• usposabljanje za ustrezno varovanje pred okužbami, za obvladovanje prenosa okužb in ustrezno
uporabo osebne varovalne opreme (v sodelovanju z
Zdravstvenim domom Ljubljana) – delavnice;
• usposabljanje za ustrezno uporabo osebne varovalne opreme (v sodelovanju z Ministrstvom za
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)
– video delavnice na daljavo;
• supervizijo za socialne oskrbovalce na temo
stresa in stisk v povezavi z razmerami v okviru epidemije (v video obliki).

Uporaba osebne varovalne opreme

Socialni oskrbovalci

(ZD Ljubljana, Metelkova)

Strokovni delavci

Uporaba osebne varovalne opreme

Pomočnica

(Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve

Strokovni delavci

in enake možnosti)

Socialni oskrbovalci

Delovno-izobraževalno srečanje vodstva MOL

Direktorica

3 dni

1

Simpozij Iz prakse v prakso – aktualni izzivi socialnih

Delovna terapevtka

6 ur

1

Samostojni strokovni delavec

1 dan

1

Zaposleni glede na letni načrt

2 uri

62

Kadrovik

1

Delovno-izobraževalno srečanje vodstva MOL

Direktorica

8 ur

1

Zaključna konferenca projekta

Strokovni delavci

8 ur

9

CrossCare – Integriran pristop oskrbe starejših ljudi

Pomočnici direktorice

2

na domu

Direktorica

1

Delovna terapevtka

2

Fizioterapevta

2

Ksenija Benedetti (Kako predstavljamo sebe

Vsi zaposleni

2 uri

88

Delovna terapevtka

45 ur

1

Delovni terapevt

45 ur

1

Trening vodstvenih veščin in motivacije

Pomočnici direktorice

10 ur

2

(Svetovalno-izobraževalni center MI)

Strokovni delavci

9

Kadrovik

1

Samostojni strokovni delavec

1

in ZOD pri svojem delu)
Izobraževanje AMPS

1 ura

57
8

4 ure

1
3
18

delavcev v zdravstveni dejavnosti
Vodenje in koordiniranje dejavnosti ZOD Ljubljana v
projektu Teden vseživljenjskega izobraževanja
Varstvo pri delu
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9. Sodelovanje z zunanjimi institucijami in
predstavitve delovanja zavoda
V letu 2020 smo sodelovali z različnimi organizacijami in posamezniki. Veliko je bilo zanimanja
med študenti socialnega dela, ki si želijo spoznati
naše delo in opravljati raziskovalno delo v okviru
dodiplomskega in podiplomskega študija. Prav
tako se nam oglašajo posamezni drugi študentje
psihoterapije in zdravstvenih strok. V lanskem letu
je bilo zaradi epidemije sodelovanje študentov v
okviru mentorstva in raziskovanja okrnjeno. Kljub
velikemu zanimanju nam je uspelo izvesti učno
bazo zgolj za enega študenta socialnega dela.
Izpostavili bi dobro sodelovanje s službami in oddelki MOL, ki se je izkazalo za izredno uspešno in
učinkovito v času razglašene epidemije. Poglobili
smo izredno dobro sodelovanje z ZD Ljubljana,
CZ, JSS MOL, Oddelkom za kulturo, Voka, LL in
drugimi. Glede strokovnih tem učinkovito sodelujemo s Socialno zbornico Slovenije, s katero smo v
času epidemije tesno sodelovali pri pripravi strokovnih vprašanj in odgovorov ter protokolov ravnanja
v dejavnosti kot tudi pri urejanju nekaterih drugih
odprtih vprašanj v razmerah epidemije. Tesno smo
sodelovali s centri za socialno delo v naši mestni
občini pri obravnavi posameznih uporabnikov. Z
Javnim zavodom Cene Štupar in Zavodom RS za
zaposlovanje pri iskanju ustreznih kandidatov za
zaposlitev, s Fakulteto za socialno delo v okviru
učne baze študentom in v okviru projektov, z IRSSV
pri spremljanju in izdelavi letne analize podatkov
na področju pomoči na domu. Sodelovali smo tudi
z Univerzitetnim rehabilitacijskim inštitutom RS –
Soča, Zdravstveno fakulteto in drugimi.

izpitni center; Center za poklicno usposabljanje) in
v komisijah (za preverjanje in certificiranje NPK;
strokovni izpiti s področja socialnega varstva).
Tesno sodelujejo tudi s fakultetami Univerze v
Ljubljani (Fakulteta za socialno delo, Fakulteta za
zdravstvo), z različnimi združenji (Gerontološko
društvo, Društvo socialnih delavcev in delavk) in z
drugimi organizacijami.
Aktivni smo pri objavljanju člankov v strokovnih in
poljudnih publikacijah na temo staranja, oskrbe in
medgeneracijskega sodelovanja. Udeleževali smo
se strokovnih posvetov, kongresov in srečanj, ki so
se dotikali našega področja dela, ter na njih aktivno
predstavljali naše delo.

RAČUNOVODSKO
POROČILO

Poslovno poročilo je pripravila direktorica v sodelovanju s pomočnicama in strokovnimi sodelavci
ter računovodskim servisom.

Naši strokovni delavci aktivno sodelujejo v različnih strokovnih združenjih (pri Socialni zbornici
Slovenije), v strokovnih delovnih skupinah (Državni
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RAČUNOVODSKO POROČILO
VSEBUJE NASLEDNJE PRILOGE:
Priloge iz Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za
proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Ur. l. RS 115/02, 21/03, 134/03,
126/04, 120/07, 124/08, 58/10, 60/10 – popr.,
104/10, 140/11 in 86/16):
a)
Bilanca stanja (Priloga 1)
b)
Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev
in opredmetenih osnovnih sredstev (Priloga 1/A)
c)
Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih
naložb in posojil (Priloga 1/B)
d)
Izkaz prihodkov in odhodkov – določenih
uporabnikov (Priloga 3)
e)
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka (Priloga 3/A)
f)
Izkaz računa finančnih terjatev in naložb
določenih uporabnikov (Priloga 3/A-1)
g)
Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov (Priloga 3/A-2)
h)
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti (Priloga 3/B)
Računovodske izkaze pojasnjujemo še z naslednjimi sklopi:
1. z zakonodajo, ki je bila upoštevana pri vodenju
poslovnih knjig;
2. s pojasnili k posameznim postavkam bilance
stanja;
3. s pojasnili k posameznim postavkam izkaza prihodkov in odhodkov.
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Upoštevajoč zakonodajo, ki se nanaša na posredne
in neposredne uporabnike proračunskih sredstev,
naše ustanovitvene akte ter razvrstitev v registru,
smo izhajali iz tega:
- da je ZOD Ljubljana ustanovljen z odlokom Mestne
občine Ljubljana,
- da ZOD Ljubljana po Zakonu o javnih financah sodi
med posredne uporabnike proračunskih sredstev,
- da ZOD Ljubljana po Pravilniku o sestavljanju
letnih poročil sodi med določene uporabnike kontnega načrta in so letni obračuni narejeni v skladu s
tem pravilnikom.

ZAKONODAJA, KI JE BILA UPOŠTEVANA PRI
VODENJU POSLOVNIH KNJIG
Letno poročilo za leto 2020 je sestavljeno na podlagi naslednjih predpisov:
- Zakona o računovodstvu (Ur. l. RS, št. 23/99,
30/02-1253 in 114/06)
- Zakona o javnih financah (Ur. l. RS, št. 11/11 –
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13,
55/15, 96/15)
- Navodila o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih
neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna
(Ur. l. RS, št. 12/01, 10/06, 12/10; odslej navodilo
o pripravi zaključnega računa ter metodologiji za
pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih)
- Pravilnika o enotnem kontnem načrtu za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Ur. l. RS, št. 112/09, 58/10, 104/10,
104/11, 97/12, 108/13, 94/14 in 100/15)
- Pravilnika o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb javnega prava (Ur. l.
RS, št. 134/03 in 34/04, 13/05, 114/06-4631, 138/06,

120/07, 112/09, 58/10, 97/12 in 100/15; odslej
pravilnik o razčlenjevanju prihodkov in odhodkov)
- Pravilnika o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe
javnega prava (Ur. l. RS, št. 115/02, 21/03, 134/03
in 126/04, 120/07, 124/08 in 58/10, popr. 60/10,
104/10, 104/11; odslej pravilnik o sestavljanju letnih poročil)
- Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Ur. l. RS, št. 45/05, 114/06-4831,
138/06, 120/07, 48/09, 58/10, 108/13 in 100/15)
- Pravilnika o načinu in rokih usklajevanja terjatev
in obveznosti po 37. členu Zakona o računovodstvu
(Ur. l. RS, št. 117/02, 134/03 in 108/13)
Prihodki in odhodki so izkazani po računovodskem
načelu denarnega toka (plačane realizacije) in fakturirani realizaciji, zato sta priložena oba izkaza.
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POJASNILA K POSTAVKAM BILANCE STANJA
V letu 2020 smo upoštevali razvrstitve med
posamezne konte v registru osnovnih sredstev.
Za vsa sredstva smo upoštevali predpisane amortizacijske stopnje. Register osnovnih sredstev
v ZOD Ljubljana je usklajen z dejanskim stanjem.
V decembru 2020 je bil opravljen popis osnovnih
sredstev (inventura), po popisu so se knjigovodsko
uskladila stanja – odpisi osnovnih sredstev.
Podatki o višini postavk bilance stanja so vpisani v
obrazec Bilanca stanja na obrazcu iz letnega poročila. Register osnovnih sredstev in sredstva v upravljanju so usklajeni z ustanoviteljico, to je Mestno
občino Ljubljana.

Po Zakonu o javnih financah je minister, pristojen
za finance, zadolžen, da izda seznam neposrednih
in posrednih uporabnikov državnega proračuna.
Po pravilniku o vodenju registra neposrednih in
posrednih uporabnikov državnega in občinskih proračunov najdemo naš zavod pod številko B III/1 3.3.
30961 1710923000 79470408 2 ZAVOD ZA OSKRBO
NA DOMU, kar pomeni, da gre za posrednega uporabnika v podskupini 3.3 ter ga opredeljuje kot javni
zavod ali drugega izvajalca javnih služb.
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Preglednica 3: Konti skupine 04 in 05 - oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (AOP 006 in 007)

SREDSTVA

(v EUR, brez centov)

A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA
V UPRAVLJANJU

Preglednica 1: Konti skupine 00 in 01 - neopredmetena dolgoročna sredstva (AOP 002 in 003)
(v EUR, brez centov)
Konto

Naziv konta

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

0

Neopredmetena
sredstva in
dolgoročne AČR

34.680

34.680

34.680

32.320

32.320

32.320

32.320

30.680

30.680

10.975

0

Skupaj AOP 002

34.680

34.680

34.680

32.320

32.320

32.320

32.320

30.680

30.680

10.975

1

Popravek vrednosti
neopredmetenih OS
AOP 003

28.659

26.024

23.278

20.360

17.475

14.590

11.705

5.489

2.852

2.410

00-01

Sedanja vrednost
neopredmetenih OS

6.021

8.656

11.402

11.960

14.845

17.730

20.615

25.191

27.828

8.565

Nabavna vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev je na dan 31. 12. 2020 znašala 34.680 EUR. Popravek vrednosti je na dan 31. 12. 2020 znašal 28.659 EUR, torej je sedanja vrednost na dan 31. 12. 2020
v višini 6.021 EUR. Gre za računalniško mrežo, strežnik in diskovne sisteme ter licence za računalniške
programe in program beleženja.
Preglednica 2: Konti skupine 02 in 03 - nepremičnine in popravek vrednosti nepremičnin (AOP 002 in 003)

Konto

Naziv konta

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

40

Oprema

151.693

152.634

146.710

135.266

136.706

132.204

53.165

50.371

79.512

159.667

41

Drobni inventar

67.746

67.667

67.272

67.604

79.004

77.908

28.724

14.812

16.372

12.174

4

Skupaj AOP 006

219.439

220.301

213.982

202.870

215.710

210.112

81.889

65.183

95.884

171.841

5

Popravek vrednosti
opreme AOP 007

191.376

176.763

161.614

144.976

142.432

118.002

57.955

56.134

78.465

151.231

4-5

Sedanja vrednost
opreme

28.063

43.538

52.368

57.894

73.278

92.110

23.934

9.049

17.419

20.610

V letu 2020 se je nabavna vrednost opreme in drobnega inventarja povečala za 4.281 EUR, od tega za
opremo v višini 2.463 EUR in drobni inventar 1.818 EUR. Neodpisana vrednost opreme je na dan 31. 12.
2020 znašala 28.063 EUR.
Obračunana amortizacija je v letu 2020 znašala 40.046 EUR, od tega v breme sredstev v upravljanju v
znesku 38.386 EUR. Popravek vrednosti opreme je znašal 191.376 EUR.
V skladu z izvedeno inventuro v letu 2020 so se odpisala izrabljena, pokvarjena in nedelujoča osnovna
sredstva, vrednost odpisanih sredstev pa je znašala 5.143 EUR
B) KRATKOROČNA SREDSTVA (RAZEN ZALOG)
IN KRATKOROČNE ČASOVNE RAZMEJITVE

(v EUR, brez centov)
Konto

Naziv konta

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

02

Zemljišče

40.125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

02

Nepremičnine

729.871

695.622

695.622

695.622

695.622

695.622

0

0

0

0

00-01

Sedanja vrednost
opredmetenih OS

649.659

596.496

617.365

638.233

659.102

679.971

0

0

0

0

V letu 2020 smo s strani MOL na podlagi pogodbe C7560-15-750006 prejeli sredstva v upravljanju, in
sicer zemljišče parcelnih številk 844/0, 847/2 in 847/13 v skupni vrednosti 40.125 EUR, ter povišanje
vrednosti nepremičnine v višini 34.250 EUR. Nabavna vrednost nepremičnin je zaradi tega v letu 2020
višja in je na dan 31. 12. 2020 znašala 729.871 EUR. Popravek vrednosti je na dan 31. 12. 2020 je znašal
120.337 EUR, torej je neodpisana vrednost na dan 31. 12. 2020 v višini 649.659 EUR. Gre za Vilo Urško,
ki smo jo v upravljanje dobili v letu 2015.

Konti skupine 10 – Denarna sredstva v blagajni (AOP 013)
V blagajni je bilo na dan 31. 12. 2020 denarnih sredstev v višini 0 EUR. Stanje je usklajeno z evidenco v
glavni knjigi in bilanci stanja. Na kontu 1050 so boni v vrednosti 110 EUR, ki smo jih prejeli od trgovine
Hofer kot donacijska sredstva za prostovoljstvo in še niso v celoti porabljena.
Konti skupine 11 – Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah (AOP 014)
Stanje na podračunu Uprave RS za javna plačila je znašalo 317.818 EUR.
Konti skupine 12 – Kratkoročne terjatve do kupcev (AOP 015)
Kratkoročne terjatve do kupcev v višini 70.115 EUR predstavljajo terjatev za plačila storitev uporabnikov za
december 2020 in nekaj terjatev, ki so že prej zapadle. Terjatve redno spremljamo in z njimi opominjamo
neredne plačnike, za nekatere pa smo sprožili tudi sodne postopke za izterjavo zneskov. Neizterljive terjatve smo v skladu s standardi odpisali.

Zemljišče se v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi ne amortizira.
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OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
A) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Konti skupine 21 – Kratkoročne obveznosti do zaposlenih (AOP 036)
Kratkoročne obveznosti do zaposlenih predstavljajo obračunane bruto plače za december 2020, delovno
uspešnost za zaposlene za obdobje julij-december 2020 ter obveznosti iz naslova prevoza, prehrane in
kilometrine v višini 355.249 EUR. Izplačilo je bilo izvedeno v januarju 2021, delovna uspešnost pa v februarju 2021.
Konti skupine 22 – Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev (AOP 037)
Obveznosti do dobaviteljev so na dan 31. 12. 2020 znašale 74.381 EUR.
Obveznosti do dobaviteljev poravnavamo v roku do 30 dni. Znesek odprtih obveznosti na dan 31. 12. 2020
predstavljajo le obveznosti do dobaviteljev, ki so zapadle v plačilo v januarju 2021. Ob zaključku letnega
poročila so bile obveznosti do dobaviteljev že poravnane.
Konti skupine 23 – Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja (AOP 038)
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja so obveznosti iz naslova prispevkov, premij za prostovoljno
dodatno zavarovanje delodajalca za obračunane plače za december 2020 in obveznosti na podlagi odtegljajev od plač za december 2020 v višini 67.477 EUR.

Z A

O S K R B O

N A

D O M U

B) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Konti podskupine 980 – Obveznosti za neopredmetena dolgoročna sredstva in opredmetena osnovna
sredstva (AOP 056)
ZOD ima v obveznostih do virov na kontu 980 obveznost do ustanoviteljice iz naslova dolgoročnih neopredmetenih in osnovnih sredstev v skupnem znesku 701.989 EUR.
Konti podskupine 985 ali 986 – Presežek prihodkov nad odhodki ali presežek odhodkov nad prihodki (AOP 059)
Presežek prihodkov nad odhodki znaša skupaj 182.637 EUR. Presežek je nastal zaradi covida-19, saj je
moral ZOD Ljubljana v letu 2020 poslovati čim bolj racionalno in sredstva varčevati za zalaganje izplačil
dodatkov za zaposlene. Zaradi gospodarnega in racionalnega poslovanja od ustanoviteljice zato ni bilo
potrebno zahtevati dodatnih sredstev, ki jih je ZOD Ljubljana potreboval za izplačilo teh dodatkov.
Od države smo za dodatke že prejeli del povrnjenih sredstev, del sredstev, ki se nanaša na dodatke za
zaposlene za mesece oktober, november in december, pa še vedno ni izplačan.
V skladu s sklepom Sveta zavoda se je del presežka prihodkov nad odhodki preteklih let porabil za najem
vozil. Porabil se je presežek v višini 33.386 EUR.
Presežek prihodkov nad odhodki preteklih let znaša 127.923 EUR, ki pa je po sklepu Sveta zavoda namenjen za poslovni najem avtomobilov za izvajanje storitev na terenu za obdobje petih let.
V letu 2021 bo ZOD Ljubljana na podlagi sklepa za najem avtomobilov črpal do 35.000 EUR.

Konti skupine 24 – Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta (AOP 039)
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so na dan 31. 12. 2020 znašale 1.503
EUR, to so obveznosti, ki se nanašajo na obveznost za plačilo stroškov posrednim proračunskim uporabnikom (Zdravstveni dom Ljubljana, Mestna občina Ljubljana, Uprava RS za javna plačila in Ministrstvo za
javno upravo). Tu so zajete tudi obveznosti do uporabnikov proračuna, ki so zapadle v plačilo v začetku
januarja 2021.
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Preglednica 4: Bilanca stanja na dan 31. 12. 2020
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POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV

ANALIZA ODHODKOV

Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov je pripravljen v skladu z računovodskimi standardi ter
zajema celotno poslovanje ZOD Ljubljana. Za prikaz prihodkov in odhodkov služi obrazec Izkaz prihodkov
in odhodkov določenih uporabnikov, ki smo ga izpolnili za letno poročilo.

Celotni odhodki, doseženi v letu 2020, so znašali 3.775.597 EUR in so bili za 18 % večji od doseženih v
letu 2019.
Po glavnih postavkah so bili odhodki poslovanja naslednji:

PRILOGA: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2020
ANALIZA PRIHODKOV
Celotni prihodki, doseženi v letu 2020, so znašali 3.991.620 EUR in so bili za 22 % večji od doseženih v
letu 2019. Razlog za večje prihodke je povišanje plač – gre za izredna napredovanja socialnih oskrbovalk
v soglasju z županom, pripoznanih prihodkov iz naslova izvajanja projekta CrossCare ter prihodkov, ki jih
je zavod prejel zaradi covida-19 v letu 2020 iz naslova epidemije (pokrivanje izpada zaradi neizvedenih
storitev s strani MDDSZ ter pokrivanje izplačila dodatkov zaposlenim zaradi razglasitve epidemije).
Prihodki od poslovanja so znašali 3.972.165 EUR in predstavljajo 99 % celotnih prihodkov, prejeli smo jih
iz naslova opravljanja javne službe in od prodaje storitev na trgu (AOP 860).
V skladu z navodili Direktorata za računovodstvo 450-130/2020/1 izhaja, da računovodski predpisi ne
opredeljujejo knjiženja državnih pomoči (covid-19), pravila SRS pa se uporabljajo tudi za proračunske
uporabnike. Sredstva, ki jih zavod prejme iz državnega proračuna (večinoma s strani občine), predstavljajo poslovne dogodke, s katerimi se pokrivajo odhodki iz rednega poslovanja, a v izjemnih razmerah.
Zato Direktorat za javno računovodstvo na Ministrstvu za finance daje usmeritve, da se državne pomoči
evidentirajo v sklopu poslovnih prihodkov in ne drugih prihodkov, ki se evidentirajo v okviru podskupine
763 – drugi prihodki.
V skladu s predpisom, ki ga je podal Direktorat za javno računovodstvo, smo vso državno pomoč knjižili
na prihodke od poslovanja. Skupna vrednost državne pomoči je v letu 2020 znašala 536.949 EUR. Gre za
izplačilo nadomestila s strani MDDSZ za neizvedene storitve v času epidemije (marec, april in maj 2020).
Povrnjena sredstva so znašala 272.484 EUR in so bila v višini 80 % povprečne realizacije opravljenih
storitev za meseca januar in februar. Poleg tega so te prihodke predstavljala tudi sredstva za izplačilo
dodatkov zaposlenim za delo v času epidemije v višini 264.465 EUR. Gre za obdobja marec-maj 2020 ter
oktober-december 2020.
Drugi prihodki so v letu 2020 znašali 19.455 EUR.
Med druge prihodke za leto 2020 spadajo donacije pravnih oseb v višini 5.000 EUR, prejeta nagrada v višini
7.015 EUR, povračilo stroškov s strani Društva Spominčica v višini 3.745 EUR ter drugi prihodki v višini
3.695 EUR.
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STROŠKI BLAGA, MATERIALA IN STORITEV (AOP 871)
Stroški blaga, materiala in storitev so v letu 2020 znašali 771.638 EUR in so bili za 75 % večji od doseženih
v letu 2019 (CrossCare in covid-19). Njihov delež v skupnih odhodkih znaša 20 %. Razlog za višji delež
stroškov je predvsem v stroških storitev, ki so v letu 2020 znašali 653.875 EUR in tako bili višji od stroškov
storitev v letu 2019 za 92 %. Stroški storitve so v letu 2020 občutno narasli, razlog pa je v izvajanju projekta CrossCare. V letu 2020 se je namreč realiziral celoten projekt, ki je trajal od septembra 2018. V letu
2020 so se začela vsa izplačila, zato so nam tudi vsi pogodbeni partnerji lahko izstavili svoje zahtevke za
povračilo njihovih stroškov in udeležbe pri izvajanju projekta.
So pa bili v letu 2020 višji tudi stroški materiala, ki so znašali 117.763 EUR, in bili v primerjavi z lanskim
letom večji za 18 % (covid-19). Razlog povišanja teh stroškov je v občutnem porastu potrebe po zaščitnih
materialnih sredstvih.
STROŠKI DELA (AOP 875)
Stroški dela so v letu 2020 znašali 2.998.205 EUR in so bili za 9 % višji od doseženih v letu 2019. Delež v
celotnih odhodkih znaša 79 %. Povišanje stroškov dela v letu 2020 je nastalo iz naslova dodatkov, ki so
jih zaposleni prejeli za delo v času razglašene epidemije, ter zaradi izrednih napredovanj socialnih oskrbovalk na podlagi izdanega soglasja župana. V letu 2020 se izkazuje tudi povišanje dodatnega kolektivnega zavarovanja za javne uslužbence, ki se je v letu 2020 prav tako povišalo za vse zaposlene, višji pa je
bil tudi strošek regresa, saj se je v letu 2020 povišala minimalna plača.
AMORTIZACIJA (AOP 879)
Stroški amortizacije so v letu 2020 znašali 1.660 EUR in se navezujejo na amortizacijo osnovnih sredstev,
ki so bila nabavljena v sklopu izvajanja projekta CrossCare.
Obračunana je v skladu s predpisanimi stopnjami in predpisi, ki urejajo amortiziranje v breme sredstev v
upravljanju, če v cenah ta storitev ni v celoti upoštevana:
- amortizacija, ki je knjižena v breme obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanje, in prejetih donacij,
znaša 38.386 EUR.
DRUGI STROŠKI (AOP 881)
Drugi stroški so bili v letu 2019 obračunani v znesku 1.898 EUR za sejnine članom sveta ZOD Ljubljana.
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FINANČNI ODHODKI (AOP 882)
Finančni odhodki so v letu 2020 znašali 2.196 EUR in so izhajali iz naslova stroškov za najem premostitvenega kredita, ki ga je ZOD Ljubljana najel zaradi izvajanja projekta CrossCare.
DRUGI ODHODKI (AOP 883)
Drugih odhodkov v letu 2020 ni bilo.
UGOTOVITEV POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2020 (AOP 889)
Razlika med prihodki in odhodki izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 182.637 EUR.
Poslovanje ZOD Ljubljana je bilo v času covida-19 zelo racionalno. Sredstva smo varčevali, zaradi gospodarnega in racionalnega obnašanja pa od ustanoviteljice nismo zahtevali dodatnih sredstev, ampak
smo jih sami zalagali zaradi izplačil dodatkov. Del sredstev smo že prejeli, del sredstev, ki se nanaša na
dodatke za zaposlene za mesece oktober, november in december, pa še vedno ni izplačan.
Pri presežku je treba poudariti, da je 11.735 EUR presežka prihodkov nad odhodki iz naslova zadržanih
sredstev pri izvajanju projekta CrossCare, ostali presežek v višini 170.902 EUR pa predstavlja presežek
prihodkov nad odhodki iz naslova izvajanja javne službe.

Preglednica 5: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2020
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POJASNILA K IZKAZU PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO VRSTAH DEJAVNOSTI
PRILOGA: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od 1. 1. do 31. 12.
2020
Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti je pripravljen v skladu z računovodskimi standardi ter zajema celotno poslovanje ZOD Ljubljana.
ZOD Ljubljana je v letu 2020 izvajal storitve pomoči na domu in v zelo majhnem obsegu storitve socialnega
servisa. V septembru 2018 je začel izvajati tudi projekt CrossCare, ki se je v letu 2020 zaključil.
Preglednica 6: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po vrstah dejavnosti od
1. 1. do 31. 12. 2020
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POJASNILA K POSTAVKAM IZKAZA PRIHODKOV IN ODHODKOV DOLOČENIH UPORABNIKOV PO NAČELU
DENARNEGA TOKA
Prihodki, ki jih izkazujemo, so evidentirani v skladu z računovodskimi predpisi in se razlikujejo od denarnih prilivov zavoda v letu 2020. Do tega pride zaradi časovnega zamika med nastankom poslovnega
dogodka in izvedenim nakazilom. Med prejetimi nakazili po načelu denarnega toka se izkazujejo tudi
sredstva, prejeta za investicije, ki pa se ne izkazujejo med prihodki, temveč so izkazana v povečanju sredstev, danih v upravljanje.
PRILOGA: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od 1. 1. do 31.
12. 2020
Presežek prihodkov nad odhodki v tem izkazu (denarni tok) znaša 97.423 EUR. V letu 2020 je nastal
presežek prihodkov nad odhodki, saj se je zaključil projekt CrossCare in je bila večina sredstev v tem letu
že tudi izplačanih. V preteklih letih smo se zaradi izvajanja projekta in bistveno poznejših izplačil iz tega
naslova bili primorani zadolževati.
Glede na to, da je ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki po načelu denarnega toka v višini 97.423 EUR, je
potrebno izračunati presežek še po fiskalnem pravilu, saj bi v primeru, da se ugotovi presežek po fiskalnem pravilu, morali ta presežek evidentirati v poslovne knjige. Ko od presežka prihodkov nad odhodki
po načelu denarnega toka odštejemo kratkoročne obveznosti in neporabljeno obveznost do virov sredstev, ki predstavlja neporabljena sredstva za investicije, pridemo do presežka odhodkov nad prihodki, kar
pomeni, da tega presežka ni potrebno evidentirati v poslovne knjige.
Preglednica 7: Izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka od
1. 1. do 31. 12. 2020

62

63

P O S L O V N O

P O R O Č I L O

Z A

Z A V O D

2 0 2 0

Z A

O S K R B O

N A

D O M U

Skupni prihodki po načelu denarnega toka znašajo 3.538.421 EUR (AOP 401).
AOP 405
Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo in pokrivanje stroškov ZOD Ljubljana v višini
272.484 EUR.
AOP 408
Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo in pokrivanje stroškov ZOD Ljubljana v višini
2.330.699 EUR.
AOP 411
Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja za tekočo porabo znašajo 387.819 EUR ter predstavljajo
sredstva ZZZS in ZPIZ (refundacije, ki jih ZOD Ljubljana prejme zaradi dolgotrajnih boleznin in invalidnin).
AOP 421
Prejeta sredstva od uporabnikov storitve pomoči na domu v obliki socialne oskrbe v višini 542.354 EUR.
AOP 426
Prejete donacije iz domačih virov v višini 5.000 EUR.
AOP 432
Prihodki od prodaje blaga in storitev, kjer se izkazujejo prihodki iz naslova socialnega servisa, ki so v letu
2020 po načelu denarnega toka znašali 65 EUR.
Skupaj odhodki po načelu denarnega toka znašajo 3.440.998 EUR.
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POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB DOLOČENIH UPORABNIKOV

POJASNILA K IZKAZU RAČUNA FINANCIRANJA DOLOČENIH UPORABNIKOV

PRILOGA: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2020

PRILOGA: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2020
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Priloge ne prilagamo, ker je brez podatkov, saj ZOD Ljubljana v letu 2020 ni izkazoval finančnih terjatev.
Preglednica 8: Izkaz računa finančnih terjatev in naložb določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2020
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Preglednica 8: Izkaz računa financiranja določenih uporabnikov od 1. 1. do 31. 12. 2020
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Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev (Priloga 1/A)
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Preglednica 9: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Preglednica 9: Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev

Stanje in gibanje dolgoročnih finančnih naložb in posojil (Priloga 1/B)
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Janja KNAPIČ,						Liljana BATIČ,
računovodja 						direktorica
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