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 FUNKCIJA IME IN PRIIMEK PODPIS 

PRIPRAVIL: Socialna delavka Duši Žakelj  

SKRBNIK DOKUMENTA: Socialna delavka Duši Žakelj  

PREGLEDAL:    PVK Marija Trček  

ODOBRIL:  Direktorica Karmen Arko  

 
PREGLED ZADNJIH SPREMEMB V DOKUMENTU 

Zap. št. Sprememba v točki: OPIS SPREMEMBE 

1. 4.2 Dodali nov obrazec OB SOC 28 

 

1. NAMEN IN PODROČJE UPORABE  
Namen tega organizacijskega  predpisa je opredeliti proces socialnega dela. 
 
2. KRATICE IN POJMI  
2.1 Kratice 

DFBJ Dom upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice.  
OP organizacijski predpis 
PVK predstavnik vodstva za kakovost 
CSP centralni sistem prošenj 
VZNO vodja zdravstvene nege in oskrbe 
DMS diplomirana medicinska sestra 
ZT/SMS, DMS zdravstveni tehnik, srednja medicinska sestra 
KSPO komisija za sprejem, premestitev in odpust 
DTH 
FTH 
FRSS 
DPP 
CSD 

delovni terapevt 
fizioterapevt 
Finančno računovodska in splošna služna 
dodatek za pomoč in postrežbo 
center za socialno delo 

KZZ kartica zdravstvenega zavarovanja 
IS informacijski sistem - računalniška aplikacija za vodenje evidence vlog, uporabnikov, storitev socialne oskrbe. 

 
2.2 Pojmi 

Socialno delo Socialno delo pomeni individualiziran pristop do stanovalca, v katerem se ob varovanju 
zasebnosti, dostojanstva, upoštevanju avtonomije in spoštovanja celovitosti osebnosti, 
posamezniku nudi pomoč pri uresničevanju njegovih potreb in želja. Gre za pomoč v fazi 
prilagajanja novim okoliščinam bivanja, pomoč pri vzpostavljanju socialne mreže v domu in 
izven njega, kot za pomoč pri reševanju različnih osebnih stisk in težav. 

Socialna oskrba Je strokovno vodena dejavnost namenjena izvajanju vsebin socialne preventive, terapije in 
spremljanje uporabnikov.  

Individualni načrt Je načrt obravnave stanovalca, ki ga izdela socialna delavka skupaj s stanovalcem oz. 
socialna delavka, delovna terapevtka, fizioterapevtka in DMS  v roku 1 meseca po sprejemu 
Individualni načrt je sestavljen iz: 
- osnovnih podatkov o stanovalcu, 
- posebnosti trenutnega stanja (diagnoze, namestitev in oskrba), 
- strokovni cilji ter želje stanovalca ter ukrepi za uresničitev.  

Komisija za sprejem, premestitev in 
odpust.  

Skupina, odgovorna za sprejem in razvrstitev v oskrbo prosilca, ki jo sestavljajo: 
- Direktor 
- SD, 
- VZNO, 
- DMS, 
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Strokovni tim za pripravo individualnega 
načrta 

Pri pripravi individualnega načrta sodelujejo: 
 SD 

 DTH 

 FTH 

 DMS 

 Stanovalec/svojec 

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  
-letni plan dela 
-sklepi strokovnega sveta 
-sklepi kolegija direktorice 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

PROCES SOCIALNEGA DELA  
 
 
 
 

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

Proces vodenja kadrov 
- program izobraževanj 
- izvedeni razgovori s kandidati  
- informacije o zadovoljstvu zaposlenih 
- informacijo o pričetku opravljanja 
dela/prakse 
-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  
-individualni načrt (ZNO) 
-informacija o odhodu stanovalca 
-spremembe zdravstvenega 
stanja/oskrbe, diete 
- informacije o problematiki stanovalcev 
-strokovno mnenje za pridobitev DPP 

Proces zdravstvene nege in zdravstvene 
oskrbe  
- podatki o sprejemu/premestitvah/izstopu 
- podatki o kontaktni osebi in skrbniku 
- podatki o socialni oskrbi, kategorizacija 
oskrbe stanovalcev, diete 
- obvestila o pritožbah glede nege in 
zdravstvene oskrbe 
- informacije o problematiki stanovalcev  
-potreba po pripravi strokovnega mnenja za 
pridobitev DPP 

Proces dela v fizioterapiji in delovni 
terapiji 
-individualni načrt 
 

Proces dela v fizioterapiji in delovni 
terapiji 
- obvestilo sprejemu, premestitvah 
 

Proces socialnega dela  
 

Proces socialnega dela  
 

Proces dela PND 
-informacija o razmerah za nujen sprejem 

Proces dela PND 
-obvestilo o datumu sprejema 

Obvladovanje procesa priprave, 
obdelave in postrežbe prehrane 
 

Obvladovanje procesa priprave, 
obdelave in postrežbe prehrane 
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Proces dela v ambulanti 
-informacije o zdravstvenem zavarovanju 
stanovalcu 

Proces dela v ambulanti 
 

Proces FRSS 
-obračun oskrbe  
 

Proces FRSS 
-podatke o plačnikih 

Proces nabave  
-evidenca izdanega materiala 
 

Proces nabave  
- zahtevek oz. potreba po določenih artiklih 
(pisarniški material) 
 

Proces tehnično vzdrževalne službe  
- posebnosti glede obiskov in stanovalcev 
(recepcija) 
- preventivni vzdrževalna dela 
 

 

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

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

Proces  izboljševanja 
-rezultati anketiranja stanovalcev in svojcev 
-Ukrepi 
-koristni predlogi zaposlenih  

Obvladovanje dokumentacije 
-način in čas arhiviranja (EKN) 

Obvladovanje dokumentacije 
-dokumentacija za arhiviranje 

CSD 
-potrebe po namestitvi 
 

Zainteresirane stra 
ni 

CSD 
- informacija o sprejemih 
- dogovori 
- zahteva za oprostitev plačila 

Svojci 
-potrebe po namestitvi 
-potrebe po ureditvi statusov 

Svojci 
-informacija o sprejemih 
-informacije o socialni oskrbi 
-pomoč pri ureditvi statusa 

Zdravstvene ustanove 
-potrebe po namestitvi 
 

Zdravstvene ustanove 
-informacija o sprejemih 
 

 
 
 
3.1.1 Postopek izvajanja procesa 

Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
vhodni,  izhodni 

Opis aktivnosti 

1.  Začetno 
informiranje o 
storitvah  

SD 
 

 Informativno 
gradivo (zloženke, 
splet + obrazci) 
 Cenik storitev 
 

  
 

SD lahko komunicira o storitvah: 

 Osebno (v okviru delovnega časa) 
 Telefonsko (v okviru delovnega časa) 
 e-pošti (v okviru delovnega časa) 
 Spletna stran. 
 
Vsebina začetnega informiranja, ki ga podaja SD 
lahko zajema: informacije o zasedenosti kapacitete, 
čakalno dobo, cena storitev, o številu stanovalcev, 
vrstah sob, možnosti ogleda doma, informacije o 
storitvah, ponudbi aktivnosti, dodatne storitve (frizer, 
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Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
vhodni,  izhodni 

Opis aktivnosti 

pediker). 

2.  Sprejem prošnje 
 

SD 
vlagatelj 

 Vloga za sprejem 
ali premestitev v 
institucionalno varstvo 
  
 
 Pravilnik o 
sprejemu, premestitvi 
in odpust stanovalcev 
DFBJ 

     Obvestilo k 
dopolnitvi vloge za 

sprejem  

Vloga za sprejem (na z državnim pravilnikom 
predpisanem obrazcu) s strani vlagatelja se lahko 
preda pisno po pošti, prinese osebno v socialno 
službo ali posreduje po elektronski pošti. 
 
Prošnjo SD vnese preko IS tudi v CSP. 
 
SD ugotavlja popolnost prošnje. V primeru, da ta ni 
popolna, SD vlagatelja pozove, da v roku 15 dni od 
prejema poziva o dopolnitvi prošnje to ustrezno 
dopolni ustno ali pisno.  
 

3.  Obravnava prošnje KSPO 
 

 Pravilnik o 
sprejemu, premestitvi 
in odpust stanovalcev 
DFBJ 

Obvestilo o 
izpolnjevanju pogojev 

in uvrstitvi v čakalno 
vrsto  

 
Odločba o 

neizpolnjevanju 
pogojev  

 
Zapisnik komisije  za 
sprejem, premestitev 

in odpust 
 
 

Prejete prošnje se po določilih Pravilnika o 
postopkih pri uveljavljanju pravice do 
institucionalnega varstva (v nadaljevanju pravilnik), 
vnese v IS SD. Nato jo posreduje KSPO, ki prošnjo 
obravnava. KSPO ugotovi, ali je prošnja upravičena 
in izpolnjuje pogoje za sprejem ter na podlagi 
zdravstvenega mnenja tudi okvirno določi vrsto 
oskrbe (najmanj 1-mesečno). SD izda vlagatelju 
Obvestilo o uvrstitvi v čakalno listo.  
V primeru, da vlagatelj ne izpolnjuje pogojev za 
sprejem, se izda negativna odločba in se postopek 
zaključi. Aktualna prošnja je tista prošnja, katere 
uporabnik nujno potrebuje domsko namestitev ter bi 
v primeru sprostitve kapacitete ter poziva k 
sprejemu, sprejel ponujeno prosto mesto. 
SD izmed vlog uvrščenih na čakalni seznam redno 
preverja aktualnost prošenj. 
Prošnje se lahko nanašajo na različne oblike 
institucionalnega varstva: dnevno varstvo, začasni 
sprejem, stalni sprejem.  

4.  Vodenje evidence 
aktualnih prošenj 

SD  Pravilnik o 
sprejemu, premestitvi 
in odpust stanovalcev 
DFBJ 

Evidence aktualnih 
prošenj  

 

Evidenco aktualnih prošenj SD vodi glede na 
nujnost namestitve v DFBJ (po kategorijah). 
SD vodi evidenco želja po namestitvi v enoposteljno 
sobo. 
Informacije o čakalnem seznamu SD posreduje 
zainteresiranem stranem. 
Aktualnost SD preverja sproti glede na možnosti 
namestitve. 
 

5.  Izbor novega 
stanovalca 

KSPO  Pravilnik o 
sprejemu, premestitvi 
in odpust stanovalcev 
DFBJ 
 

Zapisnik komisije o 
prostem mestu  

Obvestilo o sprejemu 
ostalim službam  

KSPO ponovno preveri ustreznost dokumentacije in 
predlaga sprejem vlagatelja s seznama čakajočih za 
sprejem, in pri tem upošteva določila pravilnika: 
 vrstni red po prispetju prošenj oz. dolžina 

čakalne dobe, 

 bližina stalnega bivališča vlagatelja in svojcev , 

 zdravstveno stanje uporabnika, 

 socialne razloge. 
Na podlagi zgoraj omenjenih kriterijev, KSPO vodi 
Zapisnik o predlaganem kandidatu v katerem se 
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Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
vhodni,  izhodni 

Opis aktivnosti 

določi oskrba. 
SD se z bodočim stanovalcem/svojcem ustno ali 
telefonsko dogovori za takojšnji sprejem oz. za 
rezervacijo termina. O predvidenem sprejemu SD 
obvesti pristojne službe (raportna knjiga).  
 

6.  Sklenitev dogovora 
o zagotavljanju 
storitve in 
sprejem stanovalca 

SD, 
DMS 
Vlagatelj/skrbnik 
Pisarniški referent 
 

 Izjave in soglasja  
 
 

Dogovor o vrsti, 
obsegu, trajanju in 

ceni storitev 
Zapisnik z 

informacijami o 
sprejemu   

               Hišni red 
Kategorija oskrbe 

Informacije 
 

Sprejem stanovalca  izvede SD in DMS.  V 
pogovoru s stanovalcem SD pridobi  podrobnejše 
informacije o njegovih potrebah, sposobnostih, 
življenjskem okolju, osebnih navadah, družini, 
socialni mreži, itd. (socialna anamneza).  
Seznani ga z: 

 določili Hišnega reda,  
 naborom socialnovarstvenih storitev (cenik 

vrste oskrbe),  

 dodatnimi  storitvami (cenik dodatnih 
storitev), 

 osnovne informacije o  bivanju. 
 

Ob sprejemu SD pripravi pisni Dogovor o 
zagotavljanju storitve institucionalnega varstva, ki 
ga skleneta DFBJ, stanovalec in zavezanec k 
plačilu. Sočasno stanovalec/pooblaščenec podpiše 
Izjave in soglasja. SD hrani navedeno 
dokumentacijo v osebni mapi stanovalca. 
 
SD evidentira sprejem stanovalca v IS in v 
sodelovanju s pisarniškim referentom izvede prijavo 
bivališča in soglasja za vročenja pošte. 
 

7.  Priprava 
individualnega 
načrta 

SD, 
DTH 
FTH 
DMS 
stanovalec 

Individualni načrt  
Evalvacija  
 

Zapisi o socialni 
obravnavi 

Individualni načrt 
(celota) 

Izdela ga SD, DTH, FTH, DMS skupaj s 
stanovalcem, vsak za svoje področje po sprejemu. 
Sestavljen je iz: 
- osnovnih podatkov o stanovalcu, 
- posebnosti trenutnega stanja (diagnoze, 

namestitev in oskrba), 
- strokovni cilji ter želje stanovalca ter ukrepi za 

uresničitev.  
V kolikor stanovalec individualnega načrta ne želi, 
se to zabeleži. 
SD v sodelovanju s  stanovalcem, DTH, FTH, DMS 
dvakrat letno izvede tudi evalvacijo ciljev 
individualnega načrta. 

8.  Socialna obravnava SD  Program 
prostovoljnega dela v 
DFBJ 

 
 

Zapisi o socialni 
obravnavi 

Individualni načrt 
(celota) 

Analiza zadovoljstva 

Socialna obravnava je lahko individualna, skupinska 
in skupnostna. 
Individualna socialna obravnava zajema različne 
oblike svetovanja in pomoči stanovalcem in njihovim 
svojcem (reševanje konfliktov, urejanje uradnih in 
finančnih zadev, informiranje, vključevanje in 
oblikovanje socialne mreže,...).  
Animator vodi delo s prostovoljci (sestanki, stiki, 
dokumentacija). 
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Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
vhodni,  izhodni 

Opis aktivnosti 

stanovalcev/svojcev
 

 
 

SD organizira izvedbo letnega ugotavljanja 
zadovoljstva stanovalcev/svojcev.  

9.  Sprememba 
kategorije oskrbe 

KSPO, 
DMS, 
Pisarniški referent 
 

 Pisni predlog za 
spremembo 
kategorije oskrbe 
 
 
Zapisnik o spremembi 

oskrbe  
Aneks k dogovoru  

KSPO o spremembi oskrbe vodi Zapisnik o 
spremembi oskrbe, na pobudo DMS. Zapisnik vodi 
pisarniški referent. 
SD izdela Dodatek k dogovoru, v primeru: 

 spremenjene cene oskrbnega dne zaradi 
spremembe zdravstvenega stanja 
stanovalca  

 spremembe bivalnega standarda.   
V primeru doplačila oskrbnih stroškov s strani 
občine se o spremembi obvesti pristojen CSD.  
 

10.  Premestitve/izstop/ 
odpust stanovalca 

KSPO, 
Stanovalec/svojec 
 

Pravilnik o 
sprejemu, premestitvi 
in odpustu 
stanovalcev Doma 
upokojencev dr. 
Franceta Bergelja 
Jesenice 
 Ustni predlog 
stanovalca za 
premestitev  
Predlog KSPO za 
premestitev  
 Prošnja za odpust 
iz institucionalnega 
varstva 
 Predlog komisije o 
odpustu 
 Sklep o odpustu 

 
 

Soglasje o 
premestitvi 

Seznam čakajočih za 
notranje 

premestitve 
Zapisnik komisije za 

sprejem, premestitev 
in odpust  

Aneks k dogovoru  
Razklenitev dogovora 

 

Premestitev v okviru DFBJ se lahko opravi na 
podlagi predloga stanovalca/svojca ali KSPO.  
V primeru, da se izvede premestitev na podlagi 
KSPO se pridobi pisno soglasje s strani 
stanovalca/svojca. 
 
Stanovalec prošnjo za premestitev znotraj DFBJ 
ustno poda pri SD, ki ga uvrsti na Seznam čakajočih 
za notranje premestitve. O premestitvi odloča KSPO 
in ob tem upošteva kriterije za premestitev (Pravilnik 
o sprejemu, premestitvi in odpustu stanovalcev 
Doma upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice 
). O tem se vodi zapisnik KSPO, ki je podlaga za 
sklenitev Aneksa k dogovoru s stanovalcem. 
 
O odpustu odloča KSPO skladno z določili 
Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju pravice do 
institucionalnega varstva in/ali na podlagi kršitev 
pravil Hišnega reda in o tem vodi Zapisnik. 
 
V primeru, da stanovalec želi na lastno željo izstopiti 
iz doma, pri SD vloži Prošnjo za odpust iz 
institucionalnega varstva, in sicer najmanj 5 dni 
pred odhodom. Postopek za izstop se zaključi s 
podpisom Razklenitvi dogovora.  
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Št. 
 

Aktivnost Odgovoren 
Sodeluje 

Dokument/zapis 
vhodni,  izhodni 

Opis aktivnosti 

11.  Smrt stanovalca SD,  
DMS/MS/ZT, 
zdravnik 

Zdravniško potrdilo 
o smrti in poročilo o 
vzroku smrti 
Raportna knjiga  
 

Zabeležka v IS 
Sožalnica 

Na podlagi potrjene smrti DMS ali SMS/ZT oz. 
zdravnik obvesti svojce. SD v primeru, da 
stanovalec svojcev nima, o njegovi smrti obvesti 
pristojni CSD.  
En izvod zdravniškega potrdila o smrti in poročila o 
vzroku smrti od zdravnika prevzame ZNO. 
Ob smrti ZNO s svojci uredi prevzem osebnih 
predmetov, oblačil ter medicinsko tehnični 
pripomoček pokojnika. O prevzemu se naredi zapis. 
SD evidentira smrt v IS ter zabeleži zaključek 
bivanja v domu z uradnim zaznamkom. SD svojcem 
po smrti pošlje tudi sožalnico s podpisom 
direktorice. 

 
 
 

 
4.1 Povezave z drugimi dokumenti 

 
4.2 Obrazci 

Oznaka dokumenta Naziv dokumenta 

PR  02 Hišni red 

PR 16 Pravilnik o sprejemu, premestitvi in odpust stanovalcev DFBJ 

PR 17 Pravilnik o socialnovarstvenih storitev v Domu upokojencev dr. Franceta Bergelja Jesenice in o 
razvrščanju stanovalcev v kategorije oskrbe 

PR 21 Pravilnik o delovanju komisije za sprejem  in odpust 

PR 29 Program prostovoljnega dela v Domu upokojencev dr. Franceta Berglja Jesenice 

ND 19 Navodilo za delo s stanovalci z demenco 

  

Oznaka 
dokumenta 

Naziv dokumenta 

OB SOC 01 zapisnik ob sprejemu 
OB SOC 02 izjava o doplačilu 
OB SOC 03 preusmeritev pokojnine 
OB SOC 05 pooblastilo za dvig pokojnine 
OB SOC 06 odgovor o zavrnitvi sprejema 
OB SOC 07 premestitev - lastna želja 
OB SOC 08 premestitev - predlog KSPO 
OB SOC 09 preusmeritev pošte 
OB SOC 10 potrdilo o bivanju 
OB SOC 11 potrdilo o stalnem prebivališču 
OB SOC 12 razklenitev dogovora 
OB SOC 13 odgovor na prošnjo - domači 
OB SOC 14 odgovor na prošnjo - tuji 
OB SOC 15 izjava o soglasju za delo študentov 
OB SOC 16 pooblastilo za naročanje inkontinenčnih pripomočkov 
OB SOC 17 izjava o varstvu osebnih podatkov 
OB SOC 18 življenjska zgodba 
OB SOC 19 Spremembe v bivanju stanovalcev 
OB SOC 20 sestanki komisija - izdredni 
OB SOC 21 anketni vprašalnik-svojci 



 Oznaka OP 03 
Organizacijski predpis Stran od strani: 8/8 

PROCES SOCIALNEGA DELA 
Velja od: 11.5.2022 

Izdaja: 02 

 

 

 

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 SOC 22 anketni vprašalnik-stanovalci 

OB SOC 23 Izjava stanovalca - mlajšega od 65 let 
OB SOC 24 Odgovor na prošnjo – začasni sprejem 

OB SOC 25 Odgovor na prošnjo – domači evidenčni sprejem 

OB SOC 26 Zavrnitev sprejema 

OB SOC 27 Zapisnik komisije 

OB SOC 28  Zapisnik komisije - izredni 

OB SOC 29 Začasni sprejem - odgovor 

OB SOC 30 Začasni sprejem - zapisnik 

Zunanji 
dokument Vloga za Sprejem 

Kazalnik kakovosti Enota Periodičnost 
poročanja 

Nosilec merjenja Komu poroča 

Zadovoljstvo svojcev z delom socialne 
službe 

Število  
letno SD Direktor 

Zadovoljstvo stanovalce z delom 
socialne službe 

Število  
letno SD Direktor 


