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FUNKCIJA IME IN PRIIMEK PODPIS 

PRIPRAVILI: Vodja PND  Maja Olip  

SKRBNIK DOKUMENTA: Vodja PND  Maja Olip  

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  
Namen tega organizacijskega  predpisa je opredeliti proces izvajanja pomoči na domu. 
 
2. KRATICE IN POJMI  
2.1 Kratice 

DFBJ Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 

PVK predstavnik vodstva za kakovost 

SOC socialna delavka 

PR Pravilnik 

VPND Vodja pomoči na domu 

KPND koordinator pomoči na domu 

PND pomoč na domu 

SO socialna oskrbovalka  

LPN letni poslovni načrt 
FRSS Finančno računovodska  in splošna služba 

CSD center za socialno delo 

 
 
2.2 Pojmi 

Pomoč na domu Je socialnovarstvena  storitev, ki obsega socialno oskrbo v primeru starosti, invalidnosti ter 
v drugih primerih, ko pomoč na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. 
Zajema sklop opravil: 

 pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, 

 gospodinjska pomoč, 
 pomoč pri ohranjanju socialnih stikov. 

 

Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih Obsega pomoč pri: oblačenju, slačenju, pri umivanju, pri hranjenju, pri opravljanju osnovnih 
življenjskih potreb in vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov. 

Gospodinjska pomoč Obsega: prinašanje 1 pripravljenega obroka hrane, nabavo živil in priprava 1 obroka,  
pomivanje posode,  osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, 
postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora. 

Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov 
 

Obsega: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom, spremljanje 
upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah 
upravičenca ter priprava na institucionalno varstvo. 

Dogovor o izvajanju pomoči na domu je dogovor , ki ga skleneta izvajalec (DFBJ) in uporabnik v katerem določita: vrsto, trajanje, 
in zagotavljanje PND.  

Poročilo o prvem obisku na domu Zajema ugotavljanje upravičenosti do storitve, priprava in sklenitev dogovora o vrsti, 
trajanju in zagotavljanju socialne oskrbe na domu, uvodno srečanje socialne oskrbovalke in 
upravičenca z družino/pomembnimi bližnjimi.  

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

 
 
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 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROCES POMOČI NA DOMU 
 
 
 
 

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

Proces vodenja kadrov 
- načrt izobraževanj 
- izvedeni razgovori s kandidati  
- informacije o zadovoljstvu zaposlenih 
- informacijo o pričetku opravljanja dela 
-informacija o letnem dopustu zaposlenih 

Proces vodenja kadrov 
-predlog izobraževanja 
-prijava poškodbe pri delu 
-ocena zaposlenega 
-potrebe po kadrih 

Proces zdravstvene nege in 
zdravstvene oskrbe  
 
 

Proces zdravstvene nege in zdravstvene 
oskrbe  
 

Proces dela v fizioterapiji in delovni 
terapiji 

Proces dela v fizioterapiji in delovni 
terapiji 
 

Proces socialnega dela  
-obvestilo o datumu sprejema 

Proces socialnega dela  
-informacija o razmerah za nujen sprejem 

Proces dela PND 
 

Proces dela PND 
 

Obvladovanje procesa priprave, 
obdelave in postrežbe prehrane 
-objava jedilnikov 
-informacije o alergenih 
-odgovor na pripombe/predloge 

Obvladovanje procesa priprave, 
obdelave in postrežbe prehrane 
-potrebe po vrsti, številu obrokov 
-pripombe/predlogi na pripravo prehrane 

Proces dela v ambulanti 
 
 

Proces dela v ambulanti 
 

Proces FRSS 
- usklajevanje bolniških odsotnosti  
 

Proces FRSS 
- priprava podatkov o številu 

efektivnih ur po uporabniku  
- priprava podatkov o številu kosil 
- Priprava podatkov o odsotnostih 

zaposlenih 
- Priprava za obračun potnih 

nalogov 

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

Proces tehnično vzdrževalne službe  
- naročilo popravil (avtomobilov, prostori, 
itd.) 
- obvestilo o okvari informacijske opreme 
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(HACCAP) 
 

 

Proces nabave 
-evidenca prejetega in izdanega 
materiala) 
 

Proces nabave 
- naročilo materiala  (OVO, pripomočki za 
delo) 

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

Proces  izboljševanja 
-rezultati anketiranja uporabnikov 
-ukrepi 
-koristni predlogi zaposlenih  

Obvladovanje dokumentacije 
-način in čas arhiviranja (EKN) 

Obvladovanje dokumentacije 
-dokumentacija za arhiviranje 

CSD 
-podatki o potencialnem uporabniku 
 

Zainteresirane strani 

CSD 
- spremembe socialnih razmer 
 

Svojci 
-potrebe po socialni oskrbi 
-spremembe potreb po socialni oskrbi 

Svojci 
-informacija o opažanjih pri uporabnikih 
-svetovanje glede pravic, svetovanje glede 
MTP  
 

Patronažna služba  
- informacije o spremenjenih stanjih 
uporabnika 

Patronažna služba  
- informacije o spremenjenih stanjih 
uporabnika 

Zdravstvene ustanove (socialna služba 
bolnišnice) 
-informacije o potencialnih uporabnikih 
(potrebe po PND) 
-načrtovan odpust v domače okolje  

Zdravstvene ustanove (socialna služba 
bolnišnice) 

- Informacije o možnosti vključitve v 
socialno oskrbo na domu 

 

Občine 
-potrditev cene 
-pogodba o izvajanju  
  

Občine  
-predlog cene  
-mesečno poročilo o številu opravljenih ur 
-izvod dogovora ali dodatka, ki je sklenjen z 
uporabnikom  
-poročanje o uporabnikih, ki so zaključili s 
socialno oskrbo na domu 

 
 
 
3.1.  Postopek izvajanja  

Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
vhodni,  izhodni 

Opis aktivnosti 

1.  Podajanje  
informacij o socialni 
oskrbi na domu  

VPND 
 

Spletna stran 
Zloženka 

Osebni pogovori 

Podajanje informacij o socialni oskrbi na domu zajema: 

 Vrsta, obseg in način izvajanja storitev 

 Cena 

 Razpoložljivost 
Informacije o možnosti izvajanja PND podajajo tudi 
zunanje institucije (bolnišnica, socialna služba, 
patronažna služba,…). 
 

2.  Oddaja prošnje za 
izvajanje storitve 
pomoči na domu v 
obliki socialne 
oskrbe na domu 

Upravičenec, svojci, 
PIS  

Prošnja za izvajanje 
storitve pomoči na 
domu v obliki socialne 
oskrbe na domu 

Prošnja se odda preko e-pošte ali preko pošte. Ob 
prihodu prošnje v DFB pisarniški referent prošnjo 
evidentira v aplikaciji DOXSIS. Pisarniški referent preda 
evidentirane prošnje skupaj z ovojem za spis VPND. 
VPND prošnjo vnese v čakalno vrsto. Ob možnosti 
vključitve VPND pokliče in seznani upravičena ali 
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Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
vhodni,  izhodni 

Opis aktivnosti 

kontaktno osebo glede možnosti vključitve.  

3.  Prvi obisk na domu VPND 
KPND, 
SO 

Cenik 
Ocena zdravstvenega 
stanja in 
epidemioloških 
okoliščin 
Izjava o sporočanju 
zdravstvenega in 
epidemiološka stanja  
Izjava o postavitvi 
pooblaščenca 
Izjava o alergiji na 
hrano  
Soglasje za 
uporabnike/zakonite 
zastopnike oz. 
pooblaščence 
socialne oskrbe na 
domu  
Soglasje za družinske 
člane/pomembne 
druge osebe 
uporabnika socialne 
oskrbe na domu  
Izjava o doplačevanju 
socialne oskrbe na 
domu  
Izjava o mobilnem 
beleženju 
Poročilo o prvem 
obisku na domu  
Prošnja za povečan 
ali zmanjšan obseg 
socialne oskrbe na 
domu  
Dogovor o vrsti, 
trajanju in načinu 
zagotavljanja pomoči 
na domu  
 

Na prvem obisku na domu se ugotavlja upravičenost 
uporabnika. Prvi obisk opravi VPN in SO. Uporabnika in 
njegove svojce se seznani s ceno, razpoložljivimi termini, 
sporočanju o zdravstvenem stanju in epidemiološki 
situaciji, odpovedmi dogovorjenih terminov. itd. VPN se 
dogovori glede plačevanja, varstva osebnih podatkov, 
evidentiranja preko nalepke NFC. VPN seznani prisotne 
tudi s pravicami, ki jih lahko uveljavljajo pri ZPIZ-u ali pa 
pristojnem CSD-ju. V primeru, da bi uporabnik potreboval 
več pomoči, kot jo lahko nudimo, izpolni uporabnik 
prošnjo za povečan ali zmanjšan obseg socialne oskrbe 
na domu.  

4.  Priprava  dogovora 
in sklenitev  
 

VPND 
 

Dogovor o vrsti, 
trajanju in načinu 
zagotavljanja pomoči 
na domu  

Na podlagi obrazca Poročilo o prvem obisku na domu se 
pripravi VPND Dogovor o vrsti, trajanju in načinu 
zagotavljanja pomoči na domu. Dogovor SO prinese 
uporabniku na dom, uporabnik Dogovor pregleda in 
podpiše.  
 
 

5.  Izvajanje storitve 
PND 

SO, 
VPND, 
KPND 

Dogovor o  
izvajanju storitve 
pomoči na domu 
Mesečni potni 
nalog 
Zapisnik 
koordinacije 

VPND in KPND na podlagi sklenjenega  dogovora z 
uporabnikom, pripravi urnik dela PND za posamezno SO, 
na podlagi urnika SO vodi elektronsko evidenco obiskov. 
1-krat tedensko VPND ali KPND organizira sestanek z 
vsemi SO, ki praviloma zajema obravnavo zaznanih 
posebnosti pri izvajanju storitev v preteklem tednu. VPND 
ali KPND jih  seznani o morebitnih  spremenjenih 
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Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
vhodni,  izhodni 

Opis aktivnosti 

Mesečni sestanki 
ožje skupine SO 
Urnik obiskov SO 
 
Zapisniki sestankov 
koordinacij SO in 
ožjega tima SO 
Dnevnik izvajanja 
PND 
Mesečno poročilo o 
opravljenih 
kilometrih/urah    

okoliščinah  pri izvajanju storitev. 
Posamezna SO glede na urnik opravi storitev 
neposredno na domu uporabnika v obsegu, 
dogovorjenem v dogovoru, s katerim jih seznani 
VPND/KPND preko osebnega načrta.   
O opravljenemu delu SO vodi Dnevnik izvajanja PND v 
elektronski obliki. Vsebino in obseg opravljenega dela 
uporabnik potrdi s podpisom na telefon za posamezno 
storitev.  
VPND/KPNDspremlja ustrezno izvajanje storitev z 
rednimi kontrolami dokumentacije. 
V primeru odstopanj VPND/KPND na koordinacijskem 
sestanku poda ustrezna navodila za pravilno nadaljnje 
ravnanje kar se zabeleži zapisnike koordinacijskih 
sestankov oz. sestankov ožjega tima SO. 
 

6.  Obračun storitve FRSS Evidenca 
opravljenih storitev 
 

Obračuni, računi 

VPND/KPND pregleda evidenco obiskov za 
posameznega uporabnika in jih uskladi s  FRSS. 
 
Na podlagi evidence storitve in evidence kosil FRSS 
izvede obračun storitev in izstavi račune uporabnikom in 
občini za pretekli mesec v skladu z dogovorom. 
 

 
4.1 Povezave z drugimi dokumenti 

 
4.2 Obrazci 

Oznaka dokumenta Naziv dokumenta 

PR 20 
Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju,  izvajanju in prekinitvi storitve pomoč družini na domu v obliki socialne 
oskrbe na domu v DFBJ 

  

Oznaka dokumenta Naziv dokumenta 

OB PND 01 Prošnja za izvajanje storitev PND 

OB PND 02 Poročilo o prvem obisku na domu 

OB PND 03 Prošnja za sporazumno razvezo dogovora 

OB PND 04 Izjava o mobilnem beleženju 

OB PND 05 Izjava o postavitvi pooblaščena 

OB PND 06 Soglasje GDBR za uporabnike 

OB PND 07 Soglasje GDPR za družinske člane 

OB PND 08 Prošnja za povečan ali zmanjšan obseg socialne oskrbe na domu 

OB PND 09 Izjava o doplačevanju socialne oskrbe na domu 

OB PND 10 Ocena zdravstvenega stanja COVID 

OB PND 11 Cenik 2021 

OB PND 12 Dogovor Jesenice 

OB PND 13 Dogovor Kranjska Gora 

OB PND 14 Dogovor Žirovnica 

OB PND 15  Zahtevek za izplačilo nadurnega dela 

OB PND 16 Dodatek Jesenice 

OB PND 17 Dodatek Kranjska Gora 

OB PND 18 Dodatek Žirovnica 

OB PND 19 Vprašalnik Covid 

OB PND 20 Sklep o odločitvi nadurnega dela 

OB PND 21 Dopis za poročanje občin 



 Oznaka OP 12 
Organizacijski predpis Stran od strani: 6/6 

PROCES POMOČI NA DOMU  
Velja od: 6.05.2021 

Izdaja: 01 

 

Dokument je oblikovan računalniško. Na papir natisnjen dokument predstavlja kopijo. V primeru razlik med dokumenti se uporabi izvirni dokument (elektronska ali podpisana pisna 

verzija), ki  se nahaja pri PVK. Dokument je lastnina DFBJ, njegova nadaljnja uporaba ni dovoljena brez ustreznega soglasja lastnika© 

 

 
 
4.3 Kazalnik kakovosti 

 

OB PND 22 Zahtevek za izredni dopust 

OB PND 23 Zapisnik ob prevzemu ključev 

OB PND 24 Zapisnik ob vračilu ključev 

OB PND 25 Prošnja zaposlenega za konventiranje letnega dopusta 

OB PND 26 Sklep – konventiranje letnega dopusta 

OB PND 27 Vloga za izdajo parkirnih kart 

OB PND 28 Anketni vprašalnik uporabniki 
OB PND 30  Izjava o uporabi parkirnih kart 

OB PND 31 Prošnja za naročilo kosila 

OB PND 32 Izjava o alergiji na hrano 

OB PND 33 Zahtevek za naročilo kosila 

OB PND 35 Delo v sivi in rdeči coni 
OB PND 36 Dopis za sporočanje uporabnikom 

OB PND 37 Evidenca opravljenih ur supervizijskih srečanj 

Kazalnik kakovosti Enota Periodičnost 
poročanja 

Nosilec merjenja Komu poroča 

Ocena zadovoljstva uporabnikov  
 

število letno VPND/KPND PVK 

Število efektivnih ur na oskrbovalko 
 

število mesečno KPND FRSS, Direktor 


