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 FUNKCIJA IME IN PRIIMEK PODPIS 

PRIPRAVIL: PVK Marija Trček  

SKRBNIK DOKUMENTA: PVK Marija Trček  

PREGLEDAL:    Direktorica Karmen Arko  

ODOBRIL:  Direktorica Karmen Arko  

 
 

PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU 

Zap. št. Sprememba v 
točki: 

OPIS SPREMEMBE  

   

 

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE 
Ta OP je namenjen opredelitvi procesa izboljševanja v DFBJ in se uporablja se v celotnem DFBJ. 
 

2.  KRATICE IN POJMI 
2.1 Kratice 

DFBJ Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 

OP organizacijski predpis 

PVK predstavnik vodstva za kakovost 

NPK notranja presoja kakovosti 

SD socialna delavka 

VZNO vodja zdravstvene nege in oskrbe 

 
 
2.2 Pojmi 

Odgovoren je oseba, ki je odgovorna in pooblaščena za opredelitev, izvajanje, nadzor in izboljševanje 
določene aktivnosti v procesu. 

Sodelujoči je oseba, ki je odgovorna za neposredno izvedbo določene aktivnosti ali dela te aktivnosti v 
procesu/postopku. 

Skrbnik procesa je oseba, ki je odgovorna in pooblaščena za opredelitev, uvajanje, izvajanje, nadzor in stalno 
izboljševanje procesa 

Proces je  skupek med seboj povezanih ali vzajemno vplivajočih aktivnosti, ki pretvarjajo vhode v izhode 
in vsebuje kazalnik/e kakovosti (merjenje). 

 
 
3. POSTOPEK  
3.1. Povezave z ostalimi procesi 
 

VHODI V PROCES PROCES IZHOD V PROCES 

Proces vodenja  
-letni plan dela 
-sklepi strokovnega sveta 
-sklepi kolegija direktorice 
-Ukrep 
-Tveganja 
-Koristni predlogi/izboljšava 

 
 

PROCES IZBOLJŠEVANJA 
 
 
 
 
 

Proces vodenja 
- letno poročilo o delu 
- plan dela  
- plan nabav in investicij 
- plan projektov  
-Plan notranje presoje in internih strokovnih 
nadzorov 
-Neskladnosti 
 

Procesa zdravstvene nege in oskrbe 
- Ukrep 
- Tveganja 
- Sklepi strokovnega tima 
- Koristni predlogi/izboljšava 

Procesa zdravstvene nege in oskrbe 
-Plan notranje presoje in internih strokovnih 
nadzorov 
-Neskladnosti 
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Proces vodenja kadrov 
- Ukrep 
- Tveganja 
-Koristni predlogi/izboljšava 

Proces vodenja kadrov 
-Plan notranje presoje 
-Neskladnosti 
 

Procesa socialnega dela 
- Ukrep 
- Tveganja 
- Koristni predlogi/izboljšava 
- pritožbe 

Procesa socialnega dela 
-Plan notranje presoje 
-Neskladnosti 
 

Procesa  dela v fizioterapiji in delovni 
terapiji 
- Ukrep 
- Tveganja 
- Koristni predlogi/izboljšava 
 

Procesa  dela v fizioterapiji in delovni 
terapiji 
-Plan notranje presoje 
-Neskladnosti 
 

Proces priprave, obdelave in postrežbe  
prehrane 
- Ukrep 
- Tveganja 
- Koristni predlogi/izboljšava 
 

Proces priprave, obdelave in postrežbe  
prehrane 
-Plan notranje presoje 
-Neskladnosti 
 

Proces nabave 
-Ukrepi 
-koristni predlogi zaposlenih 

Proces nabave 
-plan notranjih presoj 
-neskladnosti/priporočila 
-tveganja 
 

Proces tehnično vzdrževalne službe  
- Ukrep 
- Tveganja 
- Koristni predlogi/izboljšava 
 

 

Proces tehnično vzdrževalne službe  
-Plan notranje presoje 
-Neskladnosti 
 

Obvladovanje dokumentacije 
-način in čas arhiviranja (EKN) 
- Ukrep 
- Tveganja 
- Koristni predlogi/izboljšava 
 

Obvladovanje dokumentacije 
-dokumentacija za arhiviranje 
-Plan notranje presoje 
-Neskladnosti 
 

Proces izboljševanja 
 

Proces izboljševanja 
 

Proces dela v ambulanti 
- Ukrep 
- Tveganja 
- Koristni predlogi/izboljšava 

Proces dela v ambulanti 
-Plan notranje presoje in internih strokovnih 
nadzorov 
-Neskladnosti 
 

 
 
 
3.2. Postopek izvajanja procesa  

Št. Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
➔vhodni izhodni➔ 

Opis aktivnosti 

1. 
 

Spremljanje 
zadovoljstva 
stanovalcev, 
svojcev in 
zaposlenih 

SD, 
Direktor, 
PVK, 
Pomočnik 
direktorja, 
DMS, 
Receptor 

 
➔Anketni obrazci 

Analiza ankete➔ 

Ankete vsakoletno pregleda in posodobi SD v 
sodelovanju s PVK. SD v sodelovanju z DMS, PVK 
izvede anketiranje za stanovalce 1- krat letno.  
 
Razdelitev anketnih vprašalnikov za svojce organizira  
SD v sodelovanju s PVK in recepcijo. 
 
Ankete v statistični računalniški program vnese PVK. 
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Rezultate anket se predstavi stanovalcem v sklopu 
sestankov po posameznih skupinah. Rezultate anket 
svojcev se predstavi svojcem na sestanku svojcev. 
Anketiranje svojcev se izvaja 1-krat letno. 
  
Pomočnik direktorja organizira spremljanje 
zadovoljstva zaposlenih, ki se izvaja 1-krat letno. 
 

2. Pritožbe in 
pohvale 
 

SD, 
Direktor, 
VZNO, 
PVK 
 
 

➔Navodila o 
pritožbenih poteh 
➔ Pravilnik o prijavi in 
reševanju pritožb 
➔Zastopnik pacientov 
pravicah 
 

  Zapis o pritožbi ➔ 
Ukrep➔ 

Pritožbe odgovorne osebe  obravnavajo v skladu s 
Pravilnikom o prijavi in reševanju pritožb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Planiranje 
notranjih presoj 
kakovosti  

PVK, 
Direktor 
 
 
 

➔ Standard ISO 9001 
➔Poslovnik kakovosti 

 
Program notranjih presoj 

kakovosti ➔ 
Urnik notranje presoje➔ 

PVK izdela predlog letnega programa NPK 
Direktor pregleda predlog letnega  programa NPK in 
ga odobri. 
Na osnovi odobrenega plana NPK, PVK izdela urnik 
NPK. 

4. Izvedba notranje 
presoje  
in poročanje 
 

PVK, 
Direktor, 
Vodje presoj, 
presojevalci, 
presojani 

➔ISO 9001 
➔ Plan notranjih presoj 
kakovosti   
➔ Vprašalnik notranje 
presoje  
➔PK 
➔Dokumentacija 
procesa 
 

 Zapis ukrepa➔ 

Notranja presoja poteka po planu NPK (1-krat letno). 
Osnova za presojo so zahteve opredeljene v interni 
dokumentacij, kakovosti (PK, OP, PR, ND, OB) ter 
zahteve standarda ISO 9001. Pri presoji se kot 
opomnik uporabljajo vprašalniki NPK. Ugotovitve in 
ukrepi se zapišejo na obrazec Ukrepi.  
 
Za realizacijo ukrepov so odgovorni presojani.  
Realizacijo ukrepov spremljajo vodje presoj in PVK, ki 
ocenjujejo tudi uspešnost izvedenih ukrepov.  
Realizacija ukrepov NPK se obravnava na 
strokovnem sveti in na vodstvenih pregledih.  
 

5. Nadzorovanje in 
merjenje procesov 
ter storitev 

Skrbniki procesov ➔Kazalniki kakovosti s 
cilji  

 
Ocena delovanja 

procesa➔ 

Za nadzor nad procesi so zadolženi skrbniki 
procesov, ki nadzor izvajajo stalno. 1-krat  letno o tem 
vodijo zapise (obrazec: Zapis o izvedbi nadzora 
procesa).  
Uspešnost procesov se meri z realizacijo ciljev za 
kazalnike kakovosti. 
Na vodstvenem pregledu se poda dokončna ocena 
uspešnosti delovanja procesov. 
 

7. Obvladovanje 
neskladnosti z 
izvajanjem 
ukrepov 

Zunanji/ notranji 
izvajalci 
ugotavljanja 
neskladnosti  
PVK 

➔ Interna 
dokumentacija 
➔Zakonodaja 
➔Standard ISO 9001 
 

Zapis ukrepa➔ 
Zapisi ugotovljenih 

neskladnosti zunanjih 
izvajalcev nadzora ➔ 

Zunanji/notranji izvajalci ugotavljanja neskladnosti so: 

• neposredni izvajalci aktivnosti, 

• strokovni svet, 

• direktor, 

• stanovalci/svojci (pritožbe), 

• zunanji nadzori in presoje, 

• skrbniki procesov, ki nadzirajo aktivnosti ali 
procese, (obrazec: Zapis o izvedbi nadzora 
procesa), 

• prevzemniki materiala in storitev (reklamacije 

file:///F:/GASTROMEDICA-MS%2014/AppData/Local/Microsoft/Windows/RedirectedFolders/Kakovost2000-Jure/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NOTRANJA%20PRESOJA/URNIK%20NOTRANJE%20PRESOJE%20ZA%20LETO%202013.doc
file:///F:/GASTROMEDICA-MS%2014/AppData/Local/Microsoft/Windows/RedirectedFolders/Kakovost2000-Jure/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/NOTRANJA%20PRESOJA/URNIK%20NOTRANJE%20PRESOJE%20ZA%20LETO%202013.doc
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dobaviteljem). 
Pri ugotavljanju neskladnosti zunanji izvajalci vodijo 
ustrezne zapise (zapisniki).  
Pri ugotavljanju neskladnosti notranji izvajalci vodijo 
zapise za tiste neskladnosti, ki jih ne morejo takoj 
odpraviti (Obrazec: Zapis ukrepa). 
Za izvajanje ukrepov izdajatelji ukrepov določijo 
odgovorne nosilce, ki so dolžni poiskati vzroke 
(človek, oprema, material, okolje,..) za nastale 
neskladnosti, pripraviti predloge ukrepov, se z 
izdajatelji dogovoriti za odgovorne nosilce ukrepov ter 
termine realizacije ukrepov.   
Izdajatelji ukrepov so odgovorni za spremljanje 
realizacije ukrepov, vključno z njihovo uspešnostjo. 
PVK vodi nadzor nad realizacijo izvedbe ukrepov in 
njihovo uspešnostjo. 
 

8. Analiza podatkov  Strokovni svet 
 
 

➔ Podatki za letno 
poslovno poročilo 
 
 

Poročila za vodstveni 
pregled➔  

 

Analizirajo se vsi podatki, ki se potrebujejo za izvajanje 
vodstvenega pregleda in pripravo letnega poslovnega 
poročila. 
 
Pregled vodstvenega poročila zajema naslednja 
področja: 

1. realizacijo ukrepov iz predhodnih vodstvenih 
pregledov, 

2. realizacijo letnih ciljev kakovosti in ciljev za 
kazalnike kakovosti, 

3. realizacijo in učinke ukrepov po presojah kakovosti 
(notranje in zunanje presoje), 

4. reklamacije dobaviteljev in ocene oziroma 
sposobnosti dobaviteljev proizvodov in izvajalcev 
storitev, 

5. reševanje prvih zahtev pacientovih pravic in 
pritožbe iz poslovanja ter  ocena zadovoljstva 
uporabnikov, 

6. realizacijo strokovnega izpopolnjevanja in 
izobraževanja, 

7. oceno delovanja procesov,  

8. skladnosti (neskladnosti) proizvodov/storitev, 

9. oceno sprememb, ki bi lahko vplivale na sistem 
kakovosti, 

10. ocena primernosti virov (finančni, kadrovski, 
materialni, informacijski) 

11. oceno primernosti politike kakovosti in konteksta 
organizacije glede na dejavnost zavoda, 

12. realizacijo in učinke korektivnih in preventivnih 
ukrepov, 

13. priporočila za izboljšave (koristni  predlogi), 
14. Ocena obvladovanja tveganj, 
15. Ocena uspešnosti sistema 
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10. Nenehno 
izboljševanje 

Strokovni svet, 
Ostali  zaposleni 

➔Koristni predlog 
zaposlenega  
 
Zapisnik strokovnega 

sveta ➔ 

Strokovni svet spodbuja  zaposlene k podajanju 
koristnih predlogov (Obrazec: Koristni predlog 
zaposlenega)  za izboljševanje svojega lastnega dela 
ali enote v kateri delujejo. 
V DFBJ se sistem sistematično  izboljšuje z izvajanjem 
načel: 

• politike kakovosti,  

• realizacijo ciljev kakovosti,  

• realizacijo ciljev za kazalnike kakovosti, 

• izvajanjem notranjih presoj, 

• analiziranjem podatkov,  

• izvajanjem ukrepov, 

• izvajanjem vodstvenega pregleda, 

• obvladovanje tveganj, 

• Vzpostavitvijo sistema podajanja in obravnave 
koristnih predlogov zaposlenih 

 
 
 
 
4. PODROBNEJŠA IN DODATNA NAVODILA 
 

4.1  Dokumenti, ki podrobneje urejajo področje procesa 

4.1.1 Izvedbeni dokument 

 
 
4.1.2 Obrazci 

 

4.2 Kazalniki kakovosti 

Oznaka dokumenta Naziv dokumenta 

PR 34 Pravilnik o pravici do pripomb, mnenj pobud, pritožb in poteh ugovora ter reševanja le teh 

ND 14 Navodila o poteh pohval in pritožb  

  

  

Oznaka dokumenta Naziv dokumenta 

OB SPL 04 Poročilo o neskladju 

OB SPL 05 Letni plan notranje presoje 

OB SPL 06 Urnik notranje presoje 

OB SPL 07 Vprašalnik notranje presoje 

OB SPL 08 Zapis o ukrepu   

OB SPL 12 Pisna pohvala, pritožba 

OB SPL 13 Zapis o pritožbi 

OB SPL 14 Koristni predlog zaposlenega 

OB SPL 15 Seznam koristnih predlogov 

OB SPL 16 Zapis o delovanju procesa 

OB SOC 21 Anketa o zadovoljstvu svojcev 

OB SOC 22 Anketa o zadovoljstvu stanovalcev 

 Anketa o zadovoljstvu uporabnikov PND 

  

Kazalnik kakovosti Enota Periodičnost 
poročanja 

Nosilec merjenja Komu poroča 

Ocena zadovoljstva 
zaposlenih 

Število 
(1-5) 

letno PVK Direktor 

Koristni predlogi zaposlenih Število letno PVK Direktor 

file:///F:/GASTROMEDICA-MS%2014/AppData/Local/Microsoft/Windows/RedirectedFolders/Kakovost2000-Jure/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/OBRAZCI/NOTRANJI%20OBRAZCI/KORISTNI%20PREDLOGI%20ZAPOSLENIH.docx
file:///F:/GASTROMEDICA-MS%2014/AppData/Local/Microsoft/Windows/RedirectedFolders/Kakovost2000-Jure/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/OBRAZCI/NOTRANJI%20OBRAZCI/KORISTNI%20PREDLOGI%20ZAPOSLENIH.docx
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Število upravičenih pritožb Število letno PVK Direktor 


