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Obrazložitev: 

Na občino Duplek smo prejeli  ponudbo za izvajanje pomoči na domu, ki jo je podal Zavod JUST-A iz 
Malečnika. Ne glede na to, da v zvezi z izvajanjem pomoči na domu, ki jo trenutno izvaja Dom Danice 
Vogrinec Maribor, nimamo pripomb ter da imamo z izvajalcem sklenjeno 5 letno pogodbo, menimo, 
da je prav, da novemu ponudniku damo priložnost, da  predstavi svoje prednosti.  Soustanovitelj 
novega ponudnika je dr. Vojislav Ivetič, ki v občini Duplek izvaja koncesijo na področju družinske 
medicine. 

Predlog sklepa: » Občinski svet Občine Duplek se je seznanil s ponudbo Zavoda JUST-A v zvezi z 
izvajanjem pomoči na domu «  
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1 UVOD 

 
Nihče od nas ni vsak dan mlajši. Napredek znanosti in tehnologije je v zadnjih dveh stoletjih podvojil 
življenjsko dobo. Staranje populacije je zato vse bolj del našega vsakdanjega življenja. Ni se 
podaljšala samo življenjska doba, podaljšalo se je tudi kakovostno življenje. Včasih je kljub temu za 
varno in prijazno starost potrebna pomoč.  
 
Pomoč na domu je ena od naših temeljnih socialnovarstvenih storitev. Zato vam v nadaljevanju 
predstavljamo našo ponudbo za sodelovanje z vašo občino. Naš zavod zagovarja ne samo osnovno 
pomoč na domu, temveč celovito in razvojno usmerjeno storitev. Smo zasebni neprofitni zavod, kar 
pomeni, da skrbno pazimo na stroške in hkrati ne stremimo za dobičkom. Zato uporabnikom in 
občini lahko ponudimo visoko kakovost, varnost in prijaznost po zares ugodnih cenah.   
 
 

2 O ZAVODU JUST-A 
 
Zavod JUST-A so ustanovili trije partnerji kot razvojno naravnan zavod in z željo ponuditi celovite 
socialnovarstvene storitve. Vsak od njih je zavodu prispeval svoje. Glavna partnerica mag. Andreja 
Črnko, univ. dipl. soc. del.,je uveljavljena strokovnjakinja na področju socialne varnosti  s strokovnim 
izpitom iz socialnega varstva ter obsežnimi in pestrimi izkušnjami. Zdravstveni partner zavodu 
zagotavlja medicinsko znanje in uspešno sodelovanje z lokalnimi zdravniki koncesionarji in 
zdravstvenim osebjem. Tehnološki partner, znan po informacijskih projektih od podpore e-
redovalnici do razvoja e-zdravja, zavodu omogoča prepletenost stroke in tehnologije. Vsi trije 
partnerji skupaj so zato jamstvo za sodobne koncepte izvajanja kakovostnih socialno-varstvenih 
storitev v zadovoljstvo uporabnikov in njihovih svojcev ter zavodovih zaposlenih.  
 
Vsi, ki delamo v zavodu, smo predani svojemu poklicu in skrbi za druge. Storitve izvajamo strokovno 
in prijazno ter skladno z visokimi merili kakovosti in varnosti.  Vodi nas upoštevanje individualnih 
potreb in želja posameznika ter spoštovanje dostojanstva, avtonomije in individualnosti vsakega 
posebej. Tuji so nam birokratizem, dobičkarstvo, sterilnost strokovnih odnosov in dobro delniška 
samovšečnost. 
 

 
3 POMOČ NA DOMU 
 
Pomoč na domu je ena od naših temeljnih socialnovarstvenih storitev. Namenjena je vsem tistim z 
zagotovljenimi bivalnimi in drugimi pogoji za življenje v svojem okolju, a se zaradi starosti ali hude 
invalidnosti ne morejo oskrbovati in negovati sami. Njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo 
ali zanju nimajo možnosti.  
 
V takih primerih skrb prevzamemo mi. Prepričani smo, da je posebno priznanje danes skrbeti za 
generacije, ki so včeraj skrbele za nas. Zato strokovno in prijazno skrbimo in pomagamo. Ob tem pa 
tudi vedno pozorno poslušamo, saj so izkušnje in modrost starejših neprecenljive pri našem razvoju 
in oblikovanju storitev, ki bodo poenostavile in polepšale življenja družin, ki jim pomagamo. 
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Kot pomoč na domu ponujamo različne oblike organizirane praktične pomoči in podpore. 
Storitveprilagajamo potrebam posameznega upravičenca in obsegajovse od pomoči pri temeljnih 
dnevnih opravilih in gospodinjske pomoči pa vse do pomoči pri ohranjanju socialnih stikov in stika s 
svetom.   
 
Naše poslanstvo je jasno - omogočiti čim kvalitetnejše življenje bivanja v domačem okolju in z našimi 
storitvami nadomestitisicer potrebno institucionalno varstvo. Dobro vemo, da je pri starostnikih 
zaradi težjega prilagajanja spremembam bistvenega pomena stalnost oseb, ki jih spustijo v svojo 
bližino in zanje izvajajo storitve. Zato spodbujamo stalnost in strokovno usposobljenost zaposlenih. 
Pri zaposlovanju dajemo prednost ljudem iz lokalnega okolja. Tako morda starostniki že poznajo 
osebe, ki bi izvajale pomoč na domu. Hkrati s tovrstnim načinom razmišljanja in zaposlovanja 
prispevamo k zmanjševanju brezposelnosti in preprečevanju socialne izključenosti v občini.   
 
 

4 STORITVE POMOČI NA DOMU 
 
Naše storitve pomoči na domu obsegajo vse potrebno za varno in prijazno starost: 
 

a. gospodinjska pomoč: 
- priprava ali prinašanje enega obroka hrane, pomivanje in urejanje posode, 
- osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, 
- postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora; 
 

b. pomoč pri vzdrževanju osebne higiene: 
- pri oblačenju in slačenju,umivanju,hranjenju, 
- pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega ortopedskih pripomočkov; 
 

c. pomoč pri ohranjanju socialnih stikov: 
- vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, sorodniki in prostovoljci, 
- spremljanje po nujnih opravkih, 
- družabništvo, 
- preprečevanje osamljenosti, odtujenosti, informiranje ustanov o potrebah oskrbovanca…  

 
Naša dejavnost se seveda ne ustavi zgolj pri osnovnih storitvah. V lokalnem okolju vedno 
poizkušamo svoje delovanje usmeriti tudi na širše področje. Pri svojem delu v korist in ob soglasju z 
uporabniki in njihovimi svojci sodelujemo tudi z drugimi institucijami, zlasti pa s patronažno in 
zdravstveno službo ter centrom za socialno delo. 
 
Povezujemo se z lokalnim okoljem in občino, raznoterimi društvi, šolami in drugimi. V lokalno okolje 
povabimo zanimive predavatelje in osebnosti iz javnega življenja. Tako poizkušamo vzpostaviti 
redne dnevne, tedenske ali mesečne dejavnosti, ki popestrijo življenje starostnikov in s tem 
lokalnemu okolju prinesejo dodano vrednost. 
 
Ker verjamemo v odkrito besede in dobre odnose, je potrebno jasno povedati še nekaj zadev. 
Najprej, kaj v pomoč na domu ne sodi. Socialna oskrbovalka ne opravlja del, ki so lahko nevarna 
(npr. premikanje težjega pohištva, del na višini, del z nezaščitenimi in poškodovanimi električnimi in 
drugimi aparati in napeljavami),zdravstvenih storitev ali fizioterapevtskih storitev, servisnih del v 
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smislu opravljanja del na vrtovih upravičencev ali pripravi in skladiščenju energentov za kurilno 
sezono (npr. sekanje, žaganje drv ali spravilo premoga in lesa za kurjavo inpodobno). Če bi se 
izkazalo, da oskrbovanec potrebuje tudi tovrstno pomoč, bomo nudili pomoč pri informiranju, kje 
se tovrstna pomoč dobi in poskusili pridobiti nekaj ponudb za tovrstne storitve. 
 
Drugič, naše osebje je profesionalno. Skrb za starostnike je njihov poklic. Naše socialne oskrbovalke 
ali oskrbovalci zato ne smejo in ne bodo od starostnikov ali njihovih svojcev nikoli sprejemala daril 
ali denarja. 
 

 
5 NADSTANDARD ZA STANDARDNO CENO 
 
Verjamemo v svoje poslanstvo in celovitost pomoči na domu ter zato stalno izboljšujemo svoje 
storitve. Premišljeno izbrani trije ustanovitelji zavodu zagotavljajo vrhunsko podporo različnih 
dejavnosti. Zato lahko brez posebnih doplačil in vključeno v naši dejavnosti za standardno ceno 
ponudimo zares celovito storitev. 
 
Dodatna medicinska oskrba – poleg obiskov socialnih oskrbovalk so v standardni ceni zajeti tudi 
tedenski obiski medicinskih sester (srednja oziroma diplomirana medicinska sestra) in enkrat 
mesečno obisk zdravnika (specialist družinske medicine). 
 
Tehnologija za visoko in stalno varnost – ob soglasju starostnikov se njihove domove opremi s 
senzorji (senzor padca, e-zapestnica, senzorji temperature ) in poveže z našim dežurnim centrom. 
Tako se vitalni podatki zbirajo 24 ur dnevno, kar omogoča hitre odzive na kakršnekoli zaplete in 
analizo meritev skozi čas. Na mobilne telefone ali televizijo se jim sporočajo opomniki glede jemanja 
zdravil, vaj in podobno. 
 
Justove novice – servis novic, koristnih nasvetov in poljudnih vsebin. Justove novice izhajajo 
digitalno in na papirju. Vsebino pa dobro poznajo tudi vsi naši sodelavci in sodelavke. Tako je vsak 
obisk tudi priložnost za pogovor o dogajanju okrog nas in opomnik pri skrbi za zdravje in varnost. 
Med novice vključujemo tudi obletnice zgodovinskih dogodkov, ki so jih starostniki doživeli ali v njih 
igrali celo aktivno vlogo. Spomini so del lepega življenja. Pomemben del so tudi logične, 
matematične in jezikovne igre, ki dokazano krepijo mentalne funkcije in so hkrati prijetno razvedrilo.  
 
Psihofizične aktivnosti – kakovost življenja se kljub oskrbi lahko zmanjša, če se ne vzdržuje 
psihofizične aktivnosti. Zato za vse starostnike organiziramo tudi sedeče aerobiko (lahke vaje, ki se 
jih nekaj minut izvaja sede) in možganski fitnes (logične igre in vaje za krepitev spomina). Razvili smo 
tudi posebne »spominske« programe (alzhemierjeva bolezen, demenca). 
 
Naše sodelavke in sodelavci se stalno strokovno usposabljajo. Že naše osnovno usposabljanje pa je 
multidisciplinarno ter vsebuje poleg socialnovarstvenega znanja tudi osnove medicine, prava in 
znanje tehnologije. Mentorji so jim za vprašanja in nasvet na voljo tudi kasneje ter jim s svojim 
strokovnim znanjem stalno stojijo ob strani. Zato naše socialne oskrbovalke in oskrbovalci hitro 
prepoznajo probleme ter lahko zagotovijo dostop do prvega (pravnega ali medicinskega) 
strokovnega nasveta brezplačno in kar v obsegu storitve. 
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Tehnološka usposobljenost pomeni, da bodo znali pomagati in odpraviti osnovne težave tudi pri 
uporabi mobilnih telefonov, tablic ali namiznih računalnikov in sodobne medicinske opreme ali 
pomagati vzpostaviti elektronske stike (e-pošta, socialna omrežja, video klici) s starostnikovimi 
bližnjimi in prijatelji. 
 
Del naše celovite storitve je tudi stalen strokovni nadzor na izvajanjem storitve. V nadzorni skupini 
so strokovnjaki socialnega dela, medicine in prava. Z rednimi pogovori in občasnim detektivskim 
nadzorom preverjamo tudi poštenost naših zaposlenih in tako preventivno delujemo proti 
kakršnimkoli negativnim dogodkom. Tako občina kot tudi uporabniki in njihovi bližnji pa se imajo 
tudi vedno možnost sami obrniti na našo nadzorno skupino, ki jo vodi glavni pooblaščenec za pravice 
uporabnikov prof. dr. Senko Pličanič. 
 

6 DODATNE BONUS STORITVE 
 
Občini kot koncendentu nudimo še naslednje dodatne bonus brezplačne storitve, ki jih lahko 
neomejeno koristijo vsi upokojenci v občini (ne samo starostniki – upravičenci do pomoči na domu): 

 
mesečne delavnice – enkrat mesečno organiziramo poučne delavnice, ki jih vodijo naši zunanji 
sodelavci – vrhunski strokovnjaki in izkušeni praktiki s področja medicine, prava, socialnega varstva, 
ekonomije in tehnologije; posebej priljubljene so npr. delavnice o zdravstvenih vprašanjih (zdrava 
prehrana in hujšanje, srčno-žilne bolezni, alergije, družinsko življenje in odnosi), o pravnih vprašanjih 
(dedno pravo, davek na nepremičnine, pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje); 
marsikdo se je rad udeleževal tudi naših delavnic o varni uporabi interneta ter pogovorov z znanimi 
osebami kulture, politike in zabave; za vso organizacijo poskrbi naš zavod, od občine pričakujemo le 
zagotovitev primernega prostora; 
 
spletne in mobilne storitve – spletni portal z zanimivimi novicami, strokovnimi nasveti ter 
vprašalniki za samo-ocenjevanje življenjskega sloga in zdravstvenih tveganj, vodenje osebnega 
zdravstvenega kartona ter vzorci dokumentov in vlog; digitalne vsebine lahko ponudimo kot 
poseben portal ali ga integriramo v spletne strani občine ali občinskih društev (t.i. generična storitev 
v partnerjevi podobi ali angl. white label service). 

 
 
7 VIZIJA RAZVOJA ZAVODA JUST-A  
 
Naša vizija je stalna rast in razvoj socialnovarstvenih storitev. Zato želimo v vaši občini uvesti tudi 
druge storitve: 
 

a. družabne dejavnosti - poleg vsakodnevne oskrbe pomoči na domu bi za starostnike, ki jih v 
veliki meri teži predvsem osamljenost, uvedli redne (za začetek tedenske in kasneje tudi 
pogostejše) tematske dejavnosti, kot so družabne igre,razne krožke, tečaje in izobraževanja, 
pomoč pri organiziranju in sodelovanje pri opravilih na vrtu in v sadovnjaku, sprehode, izlete, 
rekreacijske aktivnosti; 

b. dodatne (s strani občine financirane ali samoplačniške) storitve: fizioterapija, razgibalne 
urice, pedikura, manikira, zagotavljanje duhovnih in verskih potreb; vse izvajalce tovrstnih 
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storitev bi strokovno preverili ter pogodbeno zavezali in nadzorovali glede zahtevane 
kakovosti in varnosti storitev; 

c. dnevno varstvo - v ta namen bi morali v sodelovanju z občino zagotoviti primerne prostore 
za izvajanje tovrstne dejavnosti; organizirali bi vodeno obliko varstva in oskrbe starostnikov, 
ki potrebujejo oskrbo, varstvo in družabništvo; v družinah se namreč pogosto zgodi, da imajo 
svojci poleg službenih obveznosti, neustreznega delovnega časa in vrste vsakodnevnih ali 
občasnih opravkov ob sebi še starejše starše ali morda stare starše; zmožnosti in potrebe 
starejših pa velikokrat zahtevajo tudi prilagajanje in iskanje novih oziroma ustreznejših 
rešitev za vse družinske člane; 

d. digitalna vključenost in oskrba–tablice na dotik so približale digitalne vsebine tudi manj 
veščim uporabnikom; hkrati omogočajo tudi stalno povezanost senzorjev (zapestni merilci 
gibanja, temperature ali pulzu, senzorji hitrih premikov in padcev) in merilnih naprav (telesna 
teža, krvni tlak, sladkor v krvi) ter opozarjanje starostnika in bližnjih ali socialnega in 
zdravstvenega osebja; zelo uporabni so tudi opomniki za jemanje zdravil in podobno; 
predvsem pa digitalna tehnologija omogoča vključenost in povezanost z ljudmi vsepovsod 
tudi iz domače sobe ali postelje. 

 
Vse naštete dejavnosti bi še nadgradile osnovne storitve. Z njimi bi sledili potrebam starejših in tudi 
potrebam njihovih svojcev. V družabne dejavnosti bi lahko vključili širšo starostno populacijo ter 
spodbudili tudi medgeneracijsko druženje in pomoč. Z dnevnim varstvom bi zagotavljali višjo 
kakovostno raven življenja in preživljanja starosti, saj bi ponudili storitve kot so: prehrana, 
varovanje, zdravstvena in socialna oskrba, socialna integracija in okupacija ter razvedrilo. 
Marsikateremu starejšemu bi s tem spet omogočili polne tri obroke hrane dnevno (zajtrk, kosilo in 
malico), ki jih marsikdo v starosti nezdravo opusti. Družabne dejavnosti, dnevno varstvo in digitalna 
vključenost bi starostnike aktivno vključila nazaj v dnevno življenje ter jim omogočila udeleževanje 
in sodelovanje na družabnih, kulturnih in športnih prireditvah ter izletih in piknikih, ki jih organizira 
lokalno okolje. Del njihovega življenja bi spet postali sprehodi in praznovanja osebnih praznikov v 
družbi. 
 
Vse te dejavnosti bi nadgradili tudi z nudenjem pomoči, svetovanja in vseh oblik individualnega ter 
skupinskega socialnega dela za vključene starostnike in njihove svojce. 
 
 

8 CENA ZA POMOČ NA DOMU 

 
Cena pomoči družini na domu je izračunana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen 
socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 
Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 
104/11 in 111/13). Upoštevana so naslednja izhodišča:  
 
a. stroški dela obsegajo stroške plač in druge stroške dela za zaposlene; pri tem je kot izhodišče 
uporabljeno povprečno število storitev, ki jih lahko dnevno izvedeta dve socialni oskrbovalki oz. 
oskrbovalca IV. ali V. stopnje izobrazbe (vseh 365 dni letno, vključujoč delovne dni, sobote, nedelje 
in praznike); skupno število efektivnih ur znaša 220 ur (2x110 ur); skladno s predpisanimi normativi 
je upoštevano 0,055 zaposlenega za vodenje (glede na približno oceno uporabnikov v občini 
desetina normativa 0,5 vodje na 100 uporabnikov) in 0,05 zaposlenega za koordiniranje (na dve 
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zaposleni oskrbovalki oz. oskrbovalca); vodja ali koordinator ima VII. stopnjo izobrazbe; upoštevane 
so plače skladne z veljavnimi kolektivnimi pogodbami ter stroški regresa za letni dopust in povračila 
stroškov prehrane med delom in prevoza na delo; stroški dela vsebujejo tudi strošek dela drugih 
zaposlenih zavoda (poslovodstvo, finančne, kadrovske in pravne zadeve, informacijska in tehnična 
dela, administrativna dela), pri čemer upoštevamo, da lahko ti stroški znašajo največ 75% stroškov 
dela vodje in koordinatorja; 
b. stroški materiala in storitev predstavljajo stroške opreme in materiala, nabave drobnega 
inventarja, stroške energije in vode, stroške plačilnega prometa, stroške usposabljanja, 
administrativne stroške, stroške vzdrževanja in čiščenja ter podobno; upoštevamo, da lahko ti 
stroški znašajo največ 20% stroškov dela vodje in koordinatorja; 
c. stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja opreme, vozil in prostorov; upoštevamo, da 
lahko ti stroški znašajo največ 10% stroškov dela vodje in koordinatorja; 
e. stroški financiranja obsegajo stroške ali nadomestilo za vloženi kapital: upoštevamo, da se lahko 
določijo v višini zmnožka do največ 60% knjigovodske vrednosti opredmetenih osnovnih sredstev in 
priznane letne obrestne mere. 
 
Ob upoštevanju vsega navedenega znašajo stroški vodenja in koordiniranja skupno 2,87 
EUR/efektivno uro ter stroški neposredne socialne pomoči (stroški dela oskrbovalk oz. oskrbovalcev, 
stroški materiala in storitev, stroški amortizacije in investicijskega vzdrževanja, stroški financiranja) 
13,70 EUR/efektivno uro.  Stroški neposredne socialne pomoči razdelijo med občino in uporabnika 
(npr. za občino 9,17 EUR in za uporabnika 4,53 EUR), kjer je seveda odločitev občine, kakšno je to 
razmerje. 
 
Stroški za 220 efektivnih ur oziroma 11 uporabnikov (v EUR) 
 

 Stroški Občina Upravičenci 
Skupaj Dejansko Razlika (občina) 

Mesečno 3.645,40  2.648,80 EUR 996,60 677,69 318,91 

Letno 43.744,80 31.785,60 11.959,20 8.132,26 3.826,94 

 
 
Stroški za 300 efektivnih ur oziroma 15 uporabnikov (v EUR) 
 

 Stroški Občina Upravičenci 
Skupaj Dejansko Razlika (občina) 

Mesečno 4.971,00 3.612,00 1.359,00 924,12 434,88 

Letno 59.652,00 43.344,00 16.308,00 11.089,44 5.218,56 

 
 
Stroški za 330 efektivnih ur oziroma 17 uporabnikov (v EUR) 
 

 Stroški Občina Upravičenci 
Skupaj Dejansko Razlika (občina) 

Mesečno 5.468,10 3.973,20 1.494,90 1.016,53 478,37 

Letno 65.617,20 47.678,40 17.938,80 12.198,38 5.740,42 
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V primeru povečanega obsega bi seveda povečali tudi število zaposlenih. Glede tega imamo še eno 
pomembno prednost. Del zaposlenih dela tako pri zasebnem izvajalcu zdravstvene dejavnosti kot 
tudi v našem zavodu. Zato smo lahko zelo prilagodljivi potrebam občine in tudi nadomeščanja 
(dopusti, bolniški staleži, porodniški dopusti) niso poseben problem. Hkrati pa delo v dveh sorodnih, 
a strokovno nekoliko različnih delovnih okoljih (socialno varstvo, zdravstvo) zagotavlja, da imajo naši 
zaposleni bogatejše znanje in izkušnje od tistih, ki delajo zgolj v socialnovarstveni dejavnosti. 
 
Ker smo zasebni zavod na nas sprememb v javnem sektorju (zaradi pogajanj med vlado in sindikati 
javnega sektorja glede sproščanja varčevalnih ukrepov) nimajo tako neposrednega vpliva ter zato 
lahko jamčimo nespremenljivost naših cen do 31.12.2016. 

 
 
9 KAKO NAPREJ? 
 
Veselimo se sodelovanja z vami v dobro starostnikov v vaši občini. Zato vam predlagamo, da objavite 
javni razpis za podelitev koncesije za pomoč na domu in druge socialnovarstvene storitve. Prepričani 
smo, da vas bomo s svojo kakovostno in ugodno ponudbo prepričali in na razpisu uspeli ter tako 
naredili prvega izmed mnogih korakov v našem dolgoletnemu sodelovanju. 
 
 
 
Malečnik, 08.05.2015 
 

mag. Andreja Črnko, univ. dipl. soc. del. 
direktorica 


