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 FUNKCIJA IME IN PRIIMEK PODPIS 

PRIPRAVIL: Pomočnik direktorja Mitja Slapar  

SKRBNIK DOKUMENTA: Pomočnik direktorja Mitja Slapar  

PREGLEDAL:    PVK Marija Trček  

ODOBRIL:  Direktorica Dr. Karmen Arko  

 
PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU 

Zap. št. Sprememba v točki: OPIS SPREMEMBE 

1 3.2.1  Zapis sprejema pošte 

2 4.2 Umaknili 2 obrazca (se ne uporabljata več) 
 

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE  
Namen tega organizacijskega  predpisa je opredeliti proces obvladovanja dokumentacije. 
 
2. KRATICE IN POJMI  
2.1 Kratice 
SPL Splošno  
SVK Sistema vodenja kakovosti in varnosti 
DFBJ Dom upokojencev Franceta Berglja Jesenice 
PVK Predstavnik vodstva za kakovost 
TS Tehnična služba 
PIS Pisarniški referent 
PD Pomočnik direktorja 
EKN Enotni klasifikacijski načrt 
 
2.2 Pojmi 

Dokumentacija 
(dokumentirana informacija) 

dokumentacijo sestavljajo: 
- dokumenti in 
- zapisi. 

Dokumenti 
(vzdrževana dokumentirana 
informacija) 

so vse zahteve, zapisane na kateremkoli nosilnem mediju (papir, fotografija, magnetni ali 
elektronski medij,…). 

Zapisi 
(hranjena dokumentirana informacija) 

je tista vrste dokumentacije, v katerih se navajajo doseženi rezultati ali podajajo dokazi o 
izvedenih aktivnosti, ki jih določajo zahteve, zapisane na kateremkoli mediju. 

Dokumentacija sistema vodenja 
kakovosti 
 

POSLOVNIK KAKOVOSTI: 

 je osnovni dokument, ki določa zasnovo celotnega sistema kakovosti v DFBJ  skladno 
z zahtevami standarda ISO 9001. 

DOKUMENTI 2. NIVOJA: 

 je zbir vseh izvedbenih dokumentov, ki so navedeni v Poslovniku kakovosti (pravilniki 
in organizacijski predpisi). Ti dokumenti podrobneje oziroma operativno določajo 
procese in ostale aktivnosti posameznih področij sistema kakovosti in varnosti. 

DOKUMENTI 3. NIVOJA (navodila za delo, obrazci): 

 so pisni dokumenti, ki opisujejo način neposrednega izvajanja posameznih delov s 
področja sistema kakovosti in varnosti. 

Dospela pošta 

 

je pojem pod katerim razumemo: 
- vse poštne pošiljke prispele na naslov DFBJ, 
- vse priporočene poštne pošiljke,  
- vsa prispela elektronska sporočila, 
- vso pošto, ki jo zaposleni prinesejo v sprejemno pisarno (pisarniški referent) 

Elektronska pošta 
V primeru več prejemnikov e-pošte, je oseba, odgovorna za podajo odgovora, navedena na 
prvem mestu. 

Službena pošta se šteje vsa pošta, ki je naslovljena na DFBJ. 

Osebna pošta se šteje pošta na kateri je na prvem mestu ime in priimek prejemnika in se ta ne odpira. 

Odposlana pošta  je pojem pod katerim razumemo: 
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 - vse poštne pošiljke, ki jih iz DFBJ  pošiljamo drugim prejemnikom, 
- odposlana elektronska sporočila. 

Zunanja dokumentacija Dokumentacija, ki nastaja izven zavoda. 

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 

Poslovnik kakovosti je osnovni dokument s področja kakovosti in varnosti, ki opredeljuje sistem vodenja 
kakovosti in varnosti, skladno z zahtevami standarda kakovosti ISO 9001. 

Pravilnik je dokument, ki ureja posamezni proces in/ali je povezan z zakonskimi določili (pravilnik o 
Sistemizaciji delovnih mest,…) 

Navodila za delo je dokument, ki ureja podrobneje posamezno aktivnost v procesu  (parkirni red,,…) 
Proces je  skupek med seboj povezanih ali vzajemno vplivajočih aktivnosti, ki pretvarjajo vhode v 

izhode in vsebuje kazalnik/e kakovosti (merjenje). 

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  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROCES OBVLADOVANJA 

DOKUMENTACIJE 
 
 
 
 
 
 

Proces vodenja 
-veljaven dokument 
-roki hranjenja  
 

Proces vodenja kadrov 
-predlog dokumenta 
-arhivsko gradivo 

Proces vodenja kadrov 
-veljaven dokument 
-roki hranjenja 
 

Proces zdravstvene nege in 
zdravstvene oskrbe 
-predlog dokumenta 
-arhivsko gradivo 
 

Proces zdravstvene nege in zdravstvene 
oskrbe  
-veljaven dokument 
-roki hranjenja 
 

Proces dela v fizioterapiji in delovni 
terapiji 
-predlog dokumenta 
-arhivsko gradivo 

Proces dela v fizioterapiji in delovni 
terapiji 
-veljaven dokument 
-roki hranjenja 
 

Proces socialnega dela  
-predlog dokumenta 
-arhivsko gradivo 

Proces socialnega dela 
-veljaven dokument 
-roki hranjenja 
 

Proces dela v PND 
-predlog dokumenta 
-arhivsko gradivo 

Proces dela v PND 
-veljaven dokument 
-roki hranjenja 
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Obvladovanje procesa priprave, 
obdelave in postrežbe prehrane 
-predlog dokumenta 
-arhivsko gradivo 

Obvladovanje procesa priprave, 
obdelave in postrežbe prehrane 
-veljaven dokument 
-roki hranjenja 
 

Proces FRSS 
-predlog dokumenta 
-arhivsko gradivo  

Proces FRSS 
-veljaven dokument 
-roki hranjenja 
 

Obvladovanje nabave 
-dokumentacija za arhiviranje 

Obvladovanje nabave 
-način in čas arhiviranja (EKN) 

Proces tehnično vzdrževalne službe  
-predlog dokumenta 
-arhivsko gradivo 

 

Proces tehnično vzdrževalne službe  
-veljaven dokument 
-roki hranjenja 
 

Vrednotenje izboljševanje 
-predlog dokumenta 
-arhivsko gradivo  

Vrednotenje izboljševanje 
-veljaven dokument 
-roki hranjenja 
 

Proces dela v splošni ambulanti 
-predlog dokumenta 
-arhivsko gradivo 

Proces dela v splošni ambulanti 
-veljaven dokument 
-roki hranjenja 
 

 
 
3.2.  Postopek izvajanja  
 

Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
vhodni,  
izhodni 

Opis aktivnosti 

1.  Vrste, sprejem in 
razdelitev 
dokumentacije 

PIS, 
Zaposleni v TS 
 
 

 Zunanja 
dokumentacija 
 
Evidenca o sprejemu/ 

posredovanju 
dokumentacije  

Dospelo pošto (priporočeno in navadno) sprejme  PIS 
Pošto, ki je naslovljena na stanovalca, zaposleni v TS 
(recepcija) predhodno izloči in izroči naslovniku. 
 
Pošta, ki je naslovljena na točno določeno osebo 
zaposleno v DFBJ,  se zaprta vroči naslovniku.  
 
Sprejem in oddajo pošte na pošti izvajajo zaposleni v TS. 
 
V sprejemni pisarni PIS pošto odpre in določi prejemnika 
 
Razvrščeno pošto po prejemnikih ali službah PIS v 
sprejemni pisarni vloži v predalnike posameznih služb oz. 
pošto za stanovalce preda  v recepcijo.   
 
Elektronska pošta: 
Pošta prejeta po elektronski pošti na info e-naslov 
odgovorna oseba elektronsko posreduje kompetentnim 
osebam. 
  
Zaposleni prinašajo pošto in jo odlagajo na za to 
odrejenem mestu v sprejemni pisarni praviloma do 12 
ure. 
PIS  izvede žigosanje pošte (žig zavoda, žig plačane 
pošte) in vpis pošte v popis oddanih pošiljk. 
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Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
vhodni,  
izhodni 

Opis aktivnosti 

 
Evidenco posredovanja in sprejema pošte PIS vodi v 
računalniškem programu (vloge za sprejem, PND, 
pogodbe, bančništvo, zavarovalništvo). 
 

2.  Spremljanje 
zakonodaje in 
regulative 

Vodje služb  Zakonodaja in 
regulativa  

Vodje služb spremljajo spremembo oz. dopolnitve 
zakonodaje vsak na svojem področju preko 
informacijskih in drugih uporabniških portalov (skupnost 
socialnih zavodov, strokovna združenja, področne 
zbornice in strokovnih aktivov,…). 

3.  Varovanje osebnih 
podatkov 

Zaposleni, 
Zunanji izvajalci in 
sodelavci 
 

Zakonodaja 
Pravilnik o 
varovanju osebnih 
podatkov 
Izjava o varovanju 
osebnih podatkov 

   Evidenca 
posredovanih 

osebnih podatkov 

Za varovanje osebnih podatkov s katerimi se srečujejo pri 
svojem delu, so odgovorni vsi zaposleni. V ta namen 
vsak zaposlen podpiše izjavo o varovanju osebnih 
podatkov. Ravnanje z občutljivimi osebni podatki 
(zdravstvena dokumentacija) je podrobneje  opredeljena 
v Pravilniku o varovanju osebnih podatkov. 

4.  Obravnava 
dokumentov SVK 
in odobritev 

Skrbnik procesa, 
Direktor, 
Odgovorna oseba, 
Sodelujoči v procesu, 
Kolegij direktorja 

 Predlog 
dokumenta 
Pripombe v pisni 
obliki 
 

Odobreni dokument 
 

Pripravo predloga dokumenta organizira ali pa predlog 
pripravi skrbnik procesa s sodelavci. Podrobna navodila 
za oblikovanje in označevanje dokumenta so v točki 4. 
Skrbnik procesa posreduje podpisan čistopis dokumenta 
pooblaščencu za pregled (vedno vsaj PVK). Izdelan 
čistopis dokumenta PVK posreduje v odobritev odgovorni 
osebi, ki o tem seznani kolegij. 
Pripravljavec dokumenta ne more biti hkrati tudi 
pregledovalec tega dokumenta. 
Vsi dokumenti so dosegljivi na računalniški mreži, objavo 
organizira PVK. 

5.  Izdelava / 
nastajanje zapisov 

Zaposleni 
 

 Notranji 
dokumenti (SVK) 
Zunanji dokumenti 
 

Zapisi  
 

Zapisi kakovosti so: 
1. zapisi vodstvenih pregledov, 
2. zapisi o izobraževanju in strokovnem 

izpopolnjevanju, 
3. zapisi o rezultatih pregledov zahtev naročil 

odjemalcev (Dogovori, blagajniški prejemek, cenik, 
računi), 

4. zapisi o ugotavljanju zadovoljstva in pritožb 
stanovalcev in svojcev, 

5. zapisi o ocenjevanju dobaviteljev in potrebnih 
ukrepih, ki izhajajo iz ocenjevanja dobaviteljev, 

6. zapisi o reklamacijah do dobaviteljev proizvodov in 
storitev, 

7. zapisi o realizaciji planov, 
8. zapisi o izvedenih storitvah (dokumentacija ZNO, 

računalniški program,), 
9. zapisi o identifikaciji in sledljivosti (dokumentacija 

ZNO, računalniški program,)  
10. zapisi o poškodovanju lastnine stanovalcev, 
11. zapisi o kalibracijah in overitvah, 
12. zapisi o kontrolah, nadzori (revizija, inšpekcije), 
13. zapisi o rezultatih notranjih in zunanjih presoj ter 

ustreznih ukrepih, 
14. zapisi o ugotovljenih neskladnostih in izvedenih 
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Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
vhodni,  
izhodni 

Opis aktivnosti 

ukrepih 
15. Zapis o obvladovanju tveganj. 
Na zapisih so praviloma naslednji podatki: 
• datum nastanka in izdelave zapisa, 
• vsebina zapisa, 
• podpis zapisa. 
 

6.  Arhiviranje 
 

Pooblaščene osebe, 
Izvajalci zapisov 
 

Enotni 
klasifikacijski načrt 
(zakonodaja) 
 

Arhivirani zapisi 

Pri postopku arhiviranja dokumentacije je potrebno 
upoštevati vsakokrat veljavne zakonske predpise.  
V arhiv se oddaja samo ustrezno urejena in označena 
dokumentacija. 
 
Vsa dokumentacija razen zdravstvene dokumentacije 
(zdravstveni kartoni), ki je oddana v arhiv, je vložena v 
kartonski register (fascikel) oz. ovojne mape z napisi, ki 
vsebujejo naslednje podatke: 

         naziv službe, iz katere gradivo izvira 

         vsebina dokumentacije  

         leto nastanka oz. od -------- do leta --------. 

 
 
Zdravstvena dokumentacija je arhivirana v  
ognjevarnih kovinskih omarah, urejena po abecedi in je  
zaklenjena.  
Dokumentarno gradivo s  posameznega področja oz.  
službe se oddaja sproti glede na prostorske potrebe. 
Arhivsko in dokumentarno gradivo, ki se trajno hrani,  
se pripravi za trajno hrambo tako: 
-da se zravna in zloži v format, ki je primeren za  
skladiščenje, 
-da se arhivske škatle in morebitne druge tehnične enote,  
postavljajo ali polagajo na police, idr. 

Prostor v arhivu je določen za posamezne službe zavoda. .

 

 

 

 

 
 
 

4.   PODROBNEJŠA IN DODATNA NAVODILA 
 
O b l i k a :  
Dokumente splošnega pomena izdelujemo praviloma v obliki, kot jo določa ta OP. 
 
Vsaka stran dokumenta vsebuje naslednja polja s podatki in sicer: 
prva stran: 

 vrsta dokumentov splošnega pomena:, 
 logotip in naziv zavoda:,  
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 »Številka dokumenta:«, 
 »Izdaja:« 

 » Velja od:«, 

 ime (naslov) dokumenta:, 

 oznaka: »Stran od strani:«, 

 vsebina:, 

 »Pripravil:«, 

 »Pregledal:«, 

 »Skrbnik dokumenta:«, 

 »Odobril:«, 

 tekst o izvirnosti dokumenta 

 pregled zadnjih sprememb v dokumentu 
druga in vse ostale strani: vsebuje enake podatke, kot prva stran, razen, da so opuščene rubrike:  

 »Pripravil:«, 

 »Pregledal:«, 

 »Skrbnik dokumenta:«, 

 »Odobril:«, 
 
Logotip je standardiziran znak DFBJ. 
 

  
 
Ime (naslov) dokumenta odraža področje in vsebino, ki jo dokument ureja. 
Številka dokumenta – za številčno označevanje dokumenta uporabljamo sistem označevanja z naslednjo strukturo: 
 
 XX      XXX       XX                    

    Tekoča številka dokumenta vezana na predhodno štirimestno   
številko.     

     
Črkovna oznaka za posamezno področje se uporablja samo 
označevanje obrazcev 

     
Vrsta dokumenta splošnega pomena: 
PK – Poslovnik kakovosti 
PR – Pravilniki 
OP – Organizacijski predpisi 
ND – Navodila za delo 
OB – Obrazci 

 
Črkovne oznake za posamezne službe oz. področja dela. 
SPL Splošno 
KAD Kadrovska služba 
DFT Delovna in fizioterapija 
ZNO Zdravstvena nega in oskrba 
AMB Ambulanta 
SOC Socialno delo 
PND Pomoč na domu 
KUH Kuhinja 
FRS Finančno računovodska služba 
TEH Tehnična služba 
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Primer označevanja OP: 
OP          01  
      

Zaporedna številka 

     Vrsta dokumentov splošnega pomena  (organizacijski predpis) 

                                 
            
Označevanje obrazcev: 
 
Primer  
OB       ZNO                 01          

      
       

Tekoča številka obrazca 

       
Tekoča številka obrazca v okviru področja ZNO 

       
Kratica za obrazec 

 
V s e b i n a :  
Organizacijske predpise obvezno izdelujemo v vsebini, kot jo predpisuje ta OP. 
 
4.1 Povezave z drugimi dokumenti 

 
4.2 Obrazci 

 
4.3 Kazalnik kakovosti 

 

Oznaka dokumenta Naziv dokumenta 

PR  07 Pravilnik o tehničnih in organizacijskih ukrepih za obdelavo osebnih podatkov skladno z določbami 
splošne uredbe o varstvu osebnih podatkov 

Oznaka dokumenta Naziv dokumenta 

OB SPL 01 Zapisnik o izločitvi dokumentov 

OB KAD 02 Izjava o varovanju osebnih podatkov 

Kazalnik kakovosti Enota Periodičnost 
poročanja 

Nosilec merjenja Komu poroča 

Število izgubljene priporočene  pošte število letno Pisarniški referent Direktor 

     


