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Poroiilo o delu Zavoda sv. Rafaela Vransko
za leto 2078 zastoritev POMOa NA DOMU

1. OSNOVNIPODATKI

2. RAZVO

3. DEIAVNOST IN PROGRAM
Zavod sv. Rafaela Vransko ie koncesionar za izvajanje socialno varstvenih storitev
institucionalnega varstva oseb stareiSih od 65 let z vsemi spremliajoiimi dejavnostmi, ki so

vezane na varstvo in oskrbo stareiSih oseb in sicer na podlagi odlodbe o podeliwi koncesiie

I

Naziv zavoda ZAVOD SV. RAFAELA \'RANSKO
SedeZ Vransko 144a, Vransko
Telefory faks 03 703 42 20, 03 703 42 21, 040 451 733

Elektronska poSta inf o@nasdom-vransko.com

Internet inf o@nasdom-vransko.com

Leto ustanovitve 2003

Vpis v sodni register Okroino sodi5ie Celje
Matitna Stevilka ^18243] 7000

Davdna Stevilka 85543004

Standardna klasi. deiavnosti Q87.300

Registraciia Zavoda
2004 Gradnja NaSega doma

Prve vselitve stanovalcev 40 mest

2007 Dodatna koncesija za 20 mest

2008 Pridobitev koncesije za pomoi na domu
20]0 Zadetek rekonstrukciie gospodarskega poslopla

Dograditev nove depandanse doma20'1'1

20't2 Realizacija druge koncesijske pogodbe

2013 Plaketa Obdine Vransko
2074 Samooskrba - proiekt Zeleno, frizerski salon

2015 Povezovalni hodnik
201.6 Kavamica s teraso
2017 Klimatizacija skupnih prostorov
2018 Aneks 5t. t h koncesijski pogodbi za opravlianje javne sluibe

pomoti na domu v obiini Vransko in obiini Tabor

OBEINA VRANSKo

2003

2005



Ministrstva za delo, druZino in socialne zadeve, 5t. 453-03-025-03-0& z dne 08.12.2003 in
odlodbe 5t. 45303-"17-05, z dne 27.01.2005 ter koncesijske pogodbe 5t. 453-03-025-03-11, z dne
9.2.2004 za 42 mest, storitev pa opravlja na podlagi odlodbe o vpisu v register zasebnikov in
drugih izvajalcev socialno varstvenih storitev pri pristojnem Ministrstvu za delo, druiino in
socialne zadeve 5t. 45303-17-2005, z dne'15.02.2006. Storitev izvajamo v hiSi iz leta 2005 na
naslovu Vransko 144a, v lasti Zupnije Vransko. V letu 2012 smo udejanjili 5e drugo
koncesijsko pogodbo it. 45303-4412007, z dne 15.10.2008, za 20 mest.
Od 01.04.2008 dalje na podlagi vseh ustreznih dovoljenj in koncesijske pogodbe ter odlodbe
izvajamo storitev pomoi druiini na domu za obmoije Vranskega in Tabora ter na podlagi
dovoljenja za delo tudi 5ir5e. V letu 2018 smo sopodpisali Aneks 5t. t h koncesijski
pogodbi za opravljanje jarme sluZbe pomodi na domu v obdini Vransko in obi'ini
Tabor.

4. POMOdNADOMU
S 01.04.2008 smo z vstopom Zavoda sv. Rafaela na podro{e storitve pomoii druZini
na domu, konkretno na podroEe socialne oskrbe na domu, odgovorili na potrebe
ljudi v domaiem okolju OBaINE TABOR IN VRANSKO, ki imajo doma zagotovljene
bivalne in druge pogoje za Zivlje je, so pa zaradi starostne ali invalidske oz. druge
zdravstvene omejenosti ogroieni do te mere, da se ne morejo oskrbovati sami.
Sorodstvo pa tovrstne oskrbe iz razliiTrih razlogov ne zagotavlja. Pri PND gre v tem
okolju za najbolj pomembno in najbolj razSirjeno socialno varstveno storitev v okviru
orSanizirane skupnostne oskrbe, ki pa jo Zelimo v prihodnje zagotoviti 5e veiiemu
Stevilu obdanov.

Namen programa
Upravidenci do socialne oskrbe na domu so osebe, ki jim preostale psihofiziine
sposobnosti omogodajo, da z obiasno pomoEo (druZine ali tuie pomoti) ohranjajo
zadovoljivo duSevno in telesno poduge in s tem iim dlje ostajajo v znanem bivalnem
okolju.

Program predvideva pomoi za:
. osebe, stare vei kot 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo staros!

niso sposobne za popolnoma samostojno Zivljenje;

. osebe s statusom invalida po zakonu o druZbenem varstvu dubevno in telesno

prizadetih oseb, ki po oceni pristoine komisije ne zmorejo samostojnega

Livljenja, ie stopnja in vrsta niihove invalidnosti omogoiata obdasno oskrbo na

domu,
o druge invalidne osebe, ki jim je pdznana pravica do tuje pomoti in nege za

opravljanje vedine Zivljenjskih funkcii,
o kroniino bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravia ki nimaio

priznanega statusa invalida/ pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo
brez obiasne pomodi druge osebe nesposobne za samostojno Zivljenje,
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hudo bolni otrok ali otrok s teZko motnjo v telesnem ali teZko in najteZjo

motnio v du6evnem razvoju, ki ni vkljuien v organizirane oblike varstva.

Storitev pomod na domu kot socialna oskrba na domu se izvaja kot javna sluiba.
Storitev se individualno prilagaja potrebam posameznika in se izvaja v domadem
okolju v obliki pomoti pri temeljnih dnevnih opravililr, gospodinjska pomod in
pomoti pri ohranjanju socialnih stikov.
Storitev obsega:

1. pomoi pri temeljnih dnevnih opravilih

o pomoi pri obladenju in slatenju;
r pomod pri umivanju, hranjenju;
o pomot pri opravljanju osnovnih Zivlienlskih potreb;
o vzdrZevanje in nega osebnih ortopedskih pripomodkov.
To konkretneje pomeni:

- Pomotpriumivaniu/kopaniu/tufiraniu
- Pomot pri umivaniu zob/zobne proteze
- Pomot pri uporabi stranisia
- Postiljanje/prestilianepostelie
- U rni vanje/topanje/tu iirarye
- Strizenie nohtov (zdravih)

- Umivanje zob/zobne proteze

- tesanje
- Britje obraza

- Praznjenje urinske vretke
- Vkliutitev svojcev in drugih pomembnih oseb v higieno

- Zamenjava inkontinendnih pripomoikov (plenice, urinski vloZki)
- Pdprava uporabnika na pot'itek in span e

- VzdrZevanje pripomoikov za osebno higieno
- Pomoi pri nameitaniu ortopedskih pripomotkov
- Pomo( pri oblaienju/slatenju
- Serviranje hrane in pijate
- Pomot pri hrarjenju in pitju
- Pomot prilali meniavi/a poloZaja v postelii
- Posedanje/pomot pri vstaianju

- Pomoi pri posedaniu na stol/invalidski vozitek
' Pomot pri hoji v stanovanju

- Spremljanje stanja in potutja uporabnikov (spodbuda k rednemu jemanju zdravil, obvebtanje

o spremembah, spodbujanje pri ohranianiu osno!'nih iivljenjskih navad).

2. gospodinjsko pomot

prina5anje enega pripravljenega obroka;
nabava Zivil in priprava enega obroka hrane;

pomivanje porabljene posode;
osnolno iiStenje bivalnih prostorov z odna5anjem smeti;

postiljanje in osnomo fiSienje spalnega prostora.
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To konkretneje pomeni:
- Priprava in postreZba obrokov hrane (zaitrlt malica, kosilo, topli napitek, veterja)
- Prina5anje in postreiba pripravljenega obroka hrane

- Pomivanje posode

- Zratenje in osnor.no iiSienje bivalnega prostora
- VzdrZevanje higiene tal bivalnih prostorov
- Pomoi pri vzdrZevanju osebnega in posteljnega perila (pranie, obeianje zlaganje, likanje

osnovnega osebnega perila)
- VzdrZevanje higiene v sanitarijah
- Nakupovanje osnovnih prehrambnih izdelkov iz najbliije trgovine in /ali spremstvo

uporabnika do tam
- Prinaianje zdravil iz lekame in pripravljenih receptov iz sploine ambulante
- Oddaia poite in pomoa pd platevaniu redrrih obveznosti
- Prina5anje pripravljene kurjave pri uporabnikih in pomot pri kurjavi/kurjenje

3. pomoi pri ohranjanju socialnih stikov

o vzpostavljanje socialne mreZe z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom;
o spremljanje upraviienca pri opravljanju nujnih obveznosti;
. inJormiranie ustanov o stanju in potrebah upraviienca;
o priprava upraviienca na institucionalno varstvo.

Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktidre
pomoii pri kateri sodelujeio vodja in koordinator storitve, izvajalec storitve,
upraviienec ter kljudni ali odgovomi druZinski 6lani. Izdelan imamo Protokol
ravnanja za sociakre oskrbovalke ob posebnih situacijah. Na ta naiin imamo
natanbleje procesirane doloEene naloge in pravila v primeru nujnih intervencij na
domu na5ih uporabnikov. Uporabniki koristijo kombinirane oblike pomoii. Trenutno
veliavni normativ doloia 110 ur efektivnih ur pri uporabnikih doma na eno
oskrbovalko na mesec. Razliko ur do polne delorme obveznosti opravijo na poti,
porabiio za administraciio, malico in izobraZevanje. NaSe oskrbovalke se na terenu
sredujejo z materialno stisko, slabimi bivalnirni pogoji, osamljenosgo uporabnikov.
Nemalokrat pa z umirajodimi in trpedimi starostniki.

Metodologija izvedbe storitev
Stori&e izvajamo na temelju rednih zaposlitev, ustrezno usposobljenega kadra v
skladu z dolodili standardov in normativov socialnovars&enih storitev, po
predhodnem dogovoru z uporabnikom.
Vsak uporabnik lahko prejema storitev vse dni v tednu in najvet 20 ur tedensko
neposredne pomodi, o obsegu pa se strokovr"ri vodja storitve dogovori z
uporabnikom, glede na niihove konkretne potrebe.

Casovni nairt
Program izvajamo vse dni v tednu (od ponedeljka do nedelje) v iasu od 5m do 21m

ure. V pdmeru, da sorodsWo ne zmore oskrbe dez vikende in praznike, se
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prilagodimo njihovim potrebam in storitve nudimo tudi ob sobotah, nedeljah,

praznikih. Cena je bila enohra, tudi za nedelje in praznike ter veierne ure, kljub temu
da delovnopravna zakonodaja zagotavlja za zaposlene dodatke na izmeno, nedeljsko

in prazniino delo.
Natrt izvajanja pomodi je narejen za vsakega uporabnika individualno.

Postopek ugovora in pritoibe
Ob priietku izvajanja storitve so vsi upravitenci seznanjeni z moinostjo pitoLb,
dajanja pobud za inlpekcijski nadzor in potmi ugovora. V dogovoru, ki ga

upraviienec podpiSe, so navedene te moZnosti.

Upravidenec se lahko pritoLi zoper tzvajalca neposredne oskrbe vodji storitve, ki v
posebnem razgovoru poiSde vzroke in skupaj z upravidencem preudi moZnost reiiWe
za nastali problem. MoZno je rudi, da se za reievanje problema sestaneio skupaj

vodja storitve, izvaialec neposredne oskrbe in upraviienec. Dogovori, ki slediio so

sprejeti od vseh udeleZenih v sporu. V primeru, da dogovome reSitve problema ni,

poda upravidenec ugovor na Socialno zbomico Sloveniie. lnstifut nadzora mora

ugovor preizkusiti, doloiiti, kaj naj se ukrene ter o tem obvestiti upravidenca.

Uporabnik oz. njegov zakoniti zastopnik ima v skladu z Zakonom o socialnem

varstvu pravico zahtevati tudi inipekcijski nadzor nad izvajaniem storitve. Ob krsiwi
varovanja osebnih podatkov lahko upraviienec ali njegov zakoniti zastopnik o tem

obvesti Urad inlormacijskega pooblaiienca. V letu 2018 ni bilo prejete nobene

pritoZbe in tudi ugovora ne.

Evalvacij a

Ocena opravljenega dela poteka (evalvacija):
o po potrebi - ob konkretri novo nastali situaciji pri uporabnikih doma,

. Lx meseino sredanje koordinatorja, strokovnega vodja in izvajalcev programa

- sprotna analiza dela,

o 1x mesedni kontakti z uporabniki in njihovimi svojci (koordinator),

r uporabniki obdasno odgovarjajo pisno na vpraSanja o zadovoljstvu z

opravljenimi storitvami s pomotjo standardiziranega vpra5alrrika.

Kolitinske potrebe uporabnikov po pomoti na domu kot socialni oskrbi
V letu 2018 smo se sproti odzivali na potrebe po vkljuievanju na5e storitve v
Zivlienje stareiiih. iakalne liste nismo ustvarili, smo pa v stodtev vkljudli 30

novih uporabnikov, kar je 2 vei kot predpreteklo leto. Od tega 11 novih vkljui-itev
v Taboru in 16 novih uporabnikov na Vranskem. Preostali uporabniki imajo
stalno bivanje v drugih obdinah, na obmoEu koncesiie bivajo zaiasno in so

upravidenci s tega naslova. Sarni smo sproti skuSali zadostiti vsem potrebam
uporabnikov. Na podlagi korekcije umikov smo dosegli takojSnjo vkljudenost
novih uporabnikov. Pet uporabnikov je bilo nameidenih v institucionalno
varstvo. Enajst naiih uporabnikov je umrlq pri osmih smo izvajali paliativno
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oskrbo. Za Stiri uporabnike so skrb v celoti prevzeli svojci ali pa so se uporabniki
zrehabilitirali toliko, da zmorejo lastno oskrbo.

TfrbeIAI.\KLruAENOST

OB.INA 5t.

starejiih
+65 let

Koristniki
po

normativu

Pomot
prejema
mese&ro

povpreEle

% ciljne
populaci,e
ReNPSV v

PND
VRANSKO 501 18 1&5 3,7Yo

TABOR 282 10 1.1.,3 4%

SKUPAJ 783 28 29,8 3,85"/o

Dnrg, 1

SKUPAJ 30,8

Obdini Vransko in Tabor imata skupaj skoraj 28 koristnikov po normativu. Drugid
zaporcd. odkar opravljamo storitev je preseZen ciljni deleZ populacije, kar
dokazuje trditve o dolgoZivi druibi.
Nacionalni programa socialnega varsW4 ki predvideva vkljuditev 3,5%

populacije starejiih, je v obeh obtinah doseZen.

Resolucija tudi predvideva, da bi se naj deleZ skupnostnih oblik socialnega varstva
do leta 2020 povedal tako, da bi bilo razmerje med uporabnikom institucionaLnega
varstva in uporabnikom skupnostnih oblik 1:1.

Na Stevilo uporabnikov storitve pomoii na domu zagotovo vpliva tudi cena, saj je le-
ta odvisna od odstotka subvencioniranja obiin. Veiina slovenskih obtin 5e dodatno
subvencionira storitev pomodi na domq tako da je dopladilo uporabnika le
minimalni stroSek. Obtina Vransko je v letu 2018 financirala viBji znesek ob zakonsko
doloienega in sicer 70"/", obiina Tabor pa se je Ze drugo leto zapored odlodila za
financiranja viSjega zneska od zakonsko doloEenega njihov deleZ znala 60% cene.

Na dan 31.12.2018 je le ena uporabnica Tabora v celoti, ena pa deloma opro5dena
pladila storitve.
Na dan 31.72.20-l-8 sta dve uporabnici Vranskega v celoti opro5deni plaiila
sto tve.
Ena uporabnica je obdanka Celja, en Celjan in en obiana Braslovi.

6

Tnbela II. EEEKTIVA
V obeh obtinah se je v petih letih Stevilo ur pri uporabnikih podvojilo. V obtini
fglgg se nakazuje trend povedanja mesedrega Stevila ur glede na preteklo leto.
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Vsi trije pa imajo prijavljeno zadasno prebivaliSie in tudi dejansko Zivijo na

obmodju koncesije.

OBCINA 5r.EF
UR
2013

5r.EF
UR
2074

5r.EF
UR
2075

5r.EF
UR
2016

5T.EF

UR
2017

ST.EF

UR
2018

VRANSKO 1.477 3016 2501. 7746 2798 2746

TABOR 912 803 678 1343 1.463 t849
DRUGI 38 29 58

SKUPAJ 2389 3819 3179 3127 4290 4553

Samopla6riki 74 95 720 4 0

Skupai 2463 3893 3274 3247 4653

Specifiine znaiilnosti: HRIBovITo, VASKO OKOLJE, TEZIA DOSTOPNOST DO
DRUGTH OBLrK pOMOcr, Z ersan TZ]HAJA VELTKO SreVU-O PREVOZENTH
KILOMETROV IZVAJALK IN VISOKA PORABA EASA ZAPOT.

T ab ela il. Srrwto oBtsKov

Na podrocju Obdne Vransko je v povprecju opravljenih 23 obiskov pri enem
uporabniku na mesec, v Obdini Tabor pa kar 33 obiskov pri enem uporabniku na
mesec. V praksi to predstavlja, da delavke uporabnika obiSdejo v Taboru povpreino
pri enem obisku za 25 minut, na Vranskem pa za 32 minut. Na Vranskem so v dveh
primerih ob obisku izvajalke neposredne oskrbe poskrbele za oba zakonca hkrati. V
Taboru v treh primerih izvajalke neposredne oskrbe poskrbijo za oba zakonca.

Storitev se evidentira samo eni osebi, poskrbljeno pa je hkrati za oba.

IZVAIALKE STORTTVE

Vodia programa, storitve in koordinator (strokovni delavec po 69.i1 ZSV):

Mag. Mojca Hrastrik, dipl. socialna delavka, samostojna svetovalk4

strokovni izpit iz podro{a socialnega varstva opravljen 13.03.1996

Neposredni izvaialci programa (socialni oskrbovalci)

Ena delavka, certifikat socialne oskrbovalke - An a KerLii, Vransko - celo leto
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Obiina
Povpretno 5t.

obiskov na
uporabnika/mesec

v letu 2014

Povpreino 5t.

obiskov na
uporabnika/mesec

v letu 2015

Povpreino 5t.

obiskov na
uporabnika/mesec

v letu 2016

Powreano 5t.

obiskov na
uporabnika/mesec

v letu 2017

Povpretno 5t.

obiskov na
uporabnika./mesec

v letu 2018

Vransko 19 23 18 23 z3

Tabor 17 26 30 32 JJ
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Ena delavka, certifikat socialne oskrbovalke - Natalija Krivec, Vtansko - celo

leto

Ena delavka, certifikat socialne oskrbovalke - Bojana Mam, Tabor - celo leto

Ena delavka, tehnik zdravsWene nege - Sara Mam, Tabor - celo leto

Vsi vkljuteni v proces imajo ustrezno smer in stopnjo izobrazbe, napoteni so na
ustrezna izobral,evanja in so akterji razliinih stanovskih organizacij. V letu 2018 so

imele neposredne izvajalke pomod na domu 1200 ur boleznin. Kar pomeni, da je bila
ena delavka odsotna skupaj sedem mesecev. Deloma smo primanjkljaj zaposlene
nadomestili s Studentskim delom in izpladilom 100 nadur. Preostanek delovnih ur
smo prenesli v leto 2019.

Organizacijska shema izvajanja storitev pomoii na domu
Storitev se organizira v dveh delih. Prvi del storiWe vodi strokor.ni delavec, v
katerem ugotavlja upraviienos! pripravi dogovor o izvajanju storitve, organizira
kljudne tlane v okolju in opravi zadetno sredanje. V drugem delu isti strokovni
delavec ali koordinator nadaljuje delo z vodenjem storiwe, koordinira izvajalke, jih
usmerja, sodeluie z upraviienci.
Neposredno izvajanje storiwe na domu upraviEenca pa izvajajo strokovni sodelavci,
ki so kondali najmanj srednjo strokovno 5olo, ki izobraZuje za socialno oskrbo ali
nego, lahko pa tudi delavci, ki imajo pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo za

izvaianje sociaLre oskrbe na domu.
1. Strokovni vodja ugotovi upravidenost do storitve.

2. Strokovni team (vodj4 strokovni sodelavec, izvajalci) naredi program izvajanja
po metodi socialnega dela s posamezniki in druZino na domu in metodi
socialrega dela z lokalno skupnostjo.

3. Strokovni vodja ali koordinator skupai z izvajalci opravi prvi obisk pri
uporabniku.

4. Strokovni vodja doloii iasovni naErt izvajN\a pomodi na domu za neposredne
izvajalce (laiini delavci in strokovni sodelavci). Koordinacijo opravi vodja
storitve.

5 Izvajalci opravljajo delo (storitve po programu) in elektronsko beleZijo opravljene
storitve.

6. Strokovni team naredi nairt sodelovanja s primamim okoljem in upravidencu
kljuinim osebam.

V skladu z izpolnjevanjem minimalnih tehniinih pogojev za izvajanje storitev
pomodi na domu je bil sklenjen aneks k najemni pogodbi, s katerim naiemodaialec
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Zupnija Vransko daje Zavodu kot najemniku pravico do razpolaganja s primernim in
opremljenim delovnim prostorom. Delovni prostor omogoda nemoteno organizacijo
pogovorov z uporabniki in izvajalci storitve.

5. NAdRT DELA zA LETo 2019. PoMoC NA DoMU
Za leto 2019 predvidevamo, da bo postopoma naraSialo Stevilo uporabnikov,
efektivnih ur in Stevilo obiskov naSih oskrbovalk. Stabilizirali bomo kadrovsko
strukturo z redno zaposlenimi delavci. Kadrovsko strukturo smo doslej uspeli
zapoLriti z delavkami, ki so doma na obmodju Vranskega in Tabora. Zaradi tvegane
platne politike in drugih stroSkov de1a, ki jih je zakonodajalec dviguje, brez
nadrtovanega in zagotovljenega vira sredstev, ie poslovni izid na tej storiwi konec
leta 2018 negativen in ga bo kril zavod sam iz preseZka preteklih let. Zaradi
navedenega bomo s 1.3.2019 predlagali obema obiinama dvig cen storitev ter uvedli
viSjo ceno za praznike in nedelje.
5e naprej se bomo uporabnikom prilagajali na nadin, da se odzovemo takoj, da
sledimo individualrLim potrebam ljudi na njihovem domu in da storitve
zagotavljamo neprekinieno vse dni v lefu, v vseh terminih dneva.

6. ZAKLJUCEK
V zaietku leta 2018 smo pristopili k podaljianju koncesije za 10 letno obdoble. Zavod ima
primeme prostorske pogoje za opravljanie deiavnosti pomoii na domu, ustrezno
izobrazbeno strukturo, za delo in izobraievanie motivirane, predvsem pa zavodu zelo
pripadne zaposlene. Ves tas se trudimo zaposlovati kader iz neposredne bliiine, torei
obiin Vranskega in Tabora.
Z vidika strokovnega dela ugotavljamo, da je peretih problemov in stisk, predvsem
stareiSe populaciie tako v tem okoliu kot tudi 5ir5e, precei. S storituijo pomodi na domu
druibeni akterji skupaj zagotavljamo visok nivo oskrbe za starejie, bolne, invalide in
sicer skozi nenehno koordinacijo javnih in humanitamih organizacij, izdelav
individualnih nairtov ob tesnem stiku z uporabniki in njihovimi svoici ter iiroki paleti
storitev. Hitra o&ivnost, dostopnost in informiranost ie bistvena kvaliteta odnosa, ko ie
nekdo v stiski. Nemalokrat nas pohebuiejo tudi ljudje iz drugih okolii in meinih podroiii
naie obiine. Ohranjali smo dobre medsebojne odnose med razlitnimi akterji iivlfenja in
dela v zavodu. Uporabnikom smo zagotavliali kvalitetne storitve na njihovem domu,
glede na individualne sposobnosti in interes. Plan dela Zavod,a za leto 2018 na podroiju
pomoti na domu ie bil realiziran skladno z nairtom.
Pomot na domu je uteiena storitev, ki bo v lefu 2019 prinesla minimalen preseiek
prihodkov nad odhodki.

Mag. Moica Hrastnik in SODELAVCI

Priloga: Podatki iz izkaza prihodkov in odhodkov

Vransko, 28.2.201.8
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rME pRAvNE osEBE ZASEBNEGA pRAvAirATtere Srevtuxa:
ZAVOD SV. RAFAELA VRANSKO

olveta Stevttxl:
seoe2 pRAvNE osEBE ZASEBNEGA pRAVA:

VRANSKO 144A, 3305 VRANSKO

PODATKI IZIZKA;ZA PRIHODKOV IN ODHODKOV
za obdobie 1.1.2018 do31.12.2018

Konto Postavka
Oznaka
za AOP

pomo6 na domu

Teko6eqa leta
1 2 3 4

PRIHODKIOD POSLOVANJA
(081+086)

080 79.507

A.

POSLOV}II PRIHODKI OD
OPRAVLJANJA DEJAVNOSTI
NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUZB
(082 do 084-085)

081 56.915

de! 76 1. Prihodki iz sredstev javnih financ 082 56.915

del 76
Drugi prihodki od opravljanja

2. dejavnosti negospodarskih javnih
sluib

083

3.
Povedanje vrednosti zalog proizvodov
in nedokonGane proizvodnje 084

4.
Zmanj5anje vrednosti zalog proizvodov
in nedokon6ane proizvodnje 085

POSLOVNIPRIHODKI OD
B. OPRAVL'ANJA LASTNE DEJAVNOSTI

(087+088-089)
086 22.592

del 76 1
Poslovni prihodki od opravljanja lastne
dejavnosti

087 22.592

2
PoveGanje vrednosti zalog proizvodov

' in nedokontane proizvodnje 088

3.
Zmanj5anje vrednosti zalog proizvodov
in nedokonGane proizvodnje 089

77 C. FINANENIPRIHODKI 090

78 E. DRUGIPRIHoDKI 091

D. CELOTNT PRTHODKT (080+090+091) 092 79.507



E.
STROSKI BLAGA, MATERIALA !N

STORITEV (094 do 096)
093 22.547

del 70 'l. Nabavna vrednost prodanega blaga 094

40 2. StroSki materiala 095

41 3. Stro5ki storitev 096 19.066

F. STROSKI DELA (O9S do 100) 097 57.312

del 47 1. Pla6e in nadomestila pla6 098 41.872

del 47 2.
Prispevki za socialno varnost
zaposlencev

099 7.158

del 47 3. Drugi stroSki dela 100 8.282

G. AMORTTZACTJA(102+103) 101 0

del 43 1
Amortizacija, nadome56ena v breme

' dolgoro6no odoloZenih prihodkov 't02

del 43 2. Druga amortizacija

44 H. REZERVACIJE 't04

48,72 r. DRUG! STROSKT (106+107) 105 0

72 1. Prevrednotovalni odhodki 106

48 2. Ostali drugi stro5ki 107

74 J. FINANENI ODHODKT 108

75 109

L.
CELOTNI ODHODKI
(093+097+1 01 +1 04+1 05+1 08+1 09)

110 79.860

80 M. PRESEZEK PRTHODKOV (092-110) 111 -353

80 M. PRESEzEK ODHODKOV (110-092) 112

del 81 N.
DAVEK OD DOHODKOV PRIDOBITNE
DEJAVNOSTI

113

de! 81
drsr pneseZex pnruoorov
oBRACUNSKEGA OBDOBJA (11 r-1 13)

114 -3s3

89 P
PRESEZEK ODHODKOV
oBRACUNSKEGA OBDOBJA (1 1 2+1 r 3)

115 0

del 80

PRESEZEK PRIHODKOV IZ PREJSNJIH
LET, NAMENJEN POKRITJU

R. PRESEZKAODHODKOVAL! TZBRANIH
STROSKOV OBRAEUNSKEGA
OBDOBJA

116

3.482

103

K. DRUGIODHODKI

o.



s.

PovPREeNo Srevllo zAPosLENcEv
NA PODLAGI DELOVNIH UR V
oeRAeuNsxEM oBDoBJU (na dve
decimalki)*

117

Opomba:

* lzra6un podatka na AOP 117: Stevilo delovnih ur v
koledarskem (obraEunskem) !etu, za katere so zaposlenci dobili
pla6o in nadomestilo pla6e /(deljeno) s Stevilom molnih
delovnih ur za koledarsko (poslovno) leto.

Mag. Mojca Hrastnik

Direktorica

S. Sreulo MESEcEv PoSLovANJA 118

3,06
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