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 FUNKCIJA IME IN PRIIMEK PODPIS 

PRIPRAVIL: Vodja vzdrževalno tehnične službe Marija Matjaž  

SKRBNIK DOKUMENTA: Vodja vzdrževalno tehnične službe Marija Matjaž  

PREGLEDAL:    PVK Marija Trček  

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 tehnično vzdrževalne službe v DFBJ in se uporablja 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 
NMO nadzorno merilna oprema 
IS   informacijski sistem 

DT, FTH Delovna terapija, Fizioterapija 

TS Tehnično vzdrževalna služba 

VTS vodja tehnične in vzdrževalne službe 

ZI Zunanji izvajalec 

VZNO Vodja zdravstvene nege in oskrbe 

EKN Enotni klasifikacijski načrt 

POBO Preprečevanje in obvladovanje bolnišničnih okužb 

OVO Osebna varovalna oprema 

 
2.2 Pojmi 

Infrastruktura Zajema področja: 

• Objekta, 

• Opreme, 

• Informacijskega sistema, 

• Vozil 

Okolica objekta so vse zunanje površine v lasti DFBJ. 

Preventivno vzdrževanje je tisto vzdrževanje, ki se ga izvaja po naprej izdelanem programu z namenom, da 
bi preprečili odpovedi delovanja infrastrukturne opreme oziroma degradacijo 
infrastrukturnih objektov. 

Področja IS Skrbniki za posamezna področja programske opreme so: 

• VZNO  (programi za beleženje storitev zdravstvene nege in oskrbe,   
razporejanja zaposlenih za področje ZNO, klicni sestrski sistem) 

• VRS (finančno - računovodski programi) 

• Pomočnik direktorja (e-prisotnosti na delu) 

Merilna oprema merilni instrument, programska oprema, referenčni material ali pomožna naprava, 
ki meri veličine. 

Kalibracija 
(umeritev) 

niz operacij za ugotavljanje povezave med vrednostmi, ki jih kaže merilni 
instrument ali merilni sistem, oz. vrednostmi, ki jih predstavlja  opredmetena mera 
in pripadajočimi vrednostmi realiziranimi z etaloni pod določenimi pogoji 

NMO so razdeljena v 3 skupine: • Zakonska merila (tehtnica, merilniki krvnega tlaka) 
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 • Kalibrirana merila (merila v procesu, ki je potrebno kalibrirati in 
meroslovno potrditi: termometer) 

• Nekalibrirana merila (preverja se samo sposobnost prikaza merjene 
veličine pred uporabo) 

Investicijsko vzdrževanje je tisto vzdrževanje, ki je opredeljeno z letnimi investicijami na področju 
vzdrževanja ali izboljšanja sposobnosti in uporabnosti infrastrukturnih objektov in 
opreme. 

Intervencijsko vzdrževanje je tisto vzdrževanje, s katerim odpravljamo napake, odpovedi, zmanjšano 
sposobnost ali degradacijo infrastrukturnih objektov in opreme. 
Sem spada tudi čiščenje dovoza do glavnega objekta (B,C). 

Urgentna popravila So vsa tista popravila, kjer mora biti napaka odpravljena v roku 24 ur. 
Pod ta popravila sodijo: 

• okvare klicnega sistema, 

• okvara električnih pripomočkov za stanovalce (postelja,..), 

• okvara na vodovodnem, proti-požarnem, električnem, plinskem omrežju, 

• poškodbe na objektu, ki predstavljajo nevarnost za ljudi in okolico, 

• okvara dvigala,  

• okvara službenega vozila. 

Informacijski sistem je namenjen zagotavljanju podatkov potrebnih za poslovanje v DFBJ. IS 
sestavljajo strežniki in delovne postaj, pametni telefoni povezani v računalniško 
omrežje na lokaciji DFBJ, ki so povezane v računalniško omrežje. Povezava 
DFBJ do interneta je izvedena s širokopasovno povezavo (optika).   

Skrbnik IS Skrbnik za posamezna področja programske opreme je pomočnik direktorja v 
sodelovanju z zunanjim izvjalcem. 
 

Vzdrževanje Sestavljajo preventivno, investicijsko in intervencijsko vzdrževanje.  

Odgovorni za vzdrževanje opreme  VZNO (medicinska oprema in NMO) 
Fizioterapevt (fizioterapevtska oprema) 
Delovni terapevt (invalidski vozički in pripomočki za hojo) 
Vodja kuhinje (kuhinja, jedilnici) 
Pomočnik direktorja (informacijski sistem) 

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 ( investicijsko 
vzdrževanje, plan nabav OS, 
preventivno vzdrževanje) 
-sklepi strokovnega sveta 
-sklepi kolegija direktorice 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES TEHNIČNO 
VZDRŽEVALNO SLUŽBE 

Proces vodenja 
- letno poročilo o delu 
- plan dela  
- plan nabav in investicij 
- plan projektov 

Proces vodenja kadrov 
- kadrovski normativi 
- program izobraževanj 
- izvedeni razgovori s kandidati  

Proces vodenja kadrov 
-predlog izobraževanja 
-prijava poškodbe pri delu 
-ocena zaposlenega 
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- informacije o zadovoljstvu 
zaposlenih 
- informacijo o pričetku opravljanja 
dela 
-informacija o letnem dopustu 
zaposlenih 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

-potrebe po kadrih 

Proces zdravstvene nege in 
zdravstvene oskrbe  
- naročilo popravil 
- obvestilo o okvari informacijske 
opreme 
- potreba po selitvi opreme 
- potreba po perilu, šivanju 
- potreba po čiščenju 
- selitve/premestitvi (recepcija, 
pralnica) 
- dnevnih zdravstvenih pregledih v 
zunanjih ustanovah 
-nujni prevozi biološkega 
materiala v zunanje ustanove 
- potreba po čiščenju 
  

Proces zdravstvene nege in zdravstvene 
oskrbe  
-letni plan dela 
-zapis o izvajanju ukrepov preprečevanju 
legioneloz  
- obvestila o planiranih vzdrževalnih delih na 
oddelku 
-obvestila o okvarah na vodovodnem in 
ogrevalnem sistemu  
- obvestilo o pomankanju perila 
- izdaja materiala za potrebe ZNO 
- posebnosti glede obiskov in stanovalcev 
(recepcija) 

Proces dela v fizioterapiji in 
delovni terapiji 
- prijava okvare 
- potrebe po predelavah MTP  
-priprava prostora za planirane 
aktivnosti in dejavnosti za 
stanovalce 
- potreba po čiščenju 
 

Proces dela v fizioterapiji in delovni 
terapiji 
-obvestilo o odpravi okvare 
- obvestilo o zaključenih delih  
-plan vzdrževalnih del (obvestilo) 

Proces socialnega dela  
- naročilo popravil 
- obvestilo o okvari informacijske 
opreme 
-prevozi za potrebe stanovalcev 
(banka, pošta, občina,..) 
 

Proces socialnega dela  
- posebnosti glede obiskov in stanovalcev 
(recepcija) 
-obvestila o okvarah na vodovodnem in 
ogrevalnem sistemu  
-plan vzdrževalnih del (obvestilo) 
-obvestilo o odpravi okvare/namestitve 
 

Proces dela PND 
- naročilo popravil 
- obvestilo o okvari informacijske 
opreme 
- naročilo materiala  (OVO, 
pripomočki za delo) 
- potreba po čiščenju 
 

Proces dela v PND 
-plan vzdrževalnih del (obvestilo, servisi, 
registracije,..) 
-obvestilo o odpravi okvare/namestitve 
-navodila za vzdrževanje službenih in lastnih 
vozil v primeru razvoza kosila (HACCAP) 
 

Proces priprave, obdelave in 
postrežbe  prehrane 
-prijava okvare 
-dnevna naročila živil po 
tedenskem jedilniku 
-ostali potrošni materiala, inventar, 
osnovna sredstva 
-obvestilo o generalnem čiščenju  

Proces priprave, obdelave in postrežbe 
prehrane 
-obvestilo o odpravi okvare 
-plan vzdrževalnih del (obvestilo) 
-izvedena vzdrževalna dela 
-obvestila o okvarah na vodovodnem in 
ogrevalnem sistemu  
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Proces ambulantne dejavnosti 
- naročilo popravil 
- obvestilo o okvari informacijske 
opreme 
- potreba po urgentnih pregledih 
(recepcija) 
- potreba po čiščenju 
 

Proces ambulantne dejavnosti 
- obvestila o planiranih vzdrževalnih delih na 
oddelku 
 
  

Proces FRSS 
-odobrena naročilnica 
-veljavne cene storitev ZN in 
zdravil 

Proces FRSS 
-podatki za obračun ZN 
-podatki za obračun oskrbe (dodatne storitve)  
-letni plan nabav 
-podpisan račun 
-evidenca delovnega časa 
-evidenca ur dela psihiatra 

Proces nabave 
-prevzem OS, navodila za 
uporabo, delovni nalogi 
vzdrževanja 
 
 

Proces nabave 
-letni plan dela ( investicijsko vzdrževanje, 
plan nabav OS, preventivno, tekoče 
vzdrževanje) 
 

Proces tehnično vzdrževalne 
službe  

 

Proces tehnično vzdrževalne službe   

Obvladovanje dokumentacije 
-način in čas arhiviranja (EKN) 

Obvladovanje dokumentacije 
-dokumentacija za arhiviranje 

Proces izboljševanja 
-plan notranjih presoj 
-neskladnosti/priporočila 
-tveganja 
-rezultati anketiranja zaposlenih  

Proces izboljševanja 
-Ukrepi 
-koristni predlogi zaposlenih  

 
 

 
3.2. Postopek izvajanja procesa  

Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
➔vhodni  izhodni➔ 

Opis aktivnosti 

1.  Vzdrževanje 
objekta  

VTS, 
VZNO,              
Direktor,  
Zaposleni, 
zunanji izvajalci, 
stanovalci/svojci 

➔Potrebe po vzdrževanju, 
popravil 
➔Plan preventivnega 
vzdrževanja                                                             
➔Plan investicijskega 
vzdrževanja (LPN)  

 ➔Plan preventivnega 
vzdrževanja opreme     

                                                                                                      

Zapisi o izvedenem                                                                                                                                             
vzdrževanju (računi,..)➔ 

 

Področja vzdrževanja objektov zajema naslednje: 
- stavbo, 
- streha, 
- zelenica in gozd, 
- parkirne in manipulativne površine,  
- garaže, 
- toplotno postajo (razvod v 3 objekte), 
- zasilna razsvetljava, 
- strojnica in dvigalo, 
- prezračevalni sistemi, 
- hladilne naprave, 
- elektro-razdelilne postaje, 
- požarna centrala, 
- vodovodni sistem, 
- kanalizacijske vode, 
- sistem požarne varnosti (detektorji in 

javljalniki požara), 
- sestrski klicni sistem, 
- strelovodne naprave. 
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Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
➔vhodni  izhodni➔ 

Opis aktivnosti 

TS v sodelovanju z zunanjim izvajalci načrtuje 
preventivne preglede oz. preventivno vzdrževanje 
objekta in pripadajoče opreme na obrazcu: Plan 
preventivnega vzdrževanja objekta s pripadajočo 
opremo.  
VTS v sodelovanju z direktorjem in vodjem FRS 
pripravi predlog plana letnega investicijskega 
vzdrževanja. 
 
Preventivno vzdrževanje objekta in okolice izvaja 
vzdrževalec in/ali zunanji izvajalci. Ustrezne 
zapise vodijo izvajalci pod nadzorom TS. 
Investicijsko vzdrževanje izvajajo zunanji izvajalci, 
ob prisotnosti VTS in oskrbnika.  
 
Nadzor nad investicijskim vzdrževanjem praviloma 
opravlja TS in direktor, po potrebi pa se nadzor 
poveri zunanjemu izvajalcu.  
Po zaključku investicijskega vzdrževanja oziroma 
investicijskega projekta se glede na obseg izvaja 
tehnični prevzem ali pa se o prevzemu izvedenih 
del vodijo le ustrezni zapisi (zapisnik, delovni 
nalog, potrditev računa,…). 
Za vzdrževanje opreme odgovorna oseba 
posamezne službe (VZNO, DTH, FTH) pripravi 
preventivni plan vzdrževanja opreme.  
  
V primeru okvar ali odpovedi oziroma nedelovanja 
naprav in opreme v objektih zaposleni okvaro 
evidentira v računalniški program.  
Okvare stanovalci/svojci sporočajo v recepciji.  
V primeru nujne odprave napake zaposleni 
telefonsko obvesti TS in naknadno naročilo 
zabeleži v računalniški program. 
TS po prejemu obvestila odpravi pomanjkljivosti 
oziroma organizira odpravo le teh pri zunanjih 
izvajalcih. O odpravi pomanjkljivosti zunanjih 
izvajalcev se vodijo zapisi (delovni nalog, 
račun,..). 
Navodila za uporabo opreme se hranijo na mestu 
uporabe oz. pri vodji posamezne službe. 
Zapisi o izvedenih vzdrževalnih delih  na opremi 
(servisi) hranijo v TS oz. vodjih služb.  
VTS 1-krat letno izdela poročilo o izvajanju 
aktivnosti na področju vzdrževanja infrastrukture 
(preventivno, intervencijsko in investicijsko 
vzdrževanje). Poročilo se preda direktorju, katere 
podatki se vključijo v Letno poročilo.  
 
 

2.  Vzdrževanje vozil Zaposleni 
VTS 

➔Potrebe po vzdrževanju 
vozil 
 

 Zapisi o izvedenem                                                                                                                                             

Servisiranje vozil organizira TS. Za čiščenje vozil 
so odgovorni uporabniki vozil oz. vozniki. 
V primeru okvare avtomobila uporabnik vozila 
obvesti VTS, ki organizira odpravo okvare.  
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Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
➔vhodni  izhodni➔ 

Opis aktivnosti 

vzdrževanju➔  

 
 

V  primeru prometne nesreče uporabnik vozila 
pokliče policijo, izpolni evropsko poročilo in 
obvesti VTS. 
Rezervni ključi vozil se nahajajo v TS. Vsa 
dokumentacija vezana na vozila se hrani v TS. 
Vozila PND lahko uporabljajo samo zaposleni. 
 

3.  Vzdrževanje perila Vzdrževalec 
perila, 
Šivilja, 
VTS 
 

➔Navodila za delo pralnici 
 
 
 
 
 
 

Evidenca opranega 
perila➔ 

 
 

Vzdrževalec perila napolni ustrezno količino perila 
v pralni stroj – izbere ustrezen program pranja 
glede na vrsto perila, stopnjo umazanosti, vrsto 
tkanine. Pralna sredstva se dodajajo preko 
dozirnih sistemov, glede na izbran program 
pranja, ki ga obdobno kontrolira zunanji tehnolog 
dobaviteljev pralnih sredstev, kar tudi ustrezno 
evidentira na centralni dozirni napravi. Transportni 
voziček  vzdrževalec perila praviloma dnevno 
očisti v skladu z navodili za delo v pralnici. 
Osebno perilo stanovalcev, Vzdrževalec perila, 
šivilja ustrezno opremi z evidenčno nalepko (ob 
sprejemu in naknadno prinesenem perilu). 
 

4.  Vzdrževanje 
opreme 

Vodje 
posameznih 
služb, 
zunanja institucija 

➔Seznam opreme 
➔Naročilnica izvajalcu 
 

Dobavnica➔ 
Garancijski list➔ 

Potrdilo o 
kalibraciji/overitvi/servisi➔ 

 

Vodje služb skrbijo za redno vzdrževanje opreme 
(kalibracije, servisi) in o tem vodijo ustrezne 
evidence. 
Pomočnik direktorja vodi evidenco kalibracij in  
pregledov za vso opremo. 

5.  Preprečevanje 
in obvladovanje 
okužb 

VZNO, 
ostali zaposleni, 
zunanji izvajalci 

➔POBO 
➔Načrt ravnanja z odpadki 

v DFBJ 
Zapisi➔  

Okužbe se obvladujejo skladno s POBO 
O tem se vodijo ustrezni zapisi. TS izvaja meritve 
vodovodnega omrežja (temperature) v skladu s 
POBO. 
  

6.  Obvladovanje IS VZNO, 
Vodja FRSS, 
Pomočnik 
direktorja, 
Zaposleni 
 

➔Pogodbe o vzdrževanju 
IS  
➔Tehnična dokumentacija 
zunanjega izvajalca IT 
okolja DFBJ 
 
  

Arhivirani podatki➔ 
Zapis o vzdrževalnih 

posegih ➔ 
Dokumentirana 

administratorska gesla 
IS➔  

  
 

Uvajanje in dopolnitve obstoječih aplikacij v DFBJ 
organizira skrbnik programske gega področja v 
sodelovanju z z zunanjimi izvajalci. Pri uvajanju 
novih aplikaciji je potrebno zagotoviti, da so 
maksimalno usklajene z obstoječim IS. 
 
Uvajanje nove strojne opreme v DFBJ organizira 
pomočnik direktorja v sodelovanju z ZI in 
uporabniki v skladu z LPN. Nova strojna oprema 
se uvede zaradi: 

• tehnološke zastarelosti obstoječe, 

• zahtev novih aplikacij, 

• izboljšave delovanja celotnega IS, 

• nezmožnosti ali neracionalnosti popravljanja 
stare 

• nepravilnega delovanja. 
 
Za zagotavljanje nemotenega delovanja IS je 
odgovoren pomočnik direktorja.  Za to  se z ZI  
sklenejo ustrezne pogodbe za posamezna 
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Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
➔vhodni  izhodni➔ 

Opis aktivnosti 

področja IS tako za nabavo, varovanje osebnih 
podatkov med vzdrževalnimi posegi, izgradnjo in 
vzdrževanje programske in strojne opreme.  
 
Pomočnik direktorja dodeli uporabnikom geslo oz. 
gesla za vstop v IS oz. za posamezne aplikacije  
to dodelijo skrbniki programskih področij  dodelijo 
pravice svojih programskih področij posameznik 
uporabnikom. 
 
V primeru suma zlorabe varnosti pomočnik 
direktorja v sodelovanju ZI zaprosi za nova 
administratorska gesla. 
 
Uporabniki iz DFBJ, ki so jim bila dodeljena gesla 
od tretjih oseb  (države ustanove, banke, poslovni 
partnerji) za dostope v njihove baze podatkov, 
kamor DFBJ pošilja svoje podatke, morajo z njimi 
ravnati kot z gesli DFBJ in navodilih tretjih oseb. 
Uporabnik je dolžan svoje geslo varovati v tajnosti 
po načelu dobrega gospodarja in je odgovoren za 
vse dogodke, ki se zgodijo v IS z uporabo 
njegovega gesla. V primeru dvoma uporabnika, da 
njegovo geslo ni več tajno, mora uporabnik svoje 
geslo spremeniti. Po končanju dela v delovni 
skupini ali aplikaciji ali bazi podatkov ali zapustitvi 
delovnega mesta, se uporabnik odjavi iz omrežja 
z namenom preprečitve nepooblaščenega 
dostopa v IS. 
 
Zagotavljanje varnosti v IS obsega sledeče 
načine 
Vstop v sistem je zaščiten s požarnim zidom 
(firewall) in omogočen preko nadzorovanih varnih 
povezav (SSL, RDP, VPN) in uporabo lastnega 
gesla. Za vse podatke, aplikacije in druge kritične 
sisteme IS za katere je možno zagotoviti 
arhiviranje podatkov (operacijski sistemi 
strežnikov, nastavitve usmerjevalnikov, ….), se 
izvaja centralno in enotno arhiviranje podatkov v 
sodelovanju z ZI (dogovori in določi, katere 
podatke, kdaj in na kakšen način je potrebno 
arhivirati, da je delovanje posamezne aplikacije 
nemoteno, brez poškodb ali izgub tekočih 
podatkov).  
 
Pomočnik direktorja v sodelovanju z ZI zagotavlja 
najnovejše protivirusne programe, ki zagotavljajo 
pregled računalniškega omrežja. Uporabniki so 
dolžni skrbeti za varno uporabo prenosnih medijev 
(USB ključi,..) e-pošte in spletnih aplikacij, da se s 
tem zagotovi nemoteno delovanje IS. 
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Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
➔vhodni  izhodni➔ 

Opis aktivnosti 

7.  Čiščenje Strežnica 
Čistilka 
 
 
 

➔ POBO 
➔ Načrt ravnanja z 
odpadki  
➔Navodila za čiščenje 
 

Evidence čiščenja➔  
 

Za čiščenje uporabljamo dozirna tehnika (čistila in 
voda), namenske krpe za različne površine, 
vozičke za transport čistilnih sredstev in 
pripomočkov in vreče za zbiranje odpadnega 
materiala. 
Čistilne krpe so pralne. Perejo in sušijo se ločeno 
od ostalega perila. Shranjujejo se v namenskih 
vozičkih. 
 
Pri čiščenju uporabljamo barvno lestvico ločevanja 
krp glede na namebnost v skladu z navodili za 
ZNO. 
 
Za razkuževanje vseh površin v sobi, delovnih 
pripomočkov, pohištva, držala na hodnikih in 
stopniščih, dvigala,… uporabljamo tovarniško 
pripravljena razkužila. Pri tem upoštevamo 
navodila.  
 
Pogostost čiščenja (dnevna ali večkrat dnevna, 
tedenska , mesečna, letna) je pogojena z vrsto 
prostora, pripomočka, tveganja za prenos 
bolnišnične okužbe. Po odhodu stanovalca 
posteljno enoto, opremo in sobo temeljito očisti in 
razkuži strežnica ter ko pripravi za prihod drugega 
stanovalca.  

8.  Recepcija Receptor ➔ Zunanja dokumentacija 
 

Evidenca o sprejemu 
dokumentacije ➔ 

Evidenca obiskovalcev➔ 

Dospelo pošto (priporočeno in navadno) sprejme  
tehnična služba, ki jo sortira na pošto naslovljeno 
za stanovalce preda receptorju in pošto 
naslovljeno na DFBJ preda PIS. Pošto naslovljene 
za stanovalce na dementnem oddelku tehnična 
služba preda socialni delavki. 
 
Pošta, ki je naslovljena na točno določeno osebo 
zaposleno v DFBJ in sindikat,  se zaprta vroči 
naslovniku. Pošto, ki oddajo stanovalci se zbira v 
recepciji.  
Recepcija sprejema naročila stanovalcev za razne 
nakupe in plačilo položnic. Pri predaji naročenih 
artiklov se mora stanovalec podpisati in se 
evidenca  konec meseca preda v FRSS.  
 
Evidenco sprejema priporočene in vrednostne 
pošte vodi receptor. 
 
Receptor sprejema in posreduje telefonske klice 
ter sprejema in usmerja obiskovalce doma. 
V času obiskov deluje tudi bar, ki je na voljo 
stanovalcem in obiskovalcem. 
 

 
4. PODROBNEJŠA IN DODATNA NAVODILA 

 
4.1 Povezave z drugimi dokumenti  
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4.2 Obrazci 

 

4.3 Kazalniki kakovosti 

 
 
 

Oznaka dokumenta Naziv dokumenta 

PR 27 Načrt ravnanja z odpadki 

PR 28 Obvladovanje bolnišničnih okužb 

ND 12 Razvrščanje perila na oddelku 

ND 13 Navodila za čiščenje in razkuževanje 

ND 35 Navodila za delo v pralnici 

ND 36 Nujni klici 

Številka dokumenta Naziv dokumenta 

OB TEH 01 Seznam obiskov 

OB TEH 02 Naročanje na obiske 

OB TEH 03 Odhodi v trgovino 

OB TEH 04 Podatki o obiskovalcih 

OB TEH 05  Plan preventivnega vzdrževanja 

OB TEH 06 Čiščenje ventilatorjev 

OB TEH 07 Čiščenje mrežic na pipah 

OB TEH 08 Popis temperature vode 

OB TEH 09 Evidenca čiščenja prostorov 

OB TEH 10 Seznam perila 

OB TEH 11 Stanovalci v sivi in rdeči coni 

OB TEH 12 Stanovalci – časopis 

OB TEH 13 Naloge vzdrževalcev 

OB TEH 14 Seznam stanovalcev po sobah 

OB TEH 15 Posebnosti glede obiskov 

OB TEH 16 Frizerka Stanka 

OB TEH 17 Šivilja 

OB TEH 18 Plačilo položnic 

OB TEH 19 Pedikerka 

OB TEH 20 Frizerka Cvetka 

OB TEH 21 Evidenca opranega perila 

OB TEH 22 Pregled vozil 

OB TEH 23 Transport laboratorijskega materiala 

Kazalnik kakovosti Enota Periodičnost 
poročanja 

Nosilec 
merjenja 

Komu poroča 

Delež realizacije plana vzdrževanja 
(preventivno, investicijsko) 

delež letno VTS Vodstvo 


