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Podpisani/a _________________________________, zaposlena v DFB Jesenice na delovno mesto 

______________________________ izjavljam, da sem seznanjen/a z vsebino aktov  DFB Jesenice, ki so 

na vpogled na spletni strani DFB Jesenice: 

 

Naziv akta  Področje – 
organizacijski 
predpis (proces) 

Oznaka 
dokumenta 

Statut Proces vodenja PR 01 

Hišni red Proces 
socialnega dela 

PR 02 

Poslovnik Sveta Proces vodenja PR 03 

Poslovnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov 
delavcev v Svet zavoda 

Proces vodenja PR 04 

Pravilnik o delovnem času in zagotavljanju 
neprekinjenega institucionalnega varstva 

Proces vodenja PR 05 

Pravilnik o koriščenju počitniških kapacitet Doma 
upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 

Proces FRSS PR 06 

Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za 
obdelavo osebnih podatkov skladno z določbami splošne 
uredbe o varstvu osebnih podatkov 

Proces 
Obvladovanje 
kadrov 

PR 07 

Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest Proces vodenja PR 08 

Požarni red Proces vodenja PR 09 

Pravilnik o izvajanju nadzora bolniškega staleža, testov 
alkoholiziranosti in droge, upravičenosti do potnih 
stroškov 

Proces 
obvladovanja 
kadrov 

PR 10 

Pravilnik o uporabi službenih telefonov in storitvah 
mobilne tehnologije 

Proces 
obvladovanje 
kadrov 

PR 11 

Pravilnik o delu dijakov in študentov Proces 
obvladovanja 
kadrov 

PR 13 

Pravilnik o določitvi del in nalog, ki se opravljajo v 
nevarnih pogojih dela in pod posebnimi obremenitvami 
ter časovno obdobje opravljanja del in nalog v nevarnih 
pogojih in pod posebnimi obremenitvami 

Proces vodenja PR 14 

Pravilnik o sprejemu, premestitvi in odpust stanovalcev 
Doma upokojencev dr Franceta Bergelja Jesenice 

Proces 
socialnega dela 

PR 16 

Pravilnik o merilih in načinu obračuna  in plačila storitev 
v domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 

Proces 
socialnega dela 
 

PR 17 

Pravilnik o socialnovarstvenih storitev v Domu 
upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice in o 
razvrščanju stanovalcev v kategorije oskrbe 

Proces 
socialnega dela 

PR 18 

Načrt ravnanja z odpadki Proces zdr. nege 
in oskrbe 

PR 27 
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Obvladovanje bolnišničnih okužb Proces zdr. nege 
in oskrbe 

PR 28 

Pravilnik o delovni opremi, obleki in obutvi Proces 
obvladovanja 
kadrov 

PR 32 

Ukrepi za nediskriminiatorno politiko dela in 
zaposlovanja, trpinčenje in druga nadlegovanja ter 
varovanja dostojanstva v domu upokojencev dr. 
Franceta Bergelja Jesenice 

Proces 
obvladovanja 
kadrov 

PR 33 

Pravilnik o pravici pripomb, mnenj pohval, pritožb Proces 
izboljševanja 

PR 34 

Pravilnik o internem strokovnem nadzoru v ZNO Proces zdr. nege 
in oskrbe 

PR 35 

HACCP 

Promocija zdravja 

Družini prijazno podjetje 

Navodila za delo in obrazci pri procesu vodenja 

Navodila za delo in obrazci pri procesu obvladovanju dokumentacije 

Navodila za delo in obrazci pri procesu socialnega dela 

Navodila za delo in obrazci pri procesu zdravstvene nege in oskrbe 

Navodila za delo in obrazci pri procesu ambulantne dejavnosti 
Navodila za delo in obrazci pri procesu izboljševanja 
Navodila za delo in obrazci pri procesu tehnično vzdrževalne službe 
Navodila za delo in obrazci pri procesu nabave 
Navodila za delo in obrazci pri procesu pripravi, obdelavi in postrežbi hrane 
Navodila za delo in obrazci pri procesu pomoči na domu 
Navodila za delo in obrazci pri procesu obvladovanju kadrov 
Navodila za delo in obrazci pri procesu splošno finančne in računovodske službe 
 

 

Redno bom spremljal/a spremembe na spletni strani za zaposlene DFB Jesenice. 

 

 

Jesenice, dne ________________________ 

 

Podpis delavca/ke: 

 

_____________________________ 
 


