
INSTITUCIONALNO VARSTVO 

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice je 

socialnovarstveni zavod, ustanovljen v letu 1940. 

V Dom lahko sprejmemo 196 stanovalcev, kapacitete 

doma pa so prednostno namenjene starejšim občanom 

iz občin: Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica.  

V Domu stanovalkam oz. stanovalcem nudimo: 

 Bivanje v enoposteljnih in dvoposteljnih sobah; 

 Zdravstveno nego in oskrbo; 

 Običajno in dietno prehrano; 

 Storitev osebnega zdravnika in specialistične 

storitve (fiziater, psihiater); 

 Storitve fizioterapije in delovne terapije; 

 Pomoč pri urejanju osebnih zadev stanovalcev; 

kot pomoč pri zagotavljanju kakovosti bivanja 

stanovalcev; 

 Vzdrževanje higiene, pranje in likanje osebnega 

perila. 

Poleg navedenih osnovnih storitev nudimo: 

 Frizerske in pedikerske storitve; 

 Možnost sodelovanja v skupinah za 

samopomoč; 

 Možnost sodelovanja v domskemu pevskemu 

zboru; 

 Možnost izposoje knjig v domski knjižnici; 

 Možnost udeležbe na različnih kulturnih in 

drugih družabnih prireditvah. 

Dnevno bivanje in začasna namestitev: 

Na podlagi dogovora z uporabnikom nudimo možnost 

dnevnega varstva starejših oseb. Začasno bivanje v Domu 

nudi možnost okrevanja po bolezni ali poškodbi, ali pa 

omogoči svojcem, ki skrbijo za ostarelega sorodnika, da 

odidejo na dopust. 

Zunanjim uporabnikom nudimo naslednje storitve: 

 Prehrana; 

 Kopanje (samostojno ali s pomočjo negovalke); 

 Izposoja pripomočkov za nego, storitev 

fizioterapije, ki se izvaja v prostorih fizioterapije 

Doma ali pri posamezniku doma; 

 Pranje in likanje; 

 Druge storitve po dogovoru. 

Sprejem v Dom: 

Za sprejem v Dom je potrebno izpolniti obrazec »Prošnja 

za sprejem ali premestitev v institucionalno varstvo«, ki 

ji je potrebno predložiti mnenje osebnega zdravnika. 

Obrazec oz. prošnjo dobite pri nas v socialni službi, na 

naši spletni strani (www.dom-jesenice.si) ali na spletni 

strani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije 

(http://www.ssz-slo.si). 

POMOČ NA DOMU V OBLIKI SOCIALNE OSKRBE NA 

DOMU 

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice v 

sodelovanju z občinami Jesenice, Kranjska Gora in 

Žirovnica izvaja storitev pomoči na domu. Socialna 

oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo 

zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v 

svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali 

kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati 

sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali 

zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike 

organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se 

upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po 

institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v 

drugi organizirani obliki. 

 

Pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na 

domu obsega: 

 pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor 

sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju, 

slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, 

opravljanju osnovnih življenjskih potreb, 

vzdrževanje in nega osebnih in ortopedskih 

pripomočkov. 

 

 gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja 

opravila: prinašanje enega pripravljenega 

obroka ali nabava živil in priprava enega obroka 

hrane, pomivanje uporabljene posode, 

osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z 

odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno 

vzdrževanje spalnega prostora. 

 

 pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor 

sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje 

socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s 

sorodstvom, spremljanje upravičenca pri 

opravljanju nujnih obveznosti, informiranje 

ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter 

priprava upravičenca na institucionalno varstvo. 

 

Storitve pomoči na domu so namenjene: 

 osebam, starim nad 65 let, ki zaradi starosti ali 

pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za 

popolnoma samostojno življenje, 

 osebam 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, 

http://www.ssz-slo.si/


 drugim invalidnim osebam, ki jim je priznana 

pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje 

večine življenjskih funkcij, 

 kronično bolnim osebam in osebam z 

dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo 

priznanega statusa invalida, pa so po oceni 

pristojnega centra za socialno delo brez občasne 

pomoči druge osebe nesposobne za samostojno 

življenje, 

 hudo bolnim otrokom ali otrokom s težko 

motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo 

v duševnem razvoju, ki niso vključeni v 

organizirane oblike varstva. 

 

Prošnjo za izvajanje storitve pomoči na domu v obliki 

socialne oskrbe dobite v Domu upokojencev dr. Franceta 

Bergelja Jesenice ali na spletni strani: dom-jesenice.si. 

Cenik se pravilom uskladi enkrat letno, dostopen pa je 

na spletni strani: dom-jesenice.si  

Oprostitev plačila socialno varstvenih storitev 

Poleg subvencije občine lahko zaprosite za oprostitev pri 

plačilu socialnovarstvene storitve socialne oskrbe na 

domu. Oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev 

lahko uveljavljate tudi za institucionalno varstvo. 

Zahtevek vložite na Centru za socialno delo Gorenjske, 

enota Jesenice,  Cesta Železarjev 4a, Jesenice. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ulica Staneta Bokala 4 

4270 Jesenice 

 

 

 

  Tel.: 04/5834 – 100 

  Fax.: 04/5834 – 120 

  e-mail: dufbj@siol.net 

 

 

 

 

 

 

TELEFONSKE ŠTEVILKE 

 Direktorica dr. Karmen Arko:  

04/5834-105 

 

 Pomočnik direktorja Mitja Slapar: 

04/5834-106 

 

 Socialna delavka Duši Žakelj:  

04/5834-103 ali 040/887-137 

 

 Vodja pomoči na domu Maja Olip:  

04/5834-104 ali 040/887-131 

 

 


