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Številka: (št. spisa)  
Datum: (datum nastanka dokumenta) 

 

Na podlagi 90. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – 

ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A, 28/19 in 189/20 – ZFRO), 6. 

člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, 

št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17, 54/19 in 81/19), Pravilnika 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), na podlagi Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri 
plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – 

ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15) ter 3. redne seje Občinskega sveta Občine Jesenice z dnem 
14.5.2020, 
 
 

 

  

 

s k l e p a t a 

 

 

1. Izvajalec storitve:   

Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice, 

matična številka: 5049750000, ID številka za DDV: SI81288379, ki ga zastopa direktorica dr. 
Karmen Arko, dr. socialne gerontologije (v nadaljevanju besedila izvajalec) in 

 

2. Upravičenec/ka storitve:  

Ime in priimek upravičenca; roj. (datum rojstva), s stalnim bivališčem (naslov stalnega 
bivališča: naslov, poštna številka, kraj) 

           

DOGOVOR 

O VRSTI,  TRAJANJU IN NAČINU ZAGOTAVLJANJA POMOČI NA DOMU 

 

PREDMET DOGOVORA 

  

1. člen 

 

V tem dogovoru so izrazi, ki se nanašajo na osebe in so zapisani v moški slovnični obliki, uporabljeni 
kot nevtralni za ženski in moški spol. 
 

2. člen 

 

Izvajalec in upravičenec soglasno ugotavljata, da je upravičenec dne: (datum vloge) zaprosil za pomoč 
na domu v obliki socialno varstvene storitve ter, da je storitev uveljavljal kot: 

(za izbrati) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0100
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-1207
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-21-2284
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3350
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2404
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1707
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2294
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0729
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1524
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1403
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-1329
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3287
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2321
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1306
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4529
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-4136
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3723
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2464
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-3724
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-3814
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-5407
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0339
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-2137
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-0170
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0243
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4596
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1762
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 oseba, stara nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, ni sposobna za 

popolnoma samostojno življenje, 
 oseba s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, 

ki po oceni pristojne komisije ne zmore samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove 
invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, 

 druga invalidna oseba, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine 
življenjskih funkcij, 

 kronično bolna oseba in oseba z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nima priznanega statusa 

invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe 
nesposobne za samostojno življenje, 

 hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem 
razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. 

 

3. člen 

S tem dogovorom upravičenec naroči, izvajalec pa se obveže zagotavljati storitev socialne oskrbe na 
domu v obsegu, frekvenci in na način opredeljen v načrtu pomoči ter po veljavni ceni. Skrbnik tega 
dogovora na strani izvajalca je vodja organizacijske enote, neposredni izvajalci pa so socialni 

oskrbovalci izvajalca. 

 

 

OBSEG IN TRAJANJE STORITVE 

 

4. člen 

 

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. 

 

V storitev pomoči na domu ne sodijo opravila, ki niso v neposredni zvezi z upravičencem storitve in 
njegovim najožjim življenjskim okoljem.  
 

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih 
sklopov opravil iz prejšnjega odstavka. 
 

5. člen 
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Izvajalec in upravičenec soglasno ugotavljata tudi, da je strokovni delavec izvajalca socialne oskrbe na 

domu upravičenca seznanil z možnostmi in oblikami storitve ter s pravicami in obveznostmi, ki jih za 
upravičence do storitve določa Zakon o socialnem varstvu, Pravilnik o standardih in normativih 

socialnovarstvenih storitev in Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih 
storitev.  

6. člen 

 

Na podlagi naročila bo izvajalec v okviru pomoči na domu zagotavljal upravičencu: 
 

SKLOP ŠIFRA OPRVILO 

A. Pomoč pri 
temeljnih dnevnih 

opravilih 

A1 Pomoč pri oblačenju ali slačenju 

A2 Pomoč pri umivanju 

A3 Pomoč pri hranjenju 

A4 Pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb 

A5 Vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov 

B. Gospodinjska 

pomoč 

B1 Prinašanje enega pripravljenega obroka hrane 

B2 Nabava živil in priprava enega obroka hrane 

B3 Pomivanje uporabljene posode 

B4 Osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti 

B5 Postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora 

C. Pomoč pri 
ohranjanju socialnih 

stikov 

C1 Vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in s 
sorodstvom 

C2 Spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti 

C3 Informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca 

C4 Priprava na institucionalno varstvo 

 

Izvajalec bo storitev opravljal v skupnem obsegu xxx ur in xxx minut tedensko, vendar ne več 
kot 20 ur tedensko in sicer:  

 

Npr. ponedeljek 30 minut dopoldan (od 5:00-11:59), 30 minut popoldan (od  12:00 do 23:00)   

 

7. člen 

 

Dogovorjeno število ur oz. obiskov v posameznem tednu ali mesecu se lahko spreminja na predlog 

upravičenca ali na predlog izvajalca zaradi praznikov, odsotnosti upravičenca, različnega števila 
delovnih dni, povečanja ali zmanjšanja potreb po oskrbi in drugih opravičljivih razlogov. 

 

 

NAČIN OPRAVLJANJA STORITVE 

 

8. člen 

 

Strokovna delavka izvajanja socialne oskrbe na domu je Maja Olip, mag. soc. del.. Socialno oskrbo na 

domu bo v dogovorjenem obsegu opravljala usposobljena socialna oskrbovalka, ki jo določi izvajalec.  
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Socialna oskrbovalka bo opravljala storitev v skladu s tem dogovorom, materialnimi predpisi, vestno 

in natančno v skladu z etičnim kodeksom in po navodilih strokovne delavke izvajanja socialne oskrbe 
na domu.  

O izvajanju storitev socialna oskrbovalka vodi mesečni dnevnik v elektronski obliki preko aplikacije, ki 

z NFC nalepko beleži datum opravljenega obiska, porabljen čas – trajanje storitve, vrsto storitve z 

opravili, podpis izvajalca in podpis upravičenca.  
 

Vsebino in obseg opravljenega dela oskrbovalke bo upravičenec potrjeval s svojim podpisom na 
mobilni telefon, ki je na osnovi seštevka opravljenih ur podlaga za obračun storitev. 

V izjemnih primerih (višja sila, odsotnost socialnih oskrbovalk, …) si izvajalec pridržuje pravico, da 
določi drugo socialno oskrbovalko ter prilagodi trajanje in obseg storitve. 

 

9. člen 

 

Dogovorjeno število ur oziroma obiskov v posameznem tednu ali mesecu se lahko spremeni na 
predlog upravičenca ali na predlog izvajalca in sicer zaradi: 

 poslabšanja ali izboljšanja zdravstvenega stanja upravičenca, 
 praznikov, odsotnosti upravičenca, različnega števila delovnih dni, 
 povečanja ali zmanjšanja potreb pomoči na domu in 

 drugih sprememb, ki bistveno vplivajo na izvajanje in obseg pomoči.  
 

10. člen 

 

Izpisi iz aplikacije (mesečni dnevniki storitev iz 2. odstavka 8. člena) in druga dokumentacija v zvezi z 
izvajanjem storitev po tem dogovoru se hranijo pri izvajalcu in je upravičencu na njegovo zahtevo na 
vpogled. 

 

 

CENA IN PLAČEVANJE STORITVE 

 

11. člen 

 

Upravičenec,  ki ni oproščen plačila storitve bo poravnal stroške storitve v 15 dneh po izstavitvi 
računa za pretekli mesec na podlagi predloženega obračuna. Cena za upravičence storitve se določi v 
skladu s Pravilnikom o metodologiji cen socialno varstvenih storitev in znaša od (datum) po xxx EUR (z 

besedo xxx Evrov in xxx centov) na uro ob delavnikih (dopoldan, popoldan), xxx EUR (z besedo xxx 

Evrov in xxx centov) na uro ob nedeljah ter xxx EUR (z besedo xxx Evrov in xxx centov)) na uro ob dela 

prostih dnevih in državnih praznikih. 

V ceno urne vrednosti niso vračunani neposredni stroški porabe živil, čistilnih sredstev in drugih 
materialnih stroškov, ki niso vezani na neposredno izvajanje storitve za posameznega upravičenca. 

Vsi upravičenci storitve, njihovi zakoniti zastopniki oz. pooblaščenci lahko zaprosijo za oprostitev pri 

plačilu na  Centru za socialno delo Gorenjska, enota Jesenice, Cesta železarjev 4a, 4270 Jesenice. 
Cena storitve se usklajuje po predpisanem postopku in na enak način kot cene drugih socialno 
varstvenih storitev.  

 

Kadar zaradi skupno ugotovljene potrebe storitev izvajata dve socialni oskrbovalki, se opravljene ure 

storitve obračunavajo dvojno.  
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Čas izvajanja storitve ni krajši od 30 minut, kar je tudi najkrajša obračunska enota. Storitve se izvajajo 
v obsegu največ 20 ur tedensko na posameznega upravičenca storitve. 
 

 

 

 

 

12. člen 

 

Izvajalec upravičencu izstavi račun za opravljeno storitev do 10. v mesecu za pretekli mesec, 

upravičenec pa je dolžan poravnati račun v roku 15 dni od datuma izstavitve računa. Po tem roku 
izvajalec lahko zaračuna zakonite zamudne obresti. 
 

 

POSEBNOSTI PRI IZVEDBI STORITVE TER MEDSEBOJNE PRAVICE IN ODGOVORNOSTI 

 

13. člen 

 

Upravičenec dovoljuje delavcem izvajalca v primeru posebnih okoliščin nujno ukrepanje, ki lahko 
vključuje: 
  

 vstop v stanovanje,  

 napotitev interventnih služb (reševalci, gasilci, policija), 
 nasilno odpiranje vrat ali oken, 

 

ter se odpoveduje povračilu škode in vsem zahtevkom, ki bi lahko sledili takšni intervenciji, vključno z 
zahtevkom zaradi motenja posesti. 

 

14. člen 

 

Upravičenec je dolžan opozoriti socialno oskrbovalko ali strokovno delavko o morebitnih prenosljivih 
boleznih in drugih boleznih, ki jih ima upravičenec ali s katerimi je prišlo do okužbe v času njegove 
hospitalizacije in niso bile ozdravljene ob odpustu iz bolnišnice ali zavoda.  
 

Upravičenec v dogovoru z izvajalcem v okviru svojih možnosti prilagodi prostore, v katerih se izvaja 
storitev. Upravičenec je dolžan zagotoviti ustrezne tehnične pripomočke: bolniška postelja, trapez, 
dvigalo za transfer, invalidski voziček ipd.; na podlagi naročilnice osebnega zdravnika ali specialista, 
za nemoteno in lažje izvajanje storitve še pred začetkom izvajanja storitve oziroma najpozneje v roku 

30 dni od pričetka izvajanja storitve.  V kolikor nastopi potreba po dodatnih tehničnih pripomočkih v 
času izvajanja storitev, pa je upravičenec dolžan le te zagotoviti v roku 30 dni. Če upravičenec zgoraj 
navedenih pripomočkov ne zagotovi ga izvajalec pisno pozove, da to uredi. V nasprotnem primeru 

lahko izvajalec odkloni izvajanje storitve oziroma prekine dogovor o izvajanju storitve. 

 

 

ZAČASNA PREKINITEV STORITVE 

 

15. člen 
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Upravičenec lahko uveljavlja začasno prekinitev izvajanja pomoči po tem dogovoru v primerih 
načrtovane odsotnosti (bolnišnica, zdravilišče, rehabilitacija, oddih), ki jo je treba najaviti en teden 
prej. 

 

Odsotnost zaradi nujnih dnevnih opravkov je potrebno najaviti vsaj en dan prej, zaradi 

nepredvidenega dogodka pa do 8.00 zjutraj na dan, ko bi naj bila storitev opravljena. 

 

V primerih, ko odsotnost ni napovedana oz. ni objektivnih razlogov za to, bo izvajalec upravičencu 
izstavil račun tudi za neopravljene ure pomoči. 
 

ODSTOP OD DOGOVORA - ODPOVED 

 

16. člen 

 

Upravičenec lahko odstopi od dogovora o izvajanju storitve. Odpovedni rok je 8 dni. 

 

V primerih, ko upravičenec pomoči ne prejema več kot 30 dni, dogovor preneha veljati, razen v 
primerih, ko je napovedan in dogovorjen datum nadaljevanja izvajanja pomoči. 
 

Izvajalec lahko odpove dogovor o izvajanju storitve, kadar upravičenec ne upošteva določil dogovora, 
v primerih grobega in žaljivega odnosa do zaposlenih ter nasilnega vedenja. Odpovedni rok znaša 30 
dni, v primeru zaostalega plačila začne rok teči z dnem izstavitve opomina. 

 

Za hujše kršitve dogovora se štejejo zlasti: 
 grob in žaljiv odnos upravičenca, svojca ali osebe, ki živi z upravičencem do neposrednih 

izvajalcev storitve in nagovarjanje k opravljanju opravil, ki niso predmet sklenjenega 

dogovora 

 nasilno vedenje: verbalno vznemirjanje, spolno nadlegovanje, fizični napad na strokovno 
delavko, koordinatorja ali socialnega oskrbovalca s strani upravičenca, svojca ali osebe, ki živi 
z upravičencem 

 namerno uničevanje pripomočkov 

 resna ogroženost, ki ovira izvajanje storitve ali napad domače živali na strokovno delavko, 
koordinatorja ali socialnega oskrbovalca 

 neopravičeno neplačilo storitve. 
 

Kadar je sodelovanje med strankami dogovora oteženo do te mere, da nadaljnje sodelovanje ni več 
možno, imata obe strani možnost dogovor prekiniti z dnem pisne ali ustne odpovedi. 
 

 

POTI SODELOVANJA UPRAVIČENCA PRI IZVAJANJU STORITVE  
 

POSREDOVANJE PRIPOMB IN PREDLOGOV 

 

17. člen 

 

Upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ima pravico do vseh informacij, 

pomembnih za izvajanje storitev, opredeljenih v dogovoru. Svoje pripombe glede nepravilnosti in 
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neizvajanja dogovorjenega dela storitve in svoje predloge lahko javlja strokovni delavki v pisni ali 

ustni obliki na naslov Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice,  

v 15. dneh od nastanka razloga. Strokovna delavka je dolžna posredovane navedbe preveriti in v roku 
8 dni upravičencu oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu pisno odgovoriti ali/in 
kako bodo predlogi in pripombe upoštevani. V kolikor upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik 
ali pooblaščenec ni zadovoljen z odgovorom, lahko svoje nestrinjanje pisno posreduje direktorici 
Doma upokojenecev dr. Franceta Bergelja Jesenice. Direktorica Doma upokojencev dr. Franceta 

Bergelja Jesenice je dolžna v roku 8 dni pisno obvestiti upravičenca oziroma njegovega zakonitega 
zastopnika ali pooblaščenca ter navesti razloge za upoštevanje oziroma neupoštevanje njegovih 
predlogov in pripomb. 

 

 

 

 

UGOVOR 

 

18. člen 

 

V skladu s 94. in 95. členom Zakona o socialnem varstvu lahko upravičenec, če ni zadovoljen s 
posamezno storitvijo, zoper delo strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca vloži ugovor pri 
Svetu Doma Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice. Ugovor 

je potrebno vložiti v roku osem dni od opravljene storitve, zoper katero ugovarja. Svet Doma 
preizkusi ugovor, določi, kaj naj se ukrene, ter o tem obvesti upravičenca, ki je ugovarjal, v roku 15 
dni od prejema ugovora. 

 

 

PRITOŽBENE POTI 
 

19. člen 

 

Če z upravičencem ni možno skleniti dogovora ali razvezati dogovora sporazumno, izvajalec skladno s 
96. členom Zakona o socialnem varstvu o zadevi odloči po določbah Zakona o splošnem upravnem 
postopku. O pritožbah zoper izdane akte izvajalca storitve pomoč na domu kot socialna oskrba na 
domu odloča skladno z 89. členom Zakona o socialnem varstvu Ministrstvo za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti, Štukljeva cesta 44, Ljubljana. 
 

 

20. člen 

 

V skladu s 102. členom Zakona o socialnem varstvu ima upravičenec storitve ali njegov zakoniti 
zastopnik ali pooblaščenec pravico podati pobudo ali zahtevo za inšpekcijski nadzor nad delom Doma 
upokojencev dr. Franceta Bergelja, ki je izvajalec storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba 

na domu. Pobudo ali zahtevo posreduje Socialni inšpekciji na naslov: Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Socialna inšpekcija, 
Štukljeva cesta 44, 1000 Ljubljana. Zahteva ali pobuda se lahko vloži tudi v Dom upokojencev dr. 
Franceta Bergelja, Ulica Staneta Bokala 4, 4270 Jesenice, ki jo je dolžan nemudoma posredovati 
Socialni inšpekciji. 
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VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV 

21. člen 

 

Izvajalec jamči upravičencu varovanje osebnih podatkov v skladu z zakonodajo o varstvu osebnih 

podatkov. 

Upravičenec dovoljuje izvajalcu zbiranje in uporabo njegovih osebnih podatkov za izvajanje pomoči v 
skladu s tem dogovorom. 

Osebni podatki se lahko v njegovo korist posredujejo drugim izvajalcem v mreži pomoči (center za 
socialno delo, bolnišnica, osebni zdravnik, patronažna služba, dom upokojencev, policija, gasilci in 
podobno) 

 

 

 

 

 

 

 

SPLOŠNO 

 

22. člen 

 

Upravičenec in izvajalec si bosta prizadevala morebitne spore reševati po sporazumni poti, v primeru, 

da sporazum ne bo možen, pa bosta spore reševala pred krajevno pristojnim sodiščem. 
 

23. člen 

 

Dogovor začne veljati z dnem, ko ga podpišeta obe stranki, uporablja pa se od dne (datum začetka). 
 

24. člen 

 

Ta dogovor je napisan v 3 (treh) enakih izvodih, od katerih prejme 1 (en) izvod upravičenec in 2 (dva) 

izvoda izvajalec.  

 

 

 

Upravičenec:        Predstavnik izvajalca:  

(ime in priimek)                                                                                                      dr. Karmen Arko  

 

 

 

 

Kraj in datum:         Kraj in datum:  

 

______________________      _______________________
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