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 FUNKCIJA IME IN PRIIMEK PODPIS 

PRIPRAVIL: Direktorica  Dr. Karmen Arko  

SKRBNIK DOKUMENTA: Direktorica Dr. Karmen Arko  

PREGLEDAL:    PVK Marija Trček  

ODOBRIL:  Direktorica  Dr. 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 vodenja v DFBJ. 
2. KRATICE IN POJMI  
2.1 Kratice 

DFBJ Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice. 
PVK predstavnik vodstva za kakovost 
PP plan poslovanja 
SVK sistem vodenja kakovosti 
PDCA Plan-Do-Check-Act 
PND pomoč družini na domu 
VZNO vodja zdravstvene nege in oskrbe 
NPSV nacionalni program socialnega varstva 
FRSS Finančno računovodska in splošna služna 
MDDSZ ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
SSZ skupnost socialnih zavodov 
EKN Enotni klasifikacijski načrt 

 
2.2 Pojmi 

Strateško načrtovanje Je vrsta načrtovanja, ki opredeljuje prednostne in odločilne smeri razvoja. Gre za aktivnost, ki 
predstavlja in opredeljuje predvsem odnose med DFBJ in okoljem 

Strategija 
 

je vsaka možna poslovna usmeritev, ki predstavlja razvoj in napredek zavoda 

Poslanstvo organizacije 
 

je opredelitev organizacije o tem, kaj hoče biti glede svojih namenov, poslovnih področij, poslovne 
filozofije, prepričanj in vrednot. 

Program je podrobna navedba aktivnosti in korakov, ki so potrebni za uresničitev načrta oz. cilja. 

Vodstvo sestavljajo v naslednji zaposleni:   

 direktor  

 strokovni svet 

 kolegij direktorja 

Strokovni svet Je strokovni organ direktorja v sestavi: 

 direktor, 

 pomočnik direktorja, 
 VZNO, 

 svetovalec v zdravstveni negi, 

 socialna delavka, 

 delovna terapevtka/fizioterapevtka, 

 DMS – vodja teama, 

 vodja vzdrževalno tehnične službe , 
 vodja PND. 

Med drugimi nalogami in zadolžitvami je naloga strokovnega sveta tudi obravnava tematike 
vezane na področje kakovosti in varnosti v zavodu. 

Strokovni tim Je strokovni organ VZNO v sestavi: 
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 VZNO, 

 svetovalec v zdravstveni negi 

 Socialna delavka, 

 DMS – vodja teama, 

 Fizioterapevtka 

 delovna terapevtka 
 

Kolegij direktorja  Je posvetovalni organ direktorja v sestavi: 

 pomočnik direktorja, 
 vodja  ZNO, 

 svetovalec v zdravstveni negi, 

 vodja tehnične službe,  

 vodja kuhinje,  

 vodja PND, 

 vodja FRSS 

Sistem vodenja kakovosti Je sistem vodenja za usmerjanje in obvladovanje organizacije v zvezi s kakovostjo. 

Demingov krog izboljšav 
PDCA 

Je ponavljajoča aktivnost, ki v osnovi zajema filozofijo, kar ne moremo meriti tudi ne moremo 
izboljševati. PDCA (Plan-Do-Check-Act) pomeni: Planiraj-Izvedi-Meri-Ukrepaj in lahko poteka na 
vseh nivojih organizacije (aktivnosti, postopki, procesi). 

Viri  
 

predstavljajo vse, kar je potrebno za izvajanje dejavnosti in sicer: delimo jih na: finančne, 
kadrovske, materialne in informacijske. 

Plan poslovanja  
(finančni načrt in program 
dela) 

Je sestavljen iz : 

 plan dela po posameznih službah, 

 plan oskrbe in zdravstvene nege, 

 plan prihodkov in odhodkov, 

 plan investicij in investicijskega vzdrževanja, 

 plan strokovnih izobraževanj, 
 kadrovski načrt. 

Letno poročilo  Je sestavljeno iz: 

 poslovno poročilo, 

 računovodsko poročilo. 

Politika kakovosti so usmeritve in cilji, ki zadevajo kakovost in varnost, kot jih formalno izrazi vodstvo. 

Projekt sestav enkratnih, ciljno usmerjenih in časovno omejenih aktivnosti. 
Cilj projekta projekta pove, kaj hočemo s projektom doseči oziroma kam, v kakšno stanje hočemo priti. Cilj 

mora biti vedno merljiv. 

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). 
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3. POSTOPEK   
3.1. Povezave z ostalimi procesi 
 

VHODI V PROCES PROCES IZHOD V PROCES 

Proces vodenja  
 

 
 
 

PROCES VODENJA 
 
 
 
 
 

Proces vodenja 
 

Proces obvladovanja kadrov 
- program/plan izobraževanj 
- potrebe po kadrih  
- izvedeni razgovori s kandidati in izbor 
kandidata 
- analiza o zadovoljstvu zaposlenih 
-zbiranje ponudb za nabavo 
materiala/storitev 

Proces obvladovanja kadrov 
-ocena zaposlenega 
-razpis o kadrovski potrebi 
 

Obvladovanje procesa zdravstvene nege 
in oskrbe 
- letno poročilo, 
- kategorizacija stanovalcev, 
- plan izobraževanj, 
- plan razporeditve delavcev 
- mesečna poročila, 
- plan aktivnosti, 
- incidenti - neželeni dogodki 
- predlogi nabav na podlagi zbranih ponudb 
 

Obvladovanje procesa zdravstvene nege 
in oskrbe 
- plan poslovanja zdravstvene nege 
- plan nabav in investicij 
- sklepi strokovnega sveta 
- zapisnik kolegija direktorice 
- zapisnik strokovnega tima 
 

Proces dela v fizioterapiji in delovni 
terapiji 
- letno poročilo 
- plan aktivnosti 
- plan razporeditve delavcev 
- poročilo o izvedenih aktivnostih 
- predlogi nabav na podlagi zbranih ponudb 

Proces dela v fizioterapiji in delovni 
terapiji 
- plan poslovanja  
- plan nabav in investicij 

Obvladovanje procesa socialnega dela 
- letno poročilo 
- poročilo prostovoljnega dela 
- plan dela 
- plan razporeditve delavcev 
- kategorija oskrbe 
- komunikacija/sodelovanje s svojci 
- poročilo o pohvalah in pritožbah 
- predlogi nabav 
- analiza o zadovoljstvu stanovalcev in 
svojcev zaposlenih 

Obvladovanje procesa socialnega dela  
- plan dela  
- plan nabav in investicij 
- plan projektov 
 
 
 

Proces dela PND 
- letno poročilo 
- plan dela 
- plan razporeditve delavcev 
- kategorija storitev 
- komunikacija/sodelovanje s svojci 
- poročilo o pohvalah in pritožbah 
- predlogi nabav na podlagi zbranih ponudb 
- analiza o zadovoljstvu uporabnikov, 
svojcev 
 

Proces dela PND 
- plan dela  
- plan nabav in investicij 
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Obvladovanje procesa priprave, 
obdelave in postrežbe prehrane 
- letno poročilo 
- plan razporeditve delavcev 
- predlogi nabav na podlagi zbranih ponudb 
- morebitni zapleti  

Obvladovanje procesa priprave, 
obdelave in postrežbe prehrane 
- plan dela 
- plan  nabav in investicij 

Proces nabave  
- letno poročilo o delu 
- plan nabav in investicij 
- plan projektov 
 

Proces nabave 
-letni plan dela ( investicijsko vzdrževanje, 
plan nabav OS, preventivno vzdrževanje) 
-sklepi kolegija direktorice 
 

Proces tehnično vzdrževalne službe  
- letno poročilo 
- predlogi nabav na podlagi zbranih ponudb 
- plan razporeditve delavcev 
- plan vzdrževanja 
- obvestila o posebnostih 
- obvestila o zapletih 
-zbiranje ponudb za nabavo 
materiala/storitev 

 

Proces tehnično vzdrževalne službe  
- plan dela 
- plan  nabav in investicij 
 

Proces FRSS 
- letno poročilo 
- mesečno obvestilo o izterjavah 
- mesečno poročilo o poslovanju 
- plan razporeditve delavcev 
- knjiženje računov 
- predlogi nabav na podlagi zbranih ponudb 

Proces FRSS 
-pregled poslovanja 
-potrjevanje računov, 
-podpisovanje plačilnih nalogov 
- podpisovanje naročilnic 
 

Proces obvladovanje dokumentacije 
-veljaven dokument 
-roki hranjenja (EKN) 

Obvladovanje dokumentacije 
-arhivsko gradivo 

Proces dela v ambulanti 
- letno poročilo  
-dogovor o izvajanju programa osnovnega 
zdravstvenega varstva 
- prisotnost zdravnika 
- sprotno seznanjenje o  posebnostih 
(neobičajna stanja pri stanovalcih) 
- plan dela ambulante 
- predlogi nabav na podlagi zbranih ponudb 
- obvestilo o nadomeščanju zdravnika 

Proces dela v ambulanti 
-letni plan dela 
-podatki o številu postelj in registriranih 
stanovalcev 
 

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

Proces  izboljševanja 
-ukrepi 
-predlogi zaposlenih  
-pritožba in reševanja pritožb 

 
 
3.2. Postopek izvajanja procesa  

Št. Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
vhodni  izhodni 

Opis aktivnosti 

1.  
 

Strateško 
načrtovanje 

Direktor, 
Kolegij direktorja 

NPSV  
letno poročilo 
plani dela posameznih 

služb 
 
 
 

Na osnovi NPSV, letne realizacije, planov dela 
posameznih služb, priporočil ministrstev, vodstvo 
opredeli strateške usmeritve (del Politike kakovosti). 
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   Politika kakovosti 

(strateške usmeritve)   

 
 
 
 

2.  Letno planiranje Direktor,  
Kolegij direktorja,  
Skrbniki procesov 
 

Realizacija preteklega 
leta 
Izhodišča za pripravo 
plana 
Splošni dogovor  
                 

Letni plan  
Letni cilji kakovosti 

Cilji za kazalnike 
kakovosti 

 
  

Izdelavo letnega plana pripravijo vodje služb (kolegij 
direktorja) in FRSS na osnovi ocene realizacije in 
izhodišč MDDSZEM. Direktor na tej osnovi dopolni plan 
in ga v dogovorjenem roku posreduje v obravnavo in  
potrditev  svetu zavoda. 
 
Skrbniki procesov pripravijo letne cilje za kazalnike 
kakovosti za posamezne procese. 
Na podlagi strateških usmeritev podanih v Politiki 
kakovosti direktor pripravi letne cilje kakovosti. 
  
 

3.  Priprava 
ponudbe/pogodbe
/dogovora in 
sprejem naročila 

Direktor,  
Vodje služb, 
FRS 
Izvajalci storitev 

Povpraševanje 
odjemalcev 
Zakonski predpisi  
Naročilnica  

 Ponudba/cenika/ 
pogodba/dogovor o 

izvajanju/ 
Zapis o izvedeni storitvi 

Obračun storitev 

Socialnovarstvene storitve se izvajajo na podlagi 
sklenjenega  dogovora. 
Cene socialnovarstvenih storitev in  tržnih storitev  
pripravi FRS v skladu z izhodišči podanimi s strani 
MDDSZEM.  . 
Izvajalec storitve se seznani z vsebino dogovora oz. 
ceno in o izvedenih storitvah vodi zapise, ki so podlaga  
za obračun storitev. 

4.  Spremljanje 
realizacije in 
reševanje 
operativne 
problematike 

FRSS, 
direktor, 
kolegij direktorja 
Zunanje institucije 

Plan poslovanja 
 

Obdobna poročila 
Ukrepi 

Letno poročilo 
 

Vodja FRSS pripravlja obdobna finančna poročila o 
realizaciji poslovanja in seznani direktorja za ustrezno 
ukrepanje. 
  
Direktor na podlagi finančnega in poslovnega poročila in 
poročila posameznih služb izdela letno poslovno 
poročilo, ki ga posreduje v pregled in potrditev Svetu 
zavoda. Letno poročilo se posreduje zakonsko 
opredeljenim institucijam (MDDSZEM , Ajpes, …). 
 

5.  Izvajanje analiz in 
ukrepanje  

Direktor, 
FRS 
Kolegij direktorja, 
 

 Podatki o realizaciji 
plana poslovanja 

 
Sprejeti ukrepi 

V primeru odstopanj direktor pridobi obrazložitve 
odgovornih vodij služb o vzroku odstopanj. Direktor  v 
sodelovanju s  Kolegijem pripravi načrt ukrepov in jih 
predstavi  Strokovnemu svetu. 

6.  Obvladovanje 
tveganj 

Skrbnik procesa, 
Direktor,  
PVK, 
Zaposleni 

ND Obvladovanje 
tveganj 

                     Register 
tveganj 

Skrbniki procesov na podlagi navodila za obvladovanje 
tveganj opredelijo in obvladujejo tveganja vsak za svoj 
proces.  

7.  Projektno vodenje 
oz. uvajanje novih 
programov 
 

Vodstvo, 
Kolegij 
 

Zahteve opredeljene v 
ISO 9001 
 

Zapis o 
projektu/programu/ 

delavnici 

Predlagatelj pripravi načrt uvedbe 
projekta/programa/delavnice v skladu s predpisanim 
obrazcem, ki ga odobri direktor 
 
 
 
 

 
4. PODROBNEJŠA IN DODATNA NAVODILA 
4.1 Izvedbeni dokument 

Številka dokumenta Naziv dokumenta 

PR 01 Statut 
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4.2 Obrazci 

4.3 Kazalniki kakovosti 

 
 

PR 03 Poslovnik sveta 

PR 04 Poslovnik o volitvah in odpoklicu članov – predstavnikov delavcev v Svet zavoda 

PR 05  Pravilnik o delovnem času in zagotavljanju neprekinjenega institucionalnega varstva 

PR 09 Požarni red 

PR 14  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 

ND 31 Obvladovanje tveganj 

Številka dokumenta Naziv dokumenta 

OB SPL 03 Projekt, program ali delavnica – spletni obrazec 

Kazalnik kakovosti Enota Formula za izračun Periodičnost 
poročanja 

Nosilec 
merjenja 

Komu 
poroča 

Realizacija ciljev plana 
poslovanja 

% Število realiziranih 
ciljev/število vseh ciljev  

Letno, polletno Direktor Vodstvo 


	4.3 Kazalniki kakovosti

