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Na podlagi 20. in 74. člena Statuta Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice in na 

predlog direktorice, je Svet Doma na svoji 13. redni seji, dne 29.2.2012, sprejel naslednji 

 

 

 

P R A V I L N I K 

 

O  SOCIALNOVARSTVENIH STORITVAH 

 

V DOMU UPOKOJENCEV DR. FRANCETA BERGELJA JESENICE 

 

IN O RAZVRŠČANJU STANOVALCEV V KATEGORIJE OSKRBE 

 

 

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

Pravilnik o socialno varstvenih storitvah v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja 

Jesenice,in o razvrščanju stanovalcev v kategorije oskrbe, opredeljuje vrste socialno 

varstvenih storitev in razvrščanje stanovalcev v kategorije oskrbe , v smislu izvajanja 

dejavnosti javne službe institucionalnega varstva starejših v Domu upokojencev dr. Franceta 

Bergelja Jesenice (v nadaljevanju: Dom). 

 

2. člen 

 

Pri izdelavi pravilnika so upoštevane zakonske in ostale osnove v skladu z Zakonom o 
socialnem varstvu (ZSV-UPB, Ur. list RS št. 3/2007), Pravilnikom o standardih in normativih 
socialno varstvenih storitev (Ur. list. RS št 52/95, 2/98, 19/99, 28/99, 127/03, 125/04, 60/05, 

120/05, 2/06 in 140/06, 120/2007, 90/2008, 121/2008 in 53/2009)  

 

 

II. VRSTE STORITEV V ZAVODU 

 

3. člen 

 

1. Standardne storitve: 

 

Za standardno socialno varstveno storitev se šteje storitev, ki se izvaja na način in v obsegu, 
ki je določen s predpisi o standardih in normativih za izvajanje socialno varstvenih storitev in 
predpisih o minimalnih tehničnih pogojih za izvajanje socialno varstvenih storitev 
institucionalnega varstva starejših. 
 

Cena standardne storitve se določi za dvoposteljno sobo s souporabo sanitarij. 

 

 

2. Nadstandardne storitve: 
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Za nadstandardno socialno varstveno storitev se šteje storitev, ki se izvaja v pogojih, ki so 
višji od minimalnih tehničnih pogojev za izvajanje socialno varstvenih storitev.  
 

Za nadstandardne storitve se ne štejejo dodatne storitve.  
 

Nadstandardne storitve se nanašajo na nadstandardni bivalni prostor: 
za enoposteljno sobo, 

za lastno kopalnico v enoposteljni sobi 

za lastne sanitarije v enoposteljni sobi 

za balkon v enoposteljni sobi 

za dodatno opremo v enoposteljni  sobi,  

za lastno kopalnico v dvoposteljni sobi, 

za lastne sanitarije v dvoposteljni sobi, 

za balkon v dvoposteljni sobi, 

za dodatno opremo v dvoposteljni sobi, 

za apartma ali garsonjero s kuhinjo in  

za vse sobe, ki so za več kot 20% večje od predpisanih standardov in normativov. 
 

3. Podstandardne storitve 

 

Za podstandardno storitev se šteje storitev, ki se izvaja v pogojih, ki so nižji od minimalnih 
tehničnih pogojev za izvajanje socialnovarstvenih storitev. 
 

Podstandardne storitve, se nanašajo na podstandardni bivalni prostor: 
za triposteljno sobo 

za vse sobe, ki so za več kot 20% manjše od predpisanih standardov in normativov. 
 

4. Dodatne storitve: 

 

Za dodatne socialno varstvene storitve se štejejo storitve, ki jih zavod uporabnikom ponuja 

poleg standardnih in nadstandardnih storitev po predpisanih standardih in normativih za 

izvajanje socialno varstvenih storitev.  

Dodatne storitve so lahko zlasti: 

-prinašanje hrane v sobo, kopanje, britje uporabnikov, dodatno čiščenje prostorov, postiljanje 
postelje, preoblačenje postelje, pospravljanje odpadne hrane, preventivno povijanje nog z 
elastičnim povojem, anogenitalna nega, umivanje glave, dodatno posedanje na željo 
stanovalca, selitev v drugo sobo na željo stanovalca, pavšal za uporabo lastnega hladilnika, 
najem domskega hladilnika, laična nega in družabništvo na  željo stanovalca, striženje nohtov, 
kompletna jutranja nega, delna pomoč pri umivanju in oskrbi, večja uporaba drobnega 
materiala, nenujno spremstvo, ureditev sobe ob zaključku bivanja. 
-priprava dietne prehrane: 

- stanovalci in zunanji uporabniki se za dietno prehrano odločajo na podlagi zdravstvene 
dokumentacije in zdravnikovega mnenja. V primeru, da se stanovalec ali zunanji uporabnik, 

kljub priporočilom zdravnika za dieto ne odloči, za to sam prevzame odgovornost pravilnosti 
prehranjevanja ter o tem obvesti zdravnika in poda pisno izjavo socialni delavki ali oddelčni 
sestri 

Dom pripravlja več vrst dietne prehrane in sicer: sladkorno, varovalno, dieto z omejitvijo soli, 

hrano za hranjenje po sondi in druge diete, ki jih, glede na potrebe stanovalcev, predpiše 
zdravnik 
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-priprava pasirane hrane, odvisno od negovalnih potreb stanovalcev in zunanjih uporabnikov 

v zvezi s hranjenjem (če je pri stanovalcu ali zunanjem uporabniku oteženo požiranje kosovne 
hrane).  

Tako pripravljene hrane (pasirana ali tekoča) Dom ne zaračunava dodatno 

Dom nudi druge dodatne storitve, v skladu s potrebami stanovalcev in dogovoru o potrebi in 

izvedbi storitev. 

 

Cene storitev institucionalnega varstva starejših v zavodu se za storitve socialne oskrbe v 
trajanju 24 ur dnevno za posamezne skupine uporabnikov določijo kot naslednje kategorije 
oskrbe.  

 

 

III. VRSTE OSKRBE 

 

4. člen 

 
1. OSKRBA I – je namenjena stanovalcem, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki 

spremljajo starost, niso sposobni za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši 
obseg neposredne osebne pomoči. 
 

Storitve standardne oskrbe I so:  

 

a.) namestitev in vzdrževanje bivalnega prostora  
 

- namestitev v opremljenih in vzdrževanih eno ali več posteljnih sobah 

 

- uporaba sobnega inventarja 

 

- uporaba posteljnega perila, menjava na 14 dni 

 

- čiščenje sobe 

 

- čiščenje kopalnice, sanitarij 
 

- uporaba in vzdrževanje skupnih prostorov  
 

b.) storitve v zvezi z osebno higieno stanovalca  

 

 - uporaba tuša in kopalnic  
 

-  uporaba brisač in menjava   
 

- uporaba toaletnih pripomočkov  
 

- naročanje inkontinenčnih pripomočkov  
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c.) prehrana stanovalca  

 

- trije dnevni obroki starostniku prilagojene zdrave hrane v obliki toplih ali delno toplih 

obrokov z napitki (zajtrk, kosilo, večerja) 
 

- postrežba obrokov v glavni jedilnici  
 

d.) skrb za osebno obleko in perilo  

 

- zbiranje, odnašanje in prinašanje osebnega perila 

 

- pranje in likanje osebnega perila stanovalca po potrebi  

 

- označevanje osebnega perila stanovalca  
 

- manjša šiviljska popravila (krpanje, šivanje gumbov, elastik…) 
 

e.) zagotavljanje varnosti stanovalcev  

 

- obhod po bivalnih enotah, v nočnem času  
 

- možnost uporabe alarmnega sistema (zvonec)  
 

- evidentiranje odhodov in prihodov stanovalca  

 

f.) pomoč pri izrabi prostega časa  
 

- možnost vključevanja v aktivnosti delovne terapije  
 

- možnost vključevanja v aktivnosti skupinske fizioterapije  
 

- možnost vključevanja v druge aktivnosti (skupine za samopomoč, kreativne  
 

delavnice, druge tematske skupine stanovalcev)  

 

- obisk kulturnih in zabavnih prireditev, verskih obredov, izletov, piknikov… 

 

- uporaba knjižnice 

 

g.) druge oblike pomoči  
 

- pomoč pri urejanju pravno – formalnih zadev  

 

- pomoč stanovalcu in njegovim svojcem ob vključevanju v življenje v zavodu 

 

- pomoč pri socialnih in drugih problemih stanovalcev  
 

- zdravstvene storitve v ambulanti doma 
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- prinašanje zdravil iz lekarne razen zdravil, ki so na negativni listi in potrjevanje zdravstvenih 

kartic 

 

- naročanje na specialistične preglede 

 

5. člen 

 

OSKRBA II – je namenjena stanovalcem z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, 
ki potrebujejo večji obseg neposredne osebne pomoči. 
 

 

V okvir standardnih storitev oskrbe II. sodijo poleg storitev oskrbe I še: 
 

 a.) namestitev in vzdrževanje bivalnega prostora  
 

- urejanje postelje stanovalca in menjava posteljnega perila po potrebi 

 

- urejanje ožje bivalne okolice stanovalca  
 

- higiensko vzdrževanje sobe, kopalnice in sanitarij  
 

- uporaba dodatnega inventarja po potrebi  

 

b.) storitve v zvezi z osebno higieno stanovalca  

 

-delna pomoč pri kopanju in tuširanju  
 

- ureditev nohtov ob kopanju  

 

- delna pomoč pri izvajanju osebne higiene, oblačenju, slačenju, obuvanju, 
 

- britje, 

 

- pomoč pri oskrbi stanovalcev z inkontinenco 

 

c.) prehrana stanovalca  

 

- prinašanje obrokov hrane na oddelek ali v sobo stanovalca  
 

- priprava in delna pomoč pri hranjenju  
 

- prinašanje in serviranje napitkov v sobo stanovalca  
 

d.) skrb za osebno obleko in perilo  

 

- pomoč pri pripravi osebnega perila za pranje,  
 

- pomoč pri zlaganju perila 
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e.) zagotavljanje varnosti stanovalcev  

 

- dnevni in nočni nadzor nad počutjem stanovalcev  
 

f.) druge oblike pomoči  
 

- čiščenje in vzdrževanje ortopedskih pripomočkov  
 

- spremljanje stanovalca na aktivnosti in prireditve v Domu  

 

- pomoč pri vstajanju in posedanju na invalidski voziček v skladu z navodili zdravnika  
 

6. člen 

 

Oskrba III. A - je namenjena stanovalcem z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi 
težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje večino osnovnih 

življenjskih potreb. 
 

V okvir standardnih storitev oskrbe III. A sodijo poleg storitev, ki so zagotovljene z oskrbo I 

in oskrbo II, še naslednje storitve:  
 

a.) namestitev in vzdrževanje bivalnega okolja  
 

- higiensko vzdrževanje sobe, kopalnice in sanitarij po potrebi 

 

b.) storitve v zvezi z osebno higieno stanovalca  

 

- izvajanje 24 –urnega inkontinenčnega programa  
 

- izvajanje 24 –urne skrbi za celotno osebno higieno  

 

c.) prehrana stanovalca  

 

- hranjenje in dohranjevanje stanovalca, prinašanje hrane v sobo  
 

d.) skrb za osebno obleko in perilo  

 

- preoblačenje stanovalca po potrebi  

 

- zlaganje čistega perila 

 

e.) zagotavljanje varnosti stanovalca  

 

- večkratni nadzor nad počutjem stanovalca  
 

f.) druge oblike pomoči  
 

- dodatno čiščenje, dezinfekcija in vzdrževanje ortopedskih pripomočkov  
 

- namestitev in vzdrževanje antidekubitusnih pripomočkov  



7 

 

 

- osebna ureditev in priprava za vključitev v individualni ali skupinski program in  
 

  druge aktivnosti Doma  

- spreminjanje položaja v postelji 
 

7. člen 

 

Oskrba III. B – je namenjena najtežje prizadetim stanovalcem, z najzahtevnejšimi starostnimi 
in zdravstvenimi težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje 
vseh osnovnih življenjskih potreb. 
 

V okvir standardnih storitev oskrbe III. B sodijo poleg storitev, ki so zagotovljene z oskrbo I., 

oskrbo II. In III. A, še naslednje storitve:  
 

- 24 – urni nadzor, pomoč in strokovna oskrba stanovalca z najzahtevnejšim   
 

  zdravstvenim stanjem 

 

- priprava hrane za hranjenje po sondi ali drugem sistemu 

 

- prilagojena oprema prostorov 

 

8. člen 

 

V okvir standardnih storitev oskrbe IV sodijo poleg storitev, ki so zagotovljene z oskrbo I ali 

oskrbo II, še naslednje storitve:  
 

- strokovna pomoč in spodbuda pri ohranjanju samooskrbe  

 

- potreben je povečan nadzor in vodenje v skupini stanovalcev z demenco. 

 

9. člen 

 

Vsi stanovalci Doma so upravičeni do vseh storitev oskrbe I v obsegu, ki je določen s tem 
pravilnikom. Stanovalci se razvrščajo v kategorijo oskrbe po naslednjih kriterijih: 
 

 

oskrba I:  

 

- vsi stanovalci  

 

oskrba II:  

 

- stanovalci, ki poleg storitev oskrbe I potrebujejo dnevno vsaj tri storitve oskrbe II ali  

 

  vsaj eno storitev oskrbe II, ki se ponovi najmanj trikrat dnevno;  

 

oskrba III. A:  
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- stanovalci, ki potrebujejo poleg storitev oskrbe I., oskrbe II. najmanj tri storitve  

 

  oskrbe III. A ali vsaj eno storitev oskrbe III. A, ki se ponovi najmanj trikrat dnevno 

 

oskrba III. B  

 

 - stanovalci, ki potrebujejo poleg storitev oskrbe I, oskrbe II in oskrbe III. A, najmanj  

 

   tri storitve oskrbe III. B ali vsaj eno storitev oskrbe III. B, ki se ponovi najmanj trikrat  

 

   dnevno 

 

Oskrba IV 

 

- stanovalci, ki potrebujejo poleg storitev oskrbe I ali oskrbe II, stalno, 24 urno strokovno 

pomoč in povečan nadzor ter vodenje v skupini stanovalcev z demenco. 
 

10. člen 

 

Kategorijo oskrbe določi Komisija za sprejem, premestitev in odpust na predlog namestnice 

direktorice za področje zdravstvene nege in oskrbe in socialne delavke ali strokovnega 
sodelavca, po kriterijih tega pravilnika. 

 

Podlaga za zaračunavanje oskrbe v Domu je z uporabnikom sklenjen Dogovor o zagotavljanju 

storitve institucionalnega varstva in vsi dodatki k dogovoru, s katerimi se določijo vsa 
bistvena vprašanja izvajanja storitve, zlasti pa vrsta oskrbe, začetek izvajanja storitve, obseg 
storitve, cena storitve in osebe, ki bodo storitev plačevale. 
 

O spremembi oskrbe se uporabnika in zavezanca za plačilo obvesti in pozove k podpisu 
dodatka k Dogovoru o zagotavljanju storitve institucionalnega varstva.  

 

IV. KONČNE DOLOČBE 

 

11. člen 
 

Pravilnik začne veljati osmi dan po objavi na oglasni deski doma, objavi pa se v roku 3 dni po 

sprejemu na Svetu doma. 

 

Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika, prenehajo veljati Merila za razvrščanje 
stanovalcev v kategorije oskrbe, ki jih je sprejel Svet zavoda, dne 29.1.2003. 

 

 

 

    Predsednica Sveta doma 

Maja Robič 


