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1 UVOD 
 
Staranje populacije oz. spreminjanje njene starostne strukture že ima in bo v prihodnosti imelo še večje 
posledice tudi za področje zdravstva in socialnega varstva. Pričakujemo lahko povečanje zdravstvenih 
in socialnih stisk starejše populacije in posledično povečano povpraševanje po različnih zdravstvenih 
in socialnih storitvah, povečanje potreb po negovalnih storitvah, storitvah prevozov in predvsem po 
različnih oblikah podpornih storitev za oskrbo na domu. V prihodnje je nujno v večji meri spodbujati in 
razvijati skupnostno oskrbo in zagotoviti pestrost oblik pomoči na domu, saj bomo le tako omogočili 
formalno oskrbo na domu oz. v lokalnem okolju večjemu številu ljudi in obenem blažili pritisk na 
institucionalno varstvo ob naglem povečevanju deleža starejšega prebivalstva, ki bo tovrstne storitve 
potrebovalo. 

Staranje je zvezni proces, ki se začne z rojstvom in pomeni proces spreminjanja vseh razsežnosti. 
Preko prvega in drugega življenjskega obdobja vstopamo v tretje, ki se s teoretičnim mejnikom 
začne s 65. letom in takrat označimo človeka kot starega. Ta mejnik se vedno bolj pomika v starejša 
obdobja in danes že govorimo o četrtem življenjskem obdobju, ki se začne s 75. letom. Stari ljudje 
različno ohranjajo in razvijajo svoje sposobnosti, in tako so velike razlike med njimi glede potrebne 
pomoči v tem obdobju. 

Že po 65. letu se pri osebah občasno pojavi potreba po pomoči pri večjih opravilih, ki se z leti lahko 
povečuje. Pri tem pa si ljudje želijo ohraniti neodvisnost od institucionalne oskrbe in biti č im dlje 
v svojem domačem okolju. Po raziskavah v svetu živi samo 5  % starih ljudi v domovih upokojencev, 
približno 95 % pa jih živi v domačem okolju. 

Pomoč na domu pomeni eno izmed možnosti celostne družbene skrbi za stare ljudi v domačem okolju, 
pri tem pa nas mora voditi načelo spoštovanja človekove osebnostne celotnosti, pravica posameznika 
do samoopredelitve in spoštovanja lastnih odločitev.  
Namen socialne oskrbe na domu je zmanjševanje namestitev v institucije in temelji na preostalih 
sposobnostih uporabnika. Težave oz. stiske, na katere se odzove služba pomoči na domu, so: 
- trenutne, kot so bolezen, izguba drage osebe, odpust iz bolnišnice;  
- trajnejše, kot so zmanjšana sposobnost samooskrbe pri starostniku, ki živi sam in se pri 

pomoči ne more opreti na družino; 
- zmanjšana sposobnost samooskrbe ob občasni pomoči svojcev;  
- osamljenost, ranljivost, bojazen, občutek nemoči;  
- nesposobnost opravljanja gospodinjskih opravil oz. nezmožnost skrbi za osebno higieno, 

samostojno nakupovanje, potreba po pomoči pri urejanju osebnih zadev; 
- občasna pomoč zaradi izjemnih okoliščin. 
 
Eurostatova projekcija prebivalstva (Europop2008)1 za Slovenijo do leta 2050 predpostavlja, da se 

bo pričakovano trajanje življenja še povečevalo, stopnja rodnosti bo ostala relativno v isoka, 

selitveni koeficient pa na približno enaki ravni kot sedaj. Posledično se bo staranje prebivalstva 

Slovenije pospešilo; razmerje med delovno sposobnim in starim prebivalstvom se je po projekcijah 

do leta 2013 poslabšalo na 4 : 1, po letu 2020 bo pad lo na manj od 3 : 1, po letu 2040 pa na manj 

od 2 : 1 (Umar, Socialni razgledi 2009). Po srednji varianti projekcije Europop2008 za Slovenijo se 

bo v obdobju od 2010 do 2020 število prebivalstva, starega 15–64 let, zmanjšalo za dobrih 68.000 
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oseb, število prebivalstva, starega 65 let in več, pa povečalo za dobrih 82.000 oseb (število 

prebivalstva, starega 80 let in več, se bo povečalo za dobrih 31.500 oseb). Ali povedano drugače: 

delež oseb, starih 15–64 let, v populaciji se bo zmanjšal z 69,5 % (2010) na 65,4 % (2020), delež 

oseb, starih 65 let in več, v populaciji pa se bo povečal s 16,6 % (2010) na 20,4 % (2020). Delež 

oseb, starih 80 let in več, se bo v desetih letih povečal s 3,9 % na 5,4 %. 

2 PRAVNO-FORMALNA UREDITEV POMOČI NA DOMU V SLOVENIJI 
 

Pravno-formalni okvir za področje pomoči na domu predstavljajo različni zakonski in podzakonski akti, 

ki z različnih vidikov urejajo ter določajo zagotavljanje in izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč na 

domu. 

Po Zakonu o socialnem varstvu (v nadaljevanju ZSV) je pomoč družini na domu ena izmed 

socialnovarstvenih storitev. Obsega socialno oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti ter v 

drugih primerih, ko pomoč na domu lahko nadomesti institucionalno varstvo. 

ZSV določa, da organizacija pomoči na domu spada v pristojnost občine, saj mora ta s pogodbo z javnim 

zavodom ali s podelitvijo koncesije zagotoviti mrežo javne službe na tem področju. Pomoč na domu 

lahko izvajajo javni zavodi ali zasebni izvajalci, ki jim je občina podelila koncesijo/pogodbo za 

opravljanje te socialnovarstvene storitve. 

Socialna oskrba na domu, ki je ena izmed oblik pomoči družini na domu, je namenjena upravičencem, 

ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, 

invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take 

oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične 

pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po 

institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. 

Socialna oskrba na domu je natančneje opredeljena v Pravilniku o standardih in normativih 

socialnovarstvenih storitev (v nadaljevanju Pravilniku). Storitev tako obsega tri sklope opravil: 

pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor spadajo: pomoč pri oblačenju, slačenju, umivanju, 

hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih 

pripomočkov; 

gospodinjsko pomoč, kamor spadajo: prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in 

priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela 

prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora; 

pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor spadajo: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s 

prostovoljci in sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju obveznosti, informiranje ustanov 

o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo. 
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Posameznik je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih 

sklopov opravil iz prejšnjega odstavka. 

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so po Pravilniku osebe, ki jim preostale psihofizične 

sposobnosti omogočajo, da z občasno organizirano pomočjo drugega ohranjajo zadovoljivo duševno 

in telesno počutje in lahko funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da jim vsaj za določen čas ni 

potrebno institucionalno varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki. 

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci: 

- osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za 

popolnoma samostojno življenje, 

- osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, 

ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove 

invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, 

- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine 

življenjskih funkcij, 

- kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, 

vendar so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe 

nesposobne za samostojno življenje, 

- hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem 

razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva. 

Socialna oskrba na domu je strokovno voden proces in organizirana oblika praktične pomoči, pri kateri 

sodelujejo strokovni delavec, strokovni sodelavec, neposredni izvajalec oskrbe, upravičenec ter ključni 

ali odgovorni družinski člani. 

Storitev se začne izvajati na zahtevo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika in vsebuje dva 

dela. Prvi del zajema ugotavljanje upravičenosti do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, 

trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj 

med izvajalcem in upravičencem ali družino. Drugi del storitve zajema vodenje storitve, koordinacijo 

izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora in zapletenih 

življenjskih situacijah upravičencev ter neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po 

dogovorjenih vsebinah in v dogovorjenem obsegu. Spremembe ali dopolnitve že sklenjenega dogovora 

o obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve lahko predlaga izvajalec storitve, upravičenec ali 

njegov zakoniti zastopnik. 

Strokovna priprava izvajanja storitve v obliki analize primera – priprava dogovora o obsegu, trajanju 

in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja za sodelovanje pri zagotavljanju 

pomoči ter izvedba uvodnega srečanja med predstavniki izvajalca in upravičencem – traja v povprečju 

8 ur na upravičenca oziroma do 12 ur na par. Neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca se 

lahko izvaja vse dni v tednu, in sicer največ do 20 ur tedensko. V primeru, da zaradi potreb 

upravičenca storitev izvajata dva izvajalca neposredne socialne oskrbe, se lahko število ur mesečno 

poveča za največ eno tretjino. 
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Socialno oskrbo na domu izvajajo strokovni delavci, strokovni sodelavci ter laični delavci. Prvi del 

storitve vodi strokovni delavec iz 69. člena Zakona o socialnem varstvu. Drugi del storitve (vodenje 

storitve, koordinacijo izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju dogovora 

in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev) opravlja strokovni delavec iz 69. člena ali strokovni 

sodelavec iz 70. člena Zakona o socialnem varstvu  z najmanj višješolsko izobrazbo. Neposredno 

izvajanje storitve na domu upravičenca opravljajo strokovni sodelavci s končano najmanj srednjo 

poklicno ali srednjo strokovno šolo, ki usposablja za socialno oskrbo ali zdravstveno nego, lahko pa tudi 

delavci s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo s področja socialne oskrbe na domu in 

opravljenim usposabljanjem po verificiranem programu za socialno oskrbo. Program verificira Socialna 

zbornica.  

Pravilnik določa tudi normativ storitve pomoči na domu, in sicer se storitev organizira po naslednjih 
načelih: 

- prvi del storitve: ugotavljanje upravičenosti, priprava dogovora o izvajanju storitve, 

organizacija ključnih članov okolja in začetno srečanje – 1 strokovni delavec na vsakih 200 

upravičencev, ki imajo sklenjen dogovor z izvajalcem. Ta normativ se izračuna na povprečno 

število upravičencev na mesec. 

- drugi del storitve: vodenje storitve, koordinacija izvajalcev in njihovo usmerjanje, sodelovanje 

z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah upravičencev – 0,5 

strokovnega delavca ali sodelavca na vsakih 20 neposrednih izvajalcev oskrbe. V primeru, da 

neposredni izvajalec oskrbe oskrbuje v povprečju več kot 5 uporabnikov, se lahko uporabi 

normativ 0,55 strokovnega delavca ali sodelavca na 20 neposrednih izvajalcev oskrbe. 

- neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca – povprečno 110 ur efektivnega dela 

(letno) na mesec. V primeru, da gre za posebnost naselja (razpršenost uporabnikov, 

dostopnost do uporabnikov …) ali posebno obravnavo upravičencev, lahko povprečno število 

efektivnih ur na mesec odstopa za največ 10 %. Odstopanja, določena v prejšnjih dveh alinejah, 

so možna v dogovoru z občino. 

Osnovna dokumentacija izvajalca obsega evidence o osebnih podatkih upravičenca, vzpostavljene in 

vodene v skladu z navodili 115. člena ZSV, evidence dogovorov o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja 

storitve, dnevnik opravljenih storitev ter podatke o plačilih ali oprostitvah plačil za storitve. Izvajalec s 

splošnim aktom določi postopek evidentiranja prispelih prošenj, način upoštevanja vrstnega reda 

prispelih prošenj, postopek vključitve uporabnika v izvajanje storitve ter prenehanje izvajanja storitve, 

pri čemer se smiselno uporabljajo določbe pravilnika, ki ureja postopke pri uveljavljanju pravice do 

institucionalnega varstva. 

Cena standardne storitve pomoči družini na domu, ki se izvaja v mreži javne službe, se določa po 
Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev. Ta opredeljuje naslednje 
stroške storitve: 

- stroški strokovne priprave v zvezi s sklenitvijo dogovora; 
- stroški vodenja in koordiniranja neposrednega izvajanja storitve in 
- stroški za neposredno izvajanje storitve na domu uporabnika. 

Stroške iz prve alineje financira občina, ki mora subvencionirati tudi najmanj 50 % stroškov storitev, 
določenih v drugi in tretji alineji. 
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Prispevek k plačilu storitve je po 16. členu Uredbe o merilih za določanje oprostitev pri plačilih 

socialnovarstvenih storitev znesek, ki ga je upravičenec (uporabnik) ali zavezanec glede na svojo 

plačilno sposobnost oz. preživninsko obveznost zmožen, in zato tudi dolžan prispevati za plačilo 

vrednosti opravljene storitve. Kot navaja 17. člen Uredbe o oprostitvah, mora plačilno sposoben 

upravičenec prispevati k plačilu storitve do višine ugotovljene plačilne sposobnosti. Upravičenec, ki ima 

zakonca ali osebo, s katero živi v dalj časa trajajoči življenjski skupnosti, je dolžan prispevati k plačilu 

storitve do višine ugotovljene plačilne sposobnosti družine. Prav tako je k znesku, za katerega je bil 

upravičenec oproščen plačila storitve, dolžan prispevati zavezanec, ki je plačilno sposoben, vendar ne 

več kot znaša zavezančeva plačilna sposobnost oz. njegova preživninska obveznost.  

3 PRIMERJAVA SLOVENSKE IN HRVAŠKE ZAKONODAJE 
 

SLOVENIJA 

 

HRVAŠKA 

1. 1 SLOVENSKA ZAKONODAJA, KI DOLOČA 

IZVAJANJE STORITVE POMOČI NA DOMU 

1. 1 HRVAŠKA ZAKONODAJA, KI DOLOČA 

IZVAJANJE POMOČI NA DOMU 

Pravno-formalni okvir za področje pomoči na 

domu so različni zakonski in podzakonski akti, ki z 

različnih vidikov urejajo in določajo zagotavljanje 

in izvajanje socialnovarstvene storitve pomoč na 

domu. 

Po Zakonu o socialnem varstvu (v nadaljevanju 

ZSV) je pomoč družini na domu ena izmed 

socialnovarstvenih storitev. Obsega socialno 

oskrbo upravičenca v primeru starosti, invalidnosti 

ter v drugih primerih, ko pomoč na domu lahko 

nadomesti institucionalno varstvo. 

ZSV določa, da organizacija pomoči na domu 

spada v pristojnost občine, saj mora ta s pogodbo 

z javnim zavodom ali s podelitvijo koncesije 

zagotoviti mrežo javne službe na tem področju. 

Pomoč na domu lahko izvajajo javni zavodi ali 

zasebni izvajalci, ki jim je občina podelila 

koncesijo/pogodbo za opravljanje te 

socialnovarstvene storitve. 

Pravno-formalni okvir za področje pomoči na 

domu so Zakon o socialnem varstvu in 

podzakonski akti oziroma akti pravnih oseb, ki 

izvajajo oskrbo in pomoč na domu.  

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu je pomoč 

na domu ena izmed socialnovarstvenih storitev, ki 

jih Zavod za socialno varstvo lahko odobri 

starejšim osebam s specifičnimi telesnimi ali 

duševnimi poškodbami oz. osebam s trajnimi 

spremembami zdravstvenega stanja. Zakon sicer 

opredeljuje subjekte izvajanja pomoči na domu, 

vendar natančneje ne določa odgovornosti za 

samo organizacijo ter načinov odrejanja pomoči 

posameznikom, ki je v Sloveniji v domeni lokalnih 

upravnih enot.  

Socialna oskrba na domu je natančneje 

opredeljena v Pravilniku o minimalnih standardih 

in normativih socialnovarstvenih storitev.  
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Socialna oskrba na domu je natančneje 

opredeljena v Pravilniku o standardih in 

normativih socialnovarstvenih storitev. 

Prispevek k plačilu storitve je opredeljen v Uredbi 

o merilih za določanje oprostitev pri plačilih 

socialnovarstvenih storitev. To je znesek, ki ga je 

upravičenec (uporabnik) ali zavezanec glede na 

svojo plačilno sposobnost oz. preživninsko 

obveznost zmožen, in zato tudi dolžan prispevati 

za plačilo vrednosti opravljene storitve. 

1. 2 VSTOP V STORITEV POMOČI NA DOMU 1. 2 VSTOP V STORITEV POMOČI NA DOMU 

Storitev se začne izvajati na zahtevo upravičenca 

ali njegovega zakonitega zastopnika in vsebuje dva 

dela. Prvi del zajema ugotavljanje upravičenosti 

do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o 

obsegu, trajanju in načinu opravljanja storitve, 

organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo 

uvodnih srečanj med izvajalcem in upravičencem 

ali družino. Drugi del storitve zajema vodenje 

storitve, koordinacijo izvajalcev in njihovo 

usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri izvajanju 

dogovora in pri zapletenih življenjskih situacijah 

upravičencev ter neposredno izvajanje storitve na 

domu upravičenca po dogovorjenih vsebinah in v 

dogovorjenem obsegu. Spremembe ali dopolnitve 

že sklenjenega dogovora o obsegu, trajanju in 

načinu opravljanja storitve lahko predlagata 

izvajalec storitve, upravičenec ali njegov zakoniti 

zastopnik. 

 

Glede na to, da načini in pogoji nastopa socialne 

pomoči na domu v občini Umag in na širšem 

hrvaškem ozemlju niso opredeljeni niti z zakonom 

niti s pravilnikom, je to eden bistvenih segmentov, 

ki mu je treba nameniti posebno pozornost.  

Kritje stroškov iz naslova socialne pomoči na domu 

zagotavlja državni proračun:   

- posamezniku, ki mu pomoči ne morejo nuditi 

starši, zakonski partnerji ali otroci, 

- če ne obstajajo pogodbe o dosmrtnem 

vzdrževanju, 

- če povprečni mesečni dohodek posameznika 

oziroma člana gospodinjstva v predhodnih treh 

mesecih ne znaša več kot 1.500 kn, 

- če oseba živi na območju, kjer zakon omogoča 

organiziranje pomoči na domu, 

- če oseba ni prodala nepremične ali premične 

lastnine v obdobju enega leta pred oddanim 

zahtevkom za pomoč na domu. 

V tem primeru je posameznik upravičen do 

brezplačne pomoči na domu, ki se začne izvajati na 

podlagi zahtevka upravičenca oz. njegovega 

zakonitega zastopnika.  Center za socialno varstvo 

je tisti organ, ki nadzira in odredi začetek izvajanja 
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storitve ter določi izvajalca, ki mora nujno imeti 

sklenjeno pogodbo s pristojnim ministrstvom. 

1. 3 IZVAJALCI POMOČI NA DOMU 1. 3 IZVAJALCI POMOČI NA DOMU 

Socialno oskrbo na domu izvajajo strokovni 

delavci, strokovni sodelavci ter laični delavci. Prvi 

del storitve vodi strokovni delavec iz 69. člena 

Zakona o socialnem varstvu. Drugi del storitve 

(vodenje storitve, koordinacijo izvajalcev in 

njihovo usmerjanje, sodelovanje z upravičenci pri 

izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih 

situacijah upravičencev) opravlja strokovni 

delavec iz 69. člena ali strokovni sodelavec iz 70. 

člena Zakona o socialnem varstvu z najmanj 

višješolsko izobrazbo. Neposredno izvajanje 

storitve na domu upravičenca opravljajo strokovni 

sodelavci s končano najmanj srednjo poklicno ali 

srednjo strokovno šolo, ki usposablja za socialno 

oskrbo ali zdravstveno nego, lahko pa tudi delavci 

s pridobljeno nacionalno poklicno kvalifikacijo s 

področja socialne oskrbe na domu in opravljenim 

usposabljanjem po verificiranem programu za 

socialno oskrbo. Program verificira Socialna 

zbornica. (Sistematizacija delovnih mest v prilogi.) 

Posamezne izvajalce storitev socialne pomoči na 
domu urejata Pravilnik o minimalnih standardih in 
normativih socialnovarstvenih storitev (čl. 172–
181) ter Pravilnik o notranjem organiziranju, 
načinu dela in sistematizaciji vsakega 
posameznega subjekta, ki nudi pomoč na domu. 
Pravilnik, ki velja v Domu Umag, določa, da 
neposredno izvajanje storitve pomoč na domu 
opravljajo strokovni sodelavci, ki imajo vsaj 
srednješolsko izobrazbo in opravljeno 
usposabljanje po verificiranem programu za 
socialno oskrbo (negovalec /negovalka, 
gerontodomačica). 
 

1. 4 FINANCIRANJE STORITVE POMOČI NA DOMU 1. 4 FINANCIRANJE STORITVE POMOČI NA DOMU 

Financiranje storitve spada v pristojnost občine. Financiranje storitev socialne pomoči na domu je 

odvisno od socialnega ozadja upravičenca. Če 

upravičenec izpolnjuje zakonsko predpisane 

pogoje, je storitev zanj brezplačna in pade na 

breme pristojnega ministrstva, ob neizpolnjevanju 

pogojev storitev plača sam, sicer pa določene 

občine trenutno do neke mere sofinancirajo 

stroške oskrbe na domu. 

1. 4. 1 CENA STORITVE 1. 4. 1 CENA STORITVE 

Delovnik: ekonomska cena: 16,41 eur                     
subvencija občine : 11,31 eur                              
plačilo uporabnika: 5,10 eur 
 
Nedelja: ekonomska cena: 18,45 eur                     
subvencija občine : 11,31 eur                              

Dom Umag ima s pristojnim ministrstvom 

sklenjeno pogodbo o zagotavljanju socialnih uslug, 

v kateri so zneski določeni na naslednji način:  

- prehrana: 15 kn po obroku in 9,08 kn za dostavo, 
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plačilo uporabnika: 7,14 eur 
 
Praznik: ekonomska cena: 18,96 eur                     
subvencija občine : 11,31 eur                              
plačilo uporabnika: 7,65 eur 

- gospodinjska opravila: 37,78 kn po uslugi, 

- vzdrževanje osebne higiene: 36,78 kn po uslugi,  

- ostale vsakodnevne potrebe (urejanje okolice in 

vzdrževanje) 36,78 kn. 

Cene veljajo za ožje mestno območje, izvajanje 

storitev v primestnem okolju cene podraži za 50 %. 

2 ORGANIZACIJSKA SHEMA 
                       Direktor 
            Vodja pomoči na domu 
Koordinator              Socialna oskrbovalka I 
pomoči na domu     Socialna oskrbovalka II 

2 ORGANIZACIJSKA SHEMA 
Ravnatelj/ravnateljica 

Vodja oddelka pomoči na domu 
Medicinska sestra/medicinski tehnik 

Negovalka/negovalec 
Gerontodomačica  
Pomožni delavec 

3 UPRAVIČENCI DO STORITVE POMOČI NA DOMU 3 UPRAVIČENCI DO STORITVE POMOČI NA DOMU 

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so po 

Pravilniku osebe, ki jim preostale psihofizične 

sposobnosti omogočajo, da z občasno 

organizirano pomočjo drugega ohranjajo 

zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko 

funkcionirajo v znanem bivalnem okolju tako, da 

jim vsaj za določen čas ni potrebno institucionalno 

varstvo v zavodu, v drugi družini ali v drugi 

organizirani obliki. 

Pod pogoji iz prejšnjega odstavka so upravičenci: 

- osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali 

pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za 

popolnoma samostojno življenje, 

- osebe s statusom invalida po Zakonu o 

družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih 

oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo 

samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove 

invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu, 

- druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica 

do tuje pomoči in nege za opravljanje večine 

življenjskih funkcij, 

- kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami 

zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, 

Upravičenci do socialne oskrbe na domu so po 

zakonu osebe s specifičnimi telesnimi ali 

duševnimi poškodbami oz. osebe s trajnimi 

spremembami zdravstvenega stanja in starostniki, 

ki imajo več kot 65 let. 
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vendar so po oceni pristojnega centra za socialno 

delo brez občasne pomoči druge osebe 

nesposobne za samostojno življenje, 

- hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v 

telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem 

razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike 

varstva. 

4 DELOVNA OPREMA ZAPOSLENIH 4 DELOVNA OPREMA ZAPOSLENIH 

4. 1 Zaščitna sredstva: rokavice, razkužilo, zaščita 

za obuvala, zaščitne obleke, predpasniki, maske. 

4. 2 Dokumentacija: dnevnik dela, poročilo o 

opravljenih urah pri uporabnikih, obrazec 

prisotnosti na delovnem mestu, potni nalog, 

obvestilo o prihodu (v primeru, da uporabnika ob 

dogovorjeni uri ni bilo doma), potrdilo o prejemu 

denarja, potrebe soc. oskrbovalke po materialu 

(obrazci, ki jih uporablja socialna oskrbovalka, v 

prilogi). 

4. 3 Dokumentacija vodje službe PND: prošnja za 

izvajanje storitve pomoči na domu, dogovor o 

izvajanju storitve pomoči na domu, ugotavljanje 

upravičenosti do storitve, osebni načrt, aneks o 

spremembah dogovora (obrazci, ki jih uporablja 

vodja službe PND, priloženi v prilogi). 

4. 1 Zaščitna sredstva: rokavice, razkužilo, zaščita 

za obuvala, zaščitne obleke, predpasniki, maske, 

zaščita za delo s stroji itn. 

4. 2 Dokumentacijo za vodenje evidenc predpisuje 
Pravilnik o vodenju evidenc in dokumentacije ter 
načinu in rokih za dostavo poročila, in to: matično 
knjigo uporabnika, vpisnik, »pomočno« knjigo, 
osebni karton uporabnika, evidenco sprejetih 
zahtev, evidenco opravljenih storitev, obrazec 
opisa aktivnosti. 
 
4. 3 Dokumentacija: zahtevek, pogodba, faktura ...  
 
 

4 ANALIZA IZVAJANJA POMOČI NA DOMU V MESTNI OBČINI KOPER 
 

Temeljni dokument v RS, ki določa politiko načrtovanja in obsega izvajanja storitev in programov na 

področju SV, je Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva. V nacionalnem programu 

socialnega varstva za obdobje 2013–2020 je normiran obseg storitve pomoči na domu do leta 2020, 

in sicer je v njem navedeno: 

– Cilj: 3,5 % ciljne populacije oz. najmanj 14.000 oseb, dnevno vključenih v obravnavo, vključno z 

oskrbo v oskrbovanih stanovanjih. 

– Predvideni učinek na območju RS je torej 14.000 oseb, starejših od 65 let, vključenih v pomoč na 

domu, in za vsaj 1.200 drugih odraslih oseb. 



             
 

[13] 
 
 

Kaj zgoraj navedeni obsegi, izraženi v odstotkih, pomenijo za obseg storitve pomoč na domu v Mestni 

občini Koper? 

Koristno je pogledati podatke, ki jih navaja Eurostat, Europop2013 o projekciji števila prebivalcev 

Slovenije v starosti 65+ do leta 2040. 

Tabela 1: Projekcija števila prebivalcev Slovenije v starosti 65+ do leta 2040; vir: Eurostat, Europop 
2013 

Obdobje/leto Število prebivalcev v Sloveniji 2020 + projekcije 

2020 425.307 

2030 521.508 

2040 584.087 

 
Razvidna je občutna rast deleža oseb, starejših od 65 let, v celotni populaciji. 

Za boljšo predstavo gibanja rasti populacije 65+ je prikazana  rast v obdobju 1995–2016 v MO Koper: 
 
Tabela 2: Nominalno število oseb 65+ v MOK, obdobje 1996–2016 

Koledarsko 
leto 

Število prebivalcev v 
MOK 

Število prebivalcev v 
MOK, starejših od 65 let 

% starejših od 65 let 

1996 47.692 6.323 13,26 

1997 47.552 6.491 13,65 

1998 47.543 6.709 14,11 

1999 47.905 7.023 14,66 

2000 48.251 7.256 15,04 

2001 48.453 7.441 15,36 

2001 48.595 7.630 15,70 

2003 48.943 7.799 15,93 

2004 49.090 8.033 16,36 

2005 49.479 8.255 16,68 

2006 49.479 8.255 16,68 

2007 50.145 8.579 17,11 

2008 51.354 8.719 16,98 

2010 52.212 8.775 16,81 

2012 53.155 9.046 17,02 

2013 53.637 9.393 17,51 

2014 54.287 9.788 18,03 

2015 51.053 9.575 18,75 

2016 51.140 9.835 19,23 

 
Delež starejših oseb v celotni populaciji narašča nominalno. V zgornji tabeli so prikazani podatki o rasti 
deleža oseb, starejših od 65 let, v Mestni občini Koper za zadnjih dvajset let. 
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Tabela 3: Pregled deleža prebivalcev v skupini 65+ v odnosu do celotnega prebivalstva v Mestni 

občini Koper (vir: statistične informacije, prebivalstvo, Statistični urad 1. 7. 2016) 

 Vsi prebivalci 
v MOK 

 
65–69 

 
70–74 

 
75–79 

 
80–84 

 
85+ 

 
Skupaj 
65 + 

Odstotek 65+ 
v MOK 

1. 1. 2010 52.212 2.476 2.333 1.920 1.228 818 8.775 16,81 

1. 7. 2012 53.155 2.370 2.443 1.930 1.355 948 9.046 17,02 

1. 7. 2013 53.637 2.548 2.394 2.016 1.376 1.059 9.393 17,51 

1. 7. 2014 54.287 2.806 2.360 2.036 1.496 1.090 9.788 18,03 

1. 7. 2015 51.053 2.881 2.063 1.973 1.444 1.160 9.575 18,75 

1. 7. 2016 51.140 3.176 1.957 2.010 1.449 1.243 9.835 19,23 

V primerjavi s podatki izpred šestih let se je število starostnikov v starostni skupini 85 + povečalo za 
425 oseb. 
 
Tabela 4: Izračun deleža starostnikov, vključenih v storitev pomoči na domu, na podlagi Resolucije o 
nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013–2020  
 

Skupno število 

oseb v starosti 

65+ v MO Koper 

dne 1. 7. 2016 

Odstotek števila 

oseb 65+ v MO 

Koper dne 1. 7. 

2016 

Mesečno povprečje 

števila oseb, ki so 

bile v MOK 

vključene v storitev 

oskrbe na domu v 

letu 2016 

Minimalno število oseb, ki bi jim MO 

Koper morala zagotoviti možnost 

vključitve v storitev oskrbe na domu v 

letu 2016 (3,5 %) 

9.835 oseb 19,23 117,3 osebe 344 oseb 

Treba je upoštevati, da so v celotno skupino vključenih oseb vštete tudi osebe, ki glede na svoje 
specifične potrebe spadajo v sklop 0,05 % drugih odraslih oseb. 
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4. 1    PODATKI O UPORABNIKIH, VKLJUČENIH V STORITEV POMOČI NA DOMU, V MESTNI 

OBČINI KOPER V LETU 2016 
 
V storitev pomoči na domu so vključeni starostniki iz vseh krajevnih skupnosti v Mestni občini Koper. 
 
Tabela 5: Število oseb, vključenih v storitev pomoči na domu, po mesecih    
     

 
Mesec v letu 2016 

 
Število vključenih oseb 

januar   117 

februar 114 

marec 114 

april 114 

maj 115 

junij 117 

julij 116 

avgust 116 

september 116 

oktober  122 

november 121 

december 127 

 
Povprečno so bile v Mestni občini Koper v letu 2016 v storitev vključene 117,3 osebe (niso šteti 
uporabniki občine Ankaran in tisti, pri katerih je plačnik druga občina). Povprečje je pomembno za 
primerjavo s predvidenim številom vključenih oseb po NPSV, je pa zgolj ta podatek premalo za 
razumevanje celotne palete obremenitev in vsebine dela, ki sledi temu številu. 
 
Tabela 6: Podatki o intenziteti vključenosti posameznih oseb v storitev pomoči na domu od 1. 1. 2016 

do 31. 12. 2016               

Intenziteta vključenosti – delovni dan Število oseb Odstotek (%) 

3x dnevno po najmanj 1 uro 4 2,2 

2x dnevno najmanj 1 uro 16 8,6 

1x dnevno po 4 ure 3 1,6 

1x dnevno po 3 ure 2 1,1 

1x dnevno po 2 uri 9 4,8 

1x dnevno po 1 uro 49 26,3 

3x tedensko 1 uro ali več 9 4,8 

2x tedensko 1 uro ali več 28 15,1 

1x tedensko 1 uro ali več 64 34,4 

1x na 14 dni najmanj 1 uro 2 1,1 

Skupaj  186 100 

Intenziteta vključenosti – nedelje in prazniki   

3x dnevno po najmanj 1 uro 3 1,6 
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2x dnevno po najmanj 1 uro 3 1,6 

1x dnevno po najmanj 1 uro 8 4,3 

SKUPAJ  14 7,5 

 
Tabela 6 prikazuje obremenitev zaposlenih znotraj števila vključenih oseb, ki se povečuje z intenziteto 
ritmov posameznih delovnih procesov pri vključenih osebah. Od skupno 186 oseb, ki so bile v letu 2016 
vključene v program, jih je bilo 44,6 % takih, s katerimi smo bili v vsakodnevnem delovnem odnosu, 
kar med drugim nedvomno pomeni, da te vključene osebe potrebujejo intenzivno pomoč službe.  
7,5 % od 186 vključenih oseb je koristilo naše storitve tudi ob dela prostih dnevih. Povpraševanje po 
oskrbi med konci tedna in prazniki je večje, kot nam ga uspe pokriti. 
Tudi podatki o tem, da smo 18,3 % vključenih oseb nudili pomoč na domu 2 uri ali več dnevno, je 
pomemben, saj kaže na veliko obremenjenost vseh zaposlenih v službi PND. 
 
V storitev oskrbe na domu so vključeni starostniki iz vseh krajevnih skupnosti v MO Koper, kar med 
drugim pomeni tudi izredno velike stroške prevozov, če želimo posamezniku/paru/družini omogočiti 
storitev, ki jo potrebuje in do katere je kot občan/-ka MO Koper upravičen/-a. 
 
Tabela 7: Prikaz števila uporabnikov storitev pomoči na domu po krajevnih skupnostih 
 

Krajevne skupnosti  Število uporabnikov 

Koper (Semedela, Olmo, Markovec, Center, 
Šalara) 

102 

Škocjan 1 

Marezige, Boršt, Trsek, Čentur 9 

Škofije 11 

Šmarje, Puče, Srgaši 5 

Dekani 6 

Vanganel, Potok 10 

Pobegi 14 

Bertoki 10 

Hrvatini 4 

Gračišče (Pregara) 2 

Črni Kal 9 

Podgorje 3 

SKUPAJ 186 

4. 2    PODATKI O SOCIALNEM DELU S STAROSTNIKI, KI V LETU 2016 NISO BILI 

VKLJUČENI V STORITEV POMOČI NA DOMU  
 
Zaradi kadrovske deficitarnosti  tudi v letu 2016 v storitev nismo mogli vključiti vseh zainteresiranih 

oseb, ki so se znašle v hudih stiskah pri iskanju pomoči na domu zase ali za svojca.  
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Dogovarjali smo se, da jih vpišemo na čakalni seznam, kar pa ni pomenilo, da v tem primeru nismo 

opravili celotnega delovnega procesa ugotavljanja in definiranja potreb posameznika/para/družine 

pa tudi iskanja rešitev v primerih, če se niso mogli vključiti. 

Delo s starostniki je vezano na terensko delo, ki zahteva potreben čas. 

Tabela 8: Število čakajočih na oskrbo na domu 
 

Mesec v letu 2016 Število čakajočih na 
oskrbo na domu 

Število vključenih 
oseb 

Število prenehanj 

januar   23 2 8 

februar 17 5 6 

marec 18 7 5 

april 15 6 2 

maj 13 2 4 

junij 6 7 4 

julij 16 1 3 

avgust 13 7 7 

september 8 7 8 

oktober 10 12 6 

november 7 5 5 

december 22 10 5 

 
Iz zgornje tabele je razvidno stanje na čakalnem seznamu. Nanj so vpisani tudi tisti uporabniki, ki že 

imajo organizirano storitev oskrbe na domu, vendar bi potrebovali večji obseg. Večina čakajočih je 

nujno potrebovala pomoč, ker je šlo v večini primerov za odpuste bolnikov iz bolnišnice v takem 

zdravstvenem stanju, da so potrebovali večurno dnevno pomoč. Ker nam ni uspelo takoj zagotoviti 

pomoči, so morali svojci iskati alternativne rešitve, in sicer so našli izvajalce, ki niso registrirani za 

opravljanje pomoči pri temeljnih dnevnih opravilih. Veliko število čakajočih je bilo med čakanjem na 

vključitev sprejetih v institucionalno varstvo, nekateri pa so v tem času umrli. Vedno več je 

povpraševanja po oskrbi na domu v obliki od 2- do 4-urnega varstva starostnikov med tem, ko so svojci 

zaradi delovnih obveznosti odsotni. Takšnega obsega ne moremo zagotoviti vsem, ki to potrebujejo, 

čeprav je predviden v standardih in normativih in bi bil tudi z ekonomskega vidika ugoden, saj je malo 

potnih stroškov in časa za vožnjo. Prav tako je vedno več povpraševanja po celodnevni oskrbi 

starostnikov na domu. V letu 2016 so bile na področju službe PND nenehne spremembe. Na novo  se 

je v Mestni občini Koper vključilo 71 uporabnikov, prav tako pa je bilo veliko prenehanj, in sicer 63.  

4. 3    KADER 

Vodenje in koordiniranje službe PND je opravljala ena socialna delavka. Neposredno socialno oskrbo 
je do 28. 2. 2016 izvajalo 19 socialnih oskrbovalk, od 1. 3. do 30. 9. 2016 20 socialnih oskrbovalk, od 1. 
11. do 31. 12. 2016 pa je neposredno socialno oskrbo izvajalo 24 socialnih oskrbovalk.  

Tabela 9: Podatki o kadrovski zasedbi z vidika načina zaposlitve in obremenjenosti s poškodbami in 
invalidizacijo 
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Struktura zaposlenih po 
izobrazbi 

Število oseb –  
redna zaposlitev na dan  
31. 12. 2016 
 

Na ustrezni komisiji 
ugotovljena zmanjšana delovna 
zmožnost, ki zahteva specifične 
delovne pogoje  

V. stopnja – med. sr. 9 0 

IV. stopnja – soc. oskrbovalka 15 2 

SKUPAJ 24 2 

Če upoštevamo, da ima vsaka zaposlena oseba povprečno 30 dni rednega letnega dopusta, to 
pomeni, da imamo iz tega naslova vsak mesec povprečno 40 delovnih dni dopusta (cca. 2 osebi). 

Zelo pomemben podatek je tudi absentizem na delovnem mestu, zaradi katerega zelo težko 
zagotavljamo dogovorjeno oskrbo na domu. 

Tabela 10: Absentizem na delovnem mestu 

 

Mesec v letu 2016 Število dni bolniške odsotnosti 

januar   39 dni 

februar 38 dni 

marec 81 dni 

april 44 dni 

maj 68 dni 

junij 24 dni 

julij 7 dni 

avgust 13 dni 

september 29 dni  

oktober 19 dni 

november 30 dni 

december 46 dni 

SKUPAJ 438 i 

4. 4    SUPERVIZIJA IN IZOBRAŽEVANJE 

V letu 2016 so socialne oskrbovalke/socialni oskrbovalec imele organizirano supervizijo, in sicer so 
srečanja potekala enkrat mesečno. Udeležili so se tudi naslednjih izobraževanj:  delavnica 
Obvladovanje stresa, Odnos izvajalca do uporabnikov storitev, Zdravo staranje in Kinestetika v negi. 

4. 5    TEŽAVE, S KATERIMI SE SOOČAMO 

Težave so raznovrstne in jih lahko razdelimo na: 

a) Materialne težave, povezane z izvajanjem storitve 
➢ Program razpolaga z dvema osebnima voziloma, ki sta nujno potrebni za nemoten potek 

izvajanja oskrbe na domu (v primeru, da se nekomu od zaposlenih pokvari osebno vozilo). 
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➢ Posebne težave  prinašajo stroški izvajanja pomoči, saj ekonomsko ceno zelo obremenjujejo 

stroški prevozov/kilometrina in visok delež odsotnosti zaradi bolniških dopustov do 30 dni, ki 

gredo v breme delodajalca.  

➢ Za vodenje službe pomoči na domu se uporabljajo različni dokumenti, zbirajo različni podatki, 

ki jih vodja/koordinator obdeluje ročno; ročno izpolnjevanje dnevnikov dela, podatkov za 

obračun ur, potnih nalogov in drugih obrazcev vzame zelo veliko časa tudi socialnim 

oskrbovalcem na terenu. Čas, porabljen za administrativne zadeve, bi se ob ustrezni 

informacijsko-komunikacijski posodobitvi vodenja službe pomoči na domu lahko zmanjšal in bi 

ga lahko izkoristili za strokovno delo. 

b) Težave, povezane s procesi invalidizacije izvajalk/izvajalcev storitve 
➢ Izvajanje storitve pomoči na domu je za izvajalce posebej obremenjujoče tudi zato, ker se 

opravlja izven urejenih delovnih pogojev, kar med drugim pomeni, da ljudje ležijo na lastnih 

posteljah, to pa pomeni nevarnost za zdravje izvajalk (okvare hrbtenice). Resen problem je tudi 

dvigovanje starostnikov iz postelje na voziček in podobno. Zaradi vedno večjega števila 

nepomičnih oz. težko pomičnih oseb se kaže potreba po nenehnem izobraževanju v tej smeri, 

saj se skladno s povečevanjem števila takih oseb razvijajo tudi nove tehnike in prijemi pri 

njihovi oskrbi. 

➢ Samostojno delo pri posamezniku, ki je nepomičen in ima izdatno povečano telesno težo, kar 

pomeni, da ga oskrbuje ena izvajalka, na domu uporabnika pa ni osebnega dvigala. V letu 2016 

smo to težavo še naprej reševali z dodatno pomočjo delavk, zaposlenih preko programa javnih 

del Varstvo starejših in invalidnih oseb. 

c) Soočanje z vedno bolj zahtevnimi primeri posameznikov, ki se iz bolnišnice domov vračajo kot težki 
bolniki v terminalnih fazah bolezni 
➢ Pritisk Splošne bolnišnice Izola, ki želi zaradi povečanih potreb po zdravljenju posameznike čim 

prej odpustiti v domačo oskrbo, je velik. 

➢ Poseben problem so starostniki, ki imajo izredno šibko socialno mrežo ali so brez nje. 

➢ Specifična ravnanja in prizadevanja zahtevajo starostniki z različnimi oblikami demence, ki jim 

je v domačem okolju težko zagotoviti ustrezno oskrbo. Glede na to, da je vedno več 

uporabnikov storitve pomoči na domu, ki imajo diagnosticirane različne oblike demence, veliko 

jih kaže znake, nimajo pa postavljene diagnoze, bi izvajalci potrebovali ustrezna izobraževanja 

in usposabljanja, vezana na delo z osebami z demenco, njeno prepoznavanje ter delo s svojci, 

ki večinoma niso opremljeni z ustreznimi informacijami. 

4. 6    EVALVACIJA 

Ugotavljamo, da je organizirana pomoč na domu življenjskega pomena za vse, ki se sami ne morejo 
oskrbovati in nimajo zadostne pomoči drugih oseb. Naše dosedanje izkušnje z izvajanjem različnih oblik 
pomoči na domu so pokazale upravičenost in utemeljile potrebo po zagotavljanju stalne strokovno 
organizirane oblike pomoči. Zaključujemo, da večletno organizirano pomoč na domu v Mestni občini 
Koper dobro sprejema najširši krog ljudi ter da je nujno potrebna in jo je treba izvajati, nadgrajevati in 
razvijati še v prihodnje. 
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5 OPREDELITEV MOŽNIH OPTIMIZACIJ POMOČI NA DOMU ZA OSEBE Z 

DEMENCO  
 

Zavodi in ustanove morajo neprestano iskati načine za izboljšanje učinkovitosti in uspešnosti delovanja. 

Za uspešno vodenje službe pomoči na domu je ključna učinkovita organiziranost delovnega procesa. 

Informatizacija bo uspešna, če bo povezana z organizacijskimi spremembami in drugačnim načinom 

dela. Bistvenega pomena je natančno definiranje delovnega procesa, njegova poenostavitev in prenos 

v prakso, ki pa obenem ne zanemarja vpliva ostalih pomembnih dejavnikov v zavodu: zaposlenih, vloge 

znanja, načina odločanja, organizacijske strukture in kulture zavoda ter novih tehnoloških zmožnosti, 

ki jih ponuja informacijska tehnologija. 

Storitev socialne oskrbe mora biti zanesljiva, pravočasna in prožna. Temeljiti mora na spreminjajočih 

se potrebah uporabnikov in mora biti zlahka prilagodljiva0, da se odzovemo nanje. Socialna oskrba se 

mora organizirati prilagojeno osebam z demenco in njihovim svojcem ter s tem zmanjšati trud, ki bi ga 

morali vložiti v iskanje ustreznih storitev za izpolnitev njihovih potreb. Socialna oskrba mora biti 

osredotočena na korist oseb z demenco ter tudi na stroškovno učinkovitost. Storitev socialne oskrbe 

mora zagotavljati popolne in dostopne informacije o dejavnostih in stroških, ki se jih zaračuna 

uporabniku, ter mora biti pregledna z vidika postopka sprejemanja odločitev o njegovi oskrbi. Socialni 

oskrbovalci, ki izvajajo storitev socialne oskrbe, morajo biti ustrezno usposobljeni, vključno z učenjem 

ali nadgradnjo geriatričnih in gerontoloških znanj in spretnosti. Socialni oskrbovalci morajo imeti 

dostop do vseživljenjskega učenja in biti deležni podpore za spoprijemanje s težkimi razmerami in 

težavnim vedenjem. Pomembno je, da vodstvo ceni delo socialnih oskrbovalcev, vlaga v izboljšave 

delovnih razmer ter usklajuje poklicno in družinsko življenje. 

Pri tej dejavnosti bosta posebej aktivno vključena Dom upokojencev Umag, ki želi uvesti storitev 

pomoči na domu, in Obalni dom upokojencev Koper, ki to storitev izvaja že več let. V izvedbenem 

načrtu za optimizacijo bosta opredelila vse delovne naloge, ki jih zahteva izvedba pomoči na domu, in 

način njihove izvedbe. Pri vsem tem bo v celoti upoštevan zakonodajni okvir za izvajanje te dejavnosti. 

Posebna dodana vrednost bo v procesu optimizacije izkazana v tem, da jo bodo zasnovali strokovnjaki 

s področja dela z osebami z demenco, ki imajo vsakodnevni stik z njimi. Svoje predloge, osnovane na 

praktičnih izkušnjah, bo prispevalo tudi samo osebje. 

Iz analize izvajanja pomoči na domu v Mestni občini Koper je razvidno, kateri podatki so potrebni za 

vodenje službe, kateri dokumenti se uporabljajo za zbiranje določenih evidenc ter koliko časa vzame 

ročna obdelava vseh teh podatkov strokovnemu delavcu in socialnim oskrbovalcem na terenu, ki jim 

je ročno izpolnjevanje dnevnikov dela, podatkov za obračun ur, potnih nalogov in drugih obrazcev prav 

tako zamudno. Z ustrezno optimizacijo dela bi pridobili več časa za izvajanje strokovnih nalog. 
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5. 1    IZVEDBENI NAČRT OPTIMIZACIJE POMOČI NA DOMU 
 
Ob sodelovanju vseh partnerjev bodo opredeljeni postopki, ki jih bodo izvajalci storitve pomoči na 

domu uporabljali pri posamezniku z znaki demence. Opredeljene bodo prilagoditve izvajanja storitve 

pomoči na domu, ki bodo tudi pilotno testirane. 

Spretnosti in kompetence s področja dela z osebami z demenco se bodo pri zaposlenih, ki izvajajo 

storitev pomoči na domu, izboljšale z izvedbo opredeljenih usposabljanj. 

Optimizacija dela se bo izvedla z uvedbo informativno-komunikacijske tehnologije. Opravljeno bo 

javno naročilo za nakup informativno-komunikacijske tehnologije. 

Vrednost v procesu optimizacije bo izkazana v tem, da jo bodo zasnovali strokovnjaki s področja dela z 

osebami z demenco, ki imajo z njimi vsakodnevni stik. Svoje predloge, osnovane na praktičnih 

izkušnjah, bodo prispevale tudi socialne oskrbovalke. 

Partner pri projektu Hrvatska udruga za Alzheimerovu bolest in partner Nacionalni inštitut za javno 

zdravje bosta pripravila smernice za prepoznavanje znakov demence ter za ravnanje v primeru, da kaže 

oseba znake demence, ki bodo osebju v pomoč. Pripomoček bo zasnovan čim bolj logično, strnjeno in 

učinkovito. Načrt in smernice bo potrdil Programski odbor. 

 

5. 1. 1   OPTIMIZACIJA IZVAJANJA STORITVE POMOČI NA DOMU PRI OSEBAH Z DEMENCO  – 

OPREDELITEV POTREBNIH USPOSABLJANJ 
 

Pomoč na domu je storitev, namenjena delovanju v konkretnem življenjskem prostoru ljudi. Njen 

smisel je v pomoči pri vsakdanjih opravilih oseb z demenco, da bi vzdrževali določeno stopnjo kvalitete 

bivanja v domačem okolju (Perko, 2007).  

 

OBSTOJEČA USPOSABLJANJA SOCIALNIH OSKRBOVALK, KI IZVAJAJO POMOČ NA DOMU 

 

Za socialnega oskrbovalca je možno pridobiti poklicno kvalifikacijo v okviru certifikatnega sistema. Na 

osnovi preizkusa znanja, ki vključuje teoretične in praktične preizkuse usposobljenosti za izvajanje 

pomoči na domu, delavec dobi javno veljavno listino – certifikat, s katerim je potrjena usposobljenost 

za opravljanje poklica socialni oskrbovalec. Zaradi kompleksnosti dela potrebuje socialni oskrbovalec 

večletne izkušnje za delo z ljudmi na področju socialnega varstva ali dodatno usposabljanje. 

Na področju Slovenije različni izvajalci izobraževanj za odrasle (ljudske univerze, Center za poslovno 

usposabljanje, CDI univerzum in drugi) ponujajo usposabljanje na podlagi tematskih sklopov, ki jih 

predpisuje Katalog standardov, strokovnih znanj in spretnosti. Usposabljanje mora biti verificirano pri 

Socialni zbornici Slovenije. 
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Posebni pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba za pridobitev poklicne kvalifikacije: 
- končana osnovna šola in vsaj 5 let delovnih izkušenj na področju dela z ljudmi ali vsaj 1 leto 

delovnih izkušenj na področju socialne oskrbe starejših, invalidnih idr. oseb s posebnimi 

potrebami (tudi neformalne izkušnje), 

- starost vsaj 23 let in 

- verificiran program usposabljanja v socialnem varstvu s področja socialne oskrbe (Pravilnik o 

standardih in normativih socialnovarstvenih storitev). 

 
Pri preverjanju strokovnih znanj in spretnosti se upošteva: 

- pripravo kandidata/kandidatke na delo, 

- odnos do dela z ljudmi, 

- ustrezen pristop k problemu, težavi, stiski uporabnika, 

- uporabo ustreznih pripomočkov, 

- upoštevanje in obvladovanje pravilnega zaporedja opravil, 

- kakovost opravljene storitve, 

- situaciji primerno komunikativnost, 

- upoštevanje pravil o zdravju in varnosti pri delu (vključuje potrebno raven upoštevanja 

sanitarno-higienskih predpisov), 

- ustrezen način posredovanja informacij in poročanja o delu, 

- upoštevanje strokovnih in etičnih načel ter metod dela v socialni oskrbi, 

- čustveno in osebnostno stabilnost. 

 

STANDARDI STROKOVNIH ZNANJ IN SPRETNOSTI 

 

Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje 

izvaja osebno 

oskrbo 

uporabnika 

opazuje stanje življenjskih aktivnosti in 

potrebe uporabnika ter ob spremembi 

obvesti koordinatorja  

umiva uporabnika, ga oblači/slači  

neguje zdravo kožo, oskrbi lasišče in 

uporabnika obrije  

striže in oskrbi zdrave nohte  

uporabniku pomaga pri uporabi stranišča  

zamenjuje pripomočke za inkontinenco  

hrani uporabnika, če nima težav s 

požiranjem  

Predstavi in prikaže pomoč pri osebni 

oskrbi uporabnika: 

predstavi način sodelovanja s 

koordinatorjem pri pripravi programa 

dela in individualnega načrta socialne 

oskrbe za posameznega uporabnika 

prikaže umivanje telesa, ustne votline  

pove načela oskrbe zdrave kože 

prikaže oskrbo lasišča in britje 

prikaže striženje nohtov 

pove, kako pomaga pri uporabi stranišča 
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Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje 

pomaga pri vstajanju in gibanju, 

obračanju  

pozna potrebe skupin uporabnikov  

prepozna potrebe, želje in zmožnosti 

uporabnika  

pozna zdrav način življenja  

je zmožen oceniti uporabnikove potrebe  

zna poskrbeti za uporabnikovo osebno 

higieno  

zna preobleči posteljo z nepomičnim 

uporabnikom  

izvede postopek jutranje nege (umivanje, 

oblačenje) 

pove pravila hranjenja in predstavi 

posebnosti in nevarnosti 

prikaže postopek vstajanja uporabnika, ki 

tega ne zmore sam 

predstavi pravilen način oblačenja in 

slačenja uporabnika glede na njegove 

zmožnosti (invalidnost, bolezen) 

pokaže zamenjavo pripomočkov pri 

uhajanju urina 

izvede preoblačenje postelje z 

nepomičnim uporabnikom  

predstavi in utemelji pomen 

dokumentiranja lastnega dela v osebni 

oskrbi 

predstavi pomen ustrezne komunikacije z 

uporabnikom pri izvajanju osebne oskrbe  

utemelji pomen timskega dela s sodelavci  

utemelji pomen uporabe potrebnih 

zaščitnih sredstev  

predstavi pomen upoštevanja kodeksa 

etičnih načel pri osebni oskrbi  

pove, kako ravnati ob uporabniku, ki 

umira 

spodbuja 

socialno 

vključevanje 

uporabnika 

spodbuja uporabnika k ohranjanju 

samostojnosti in skrbi zase  

prepozna potrebe in želje uporabnika  

pomaga uporabniku pri vključevanju v 

okolje in ohranjanju socialnih stikov  

Predstavi in utemelji pomen 

spodbujanja uporabnika k ohranjanju 

samostojnosti: 

predstavi načine spodbujanja uporabnika 

k ohranjanju samostojnosti 

razloži pomen spodbujanja samostojnosti 

na konkretnem primeru (pri hranjenju 
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Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje 

sodeluje pri organiziranju prostočasnih 

dejavnosti na uporabnikovem domu  

izvaja družabništvo – branje, pogovor, 

sprehod  

prepozna potrebe, želje in zmožnosti 

uporabnika  

je usposobljen uporabnika spodbuditi k 

dejavnostim, ki jih zmore  

pozna značilna socialna okolja in načine 

vključevanja uporabnika  

osebe s tremorjem, preoblačenju in 

umivanju oseb z invalidnostmi) 

 

Predstavi pomoč uporabniku pri 

socialnem vključevanju: 

našteje in predstavi načine 

prepoznavanja potreb, želja in zmožnosti 

uporabnika 

razloži, kako prepoznati počutje pri 

uporabniku, ki ne govori 

predstavi prostočasne dejavnosti 

našteje socialna okolja in možne načine 

vključevanja uporabnika 

pove, kakšen je pomen in kateri so načini 

komunikacije z uporabniki, s svojci, 

strokovnimi in z drugimi sodelavci 

 

Predstavi potrebe po vključevanju 

posameznih skupin uporabnikov: 

navede posamezne skupine uporabnikov 

predstavi specifične potrebe posameznih 

skupin uporabnikov z vidika socialnih 

stikov 

predstavi posebnosti ravnanja in 

komunikacije z uporabnikom z 

invalidnostmi (npr. gibalna oviranost, 

gluhota) 

 

Predstavi pogovor z uporabniki, s svojci, 

s strokovnimi in z drugimi delavci ter s 

službami: 
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Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje 

opredeli svojo vlogo v konfliktni situaciji 

med uporabnikom in svojci 

pojasni pomen nevtralnega pogovora 

pojasni, kaj vse je pomembno pri 

predstavitvi problema koordinatorju ali 

na delovni skupini s sodelavci 

predstavi sodelovanje s patronažno 

službo na terenu 

 

nudi pomoč v 

gospodinjstvu 

kuha enostavne obroke  

prinaša in servira hrano  

preoblači in čisti posteljo ter pospravlja in 

čisti bivalne prostore  

izvaja drobna hišna opravila in popravila 

ter pomaga pri nakupovanju in 

organiziranju servisiranja  

pozna osnove zdravega in dietnega 

prehranjevanja  

zna pripraviti enostavne obroke hrane  

pozna higiensko ravnanje pri pripravi živil  

zna prati, likati, šivati enostavne 

operacije  

zna preobleči posteljo  

zna očistiti uporabnikovo bivalno okolje 

in skrbeti zanj  

pozna gospodinjska in hišna opravila  

prepozna okvire svoje pomoči  

Predstavi in prikaže pripravo obrokov: 

pripravi obrok (navaden, za sladkorno 

dieto) 

predstavi sestavine vsakdanjih obrokov 

predstavi higiensko ravnanje pri pripravi 

obrokov 

razloži prehransko piramido 

 

Predstavi in prikaže svojo pomoč pri 

izvajanju gospodinjskih in hišnih opravil: 

predstavi gospodinjska in hišna opravila  

opredeli svojo vlogo pri izvajanju 

gospodinjskih in hišnih opravil 

predstavi čiščenje bivalnih prostorov 

pripravi načrt tedenskega nakupa za 

gospodinjstvo 

predstavi načine pranja 

prikaže likanje 

prikaže osnovno šivanje (krpanje) 

prikaže preoblačenje postelje 
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Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje 

Predstavi in prikaže organizacijo dela v 

gospodinjstvu: 

predstavi načela varovanja zdravja pri 

prehranjevanju in uporabi pripomočkov 

predstavi načela varovanja okolja pri 

uporabi čistilnih sredstev 

razloži pomen pravilnega odlaganja 

odpadkov (zdravila, plenice, razvrščanje 

gospodinjskih odpadkov) 

razloži pomen sodelovanja z 

uporabnikom in njegovo socialno mrežo 

ter s servisnimi službami 

predstavi pomen evidentiranja dela pri 

izvajanju gospodinjske pomoči 

ukrepa v 

nepričakovanih 

situacijah in nudi 

ustrezno pomoč 

ob nenadnem poslabšanju zdravstvenega 

stanja pokliče službo nujne medicinske 

pomoči (NMP) 

po potrebi izvaja temeljne postopke 

oživljanja  

izvaja nujne ukrepe pomoči pri 

krvavitvah, zlomih, izvinih in izpahih 

obvesti nadrejenega strokovnega 

sodelavca o uporabnikovih zdravstvenih 

problemih 

obvlada postopke oživljanja 

obvlada postopke pomoči pri krvavitvah, 

zlomih, izvinih in izpahih 

Predstavi ukrepanje v nepričakovanih 

situacijah: 

razloži ravnanje ob poslabšanju 

zdravstvenega stanja uporabnika 

prikaže način uporabe različnih vrst 

komunikacije z uporabnikom v težavnih 

situacijah 

razloži pomen sodelovanja s sodelavci in 

službami na terenu 

praktično izvede temeljne postopke 

oživljanja 

praktično izvede nujne ukrepe ob 

krvavitvi, zlomu, izpahu, zvinu 

razloži pomen verbalne in neverbalne 

komunikacije pri nudenju nujne 

medicinske pomoči 

varno ravna z 

gospodinjskimi, s 

pomaga pri uporabi pripomočkov 

(invalidski vozički, stoli, telefon "rdeči 

Predstavi in prikaže uporabnost 

pripomočkov: 
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Ključna dela Znanja in spretnosti Naloge za preverjanje 

terapevtskimi in z 

negovalnimi 

pripomočki ter 

pomaga 

uporabniku pri 

tem 

gumb", ortopedski in drugi pripomočki), 

jih čisti in razkužuje  

uporablja gospodinjske pripomočke in 

aparate, jih čisti ter vzdržuje  

pozna uporabnost pripomočkov  

pripomočke zna pravilno očistiti  

našteje terapevtske in negovalne 

pripomočke  

našteje gospodinjske pripomočke 

predstavi uporabnost posameznih 

pripomočkov 

prikaže uporabo pripomočka (invalidski 

voziček, postelja za nepomične) 

predstavi pravilno rabo pripomočkov ter 

njihovo vzdrževanje 

predstavi uporabnost varovanja preko 

telefona 

pove, kakšen je pomen higienskega 

vzdrževanja opreme in pripomočkov v 

bivalnem okolju uporabnika 

 

Predstavi in prikaže čiščenje 

pripomočkov: 

očisti pripomoček (invalidski, 

gospodinjski) 

razloži pomembnost čiščenja 

pripomočkov 

 

Trenutni standardi strokovnih znanj in spretnosti namenjajo premalo pozornosti delu z osebami z 

demenco, ki so vključene v storitev pomoči na domu. Dejstvo je, da se število oseb z demenco 

povečuje, in temu bi morali slediti tudi izobraževalni programi. 

Socialni stiki oseb z demenco morajo temeljiti na kakovosti in ne le na kvantiteti, to pa dosežemo tudi 

s kvalitetnim izvajanjem pomoči na domu (Hrovatič, 2010). Izkušnje dobre prakse kažejo, da je pri 

socialni oskrbi ljudi z demenco v ospredju oseba in ne njeno zdravstveno stanje (Flaker in drugi, 2008).  

Ne glede na stopnjo sodelovanja uporabnika ali kvaliteto odnosa, ki se vzpostavi, je prvo načelo pri 

izvajanju oskrbe na domu spoštljiv odnos do oseb z demenco in njihovih svojcev, saj oskrbovalec vstopa 

v osebni prostor posameznika in njegove družine. Socialni oskrbovalci upoštevajo želje uporabnikov in 

jih spodbujajo k sodelovanju pri oskrbi in izvajanju opravil, ki jih še zmorejo opraviti sami, da bi čim dlje 

ohranili samostojnost. Stalnost prihodov in rutiniranost opravil vnašata predvidljivost in jasen okvir, 
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znotraj katerega se lahko oblikuje sodelovanje med uporabnikom in socialnim oskrbovalcem. 

Vzpostavljanje in ohranjanje odnosa je pomembno pri izvajanju socialne oskrbe, saj gre tu za intimna 

opravila, kot so pomoč pri osebni higieni, telesni stik … Prav tako je lahko socialni oskrbovalec edini 

stalni stik osebe z demenco z zunanjim svetom, zato je vzdrževanje odnosa še kako pomembno (Perko, 

2007). 

Za dober odnos med osebo z demenco in socialnim oskrbovalcem je pomembno, da ta upošteva 

potrebe in težave, ki so specifične za socialno oskrbo oseb z demenco. Tu je zelo pomembno dodatno 

usposabljanje socialnih oskrbovalcev za delo z osebami z demenco in več strokovnega dela za njihovo 

razbremenitev, stalna opora in razbremenitev svojcev, boljša informiranost svojcev o obstoju služb in 

naravi težav, ki so povezane z demencami. Socialni oskrbovalci, ki izvajajo pomoč na domu, vzpostavijo 

zelo oseben stik s svojimi uporabniki. Zaradi specifike dela gre za fizično in psihično zelo zahtevne 

službe, saj je treba paziti na dostojanstvo oskrbovane osebe, hkrati pa biti izredno strpen in tenkočuten 

do osebnostnih lastnosti in življenjske situacije posameznikov. Osebe z demenco potrebujejo daljšo in 

drugačno obravnavo. Socialni oskrbovalci, ki izvajajo pomoč na domu, bodo z optimizacijo pomoči na 

domu službe pomoči na domu pridobili več časa za izvajanje dogovorjenih opravil, obenem pa bodo 

skozi ustrezna usposabljanja okrepili svoje spretnosti in kompetence za izvajanje nege in komuniciranja 

z osebami z demenco ter pridobili znanja, kako ravnati v primeru, da pri starostniku prepoznajo prve 

znake demence.  

V analizi so definirane težave, s katerimi se sooča služba pomoči na domu v MO Koper, in sicer: 

- izvajanje storitve pomoči na domu je za izvajalce posebej obremenjujoče tudi zato, ker se izvaja 

izven urejenih delovnih pogojev, kar med drugim pomeni, da ljudje ležijo na lastnih posteljah, 

to pa pomeni nevarnost za zdravje izvajalk (okvare hrbtenice). Resen problem je tudi 

dvigovanje starostnikov iz postelje na voziček in podobno … 

- poseben problem so starostniki, ki imajo izredno šibko socialno mrežo ali so brez nje; 

- specifična ravnanja in prizadevanja zahtevajo starostniki z različnimi oblikami demence, ki jim 

je v domačem okolju težko zagotoviti ustrezno oskrbo. 

V začetku projekta Demenca Acrosslo je projektni partner HUAB z dvema vprašalnikoma omogočil, da 

smo definirali potrebna izobraževanja oziroma področja, na katerih bi socialni oskrbovalci, zaposleni v 

službi pomoči na domu v Mestni občini Koper, potrebovali dodatna znanja s področja poznavanja oseb 

z demenco ter način dela z njimi. Za optimizirano delovanje službe pomoči na domu z osebami z 

demenco, bi se morali osredotočiti na: 

- razumevanje želja in potreb, duševnih stanj, vedenj in zmanjšane kognitivne zmožnosti oseb z 

demenco;    

- strokoven in individualni psihosocialni pristop k osebam z demenco; 

- razvoj komunikacijskih spretnosti. 

Izobraževanje po temah: 
 

- splošne teme – osnove zdravstvene nege in oskrbe oseb z demenco; 

- vzroki in simptomi demence; 
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- razumevanje, ocenjevanje, nega in oskrba ter reševanje težav oseb z demenco; 

- vloge in naloge strokovnega osebja v oskrbi in negi oseb z demenco in integracija njihovega 

dela; 

- komunikacija in interakcija z osebami z demenco in njihovimi svojci; 

- komunikacija okolja – težave percepcije prostora in iznajdljivost v okolici doma oseb z 

demenco; 

- prepoznavanje in preprečevanje stresa socialnih oskrbovalcev in neformalnih oskrbovalcev. 

Glede na mnogotere specifične potrebe uporabnikov z demenco lahko rečemo, da je nujno 

sodelovanje s svojci, ki so lahko pomemben vir informacij, obenem pa lahko socialni oskrbovalci veliko 

prispevajo k razbremenitvi družine (Perko, 2007). 

5. 1. 2    OPTIMIZACIJA DELOVNEGA PROCESA – OPREDELITEV ZAHTEV ZA NAKUP PROGRAMSKE  

IN STROJNE OPREME 
 
Pri optimizaciji delovnega procesa je pomembno realno časovno spremljanje dela zaposlenih na 

terenu, in sicer da lahko v čim krajšem času obdelamo več nalog ter o spremembi urnikov sproti 

obveščamo svoje zaposlene. Pomemben je sporočilni sistem za socialne oskrbovalce. Boljši kot je 

pregled nad stanjem na terenu, bolje lahko poskrbimo za naše uporabnike. 

Pomembno je, da informativno-komunikacijska tehnologija omogoča obrazce po meri, da ima vodja 

službe možnost prilagoditve sistema specifičnim zahtevam službe pomoči na domu, in sicer je treba pri 

beleženju dela na terenu papirnate obrazce zamenjati z elektronskimi. S pomočjo obrazcev bi želeli 

avtomatizirati delovne procese ter zmanjšati možnost napak v postopkih. Namen je olajšati delo 

vodjem, koordinatorjem ter socialnim oskrbovalcem na terenu in posledično znižati stroške dela.  

Programska oprema mora omogočiti učinkovit način vodenja evidence najpomembnejših informacij, 

vezanih na delovanje službe pomoči na domu, kot so:  

- zbiranje določenih podatkov o uporabnikih (status, zavezanci, kontaktni podatki, izbrani 

zdravnik ipd.),  

- posamezne storitve po uporabnikih (pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, pomoč pri 

gospodinjskih opravilih, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov),  

- čas storitve,  

- obseg storitve,  

- izvajalec storitve,  

- zapis posebnosti, na katere morajo biti socialni oskrbovalci, ki izvajajo pomoč pri določenem 

uporabniku, pozorni,  

- možnost evidence efektivnih ur posameznega socialnega oskrbovalca, delovna prisotnost 

posameznega socialnega oskrbovalca, čas in kilometrina, ki ju socialni oskrbovalec porabi od 

stranke do stranke, evidenca odsotnosti,  

- možnost izpisa statističnih podatkov skladno z zahtevami Inštituta za socialno varstvo in 

podobno, 
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- zajetje podatkov direktno na sami lokaciji izvajanja, in sicer beleženje opravljenih del, podpis 

strank in podobno,  

- socialnim oskrbovalcem bi moral biti olajšan dostop do informacij, kot so:  

- možnost prikaza poti,   

- možnost klicanja uporabnikov iz baze,  

- posebnosti, na katere morajo biti socialni oskrbovalci pozorni pri izvajanju storitve, 

- pregled efektivnih ur, 

- prisotnosti na delu,  

- prevoženi kilometri ipd.  

Lokacije dela so bistven element organizacije službe pomoči na domu, pomembno pa je, da je njihova 

zgodovina enostavna in pregledno organizirana na enem mestu.  

Trenutno se beleženje opravljene storitve opravlja ročno. Problem je, da to zahteva zelo veliko časa in 

materiala (papirja),  možnost napak pa je ob tolikšnem obsegu precejšnja. Način evidentiranja storitve 

pomoči na domu v Mestni občini Koper je prikazan v prilogah tega dokumenta, in sicer v vseh obrazcev, 

ki se uporabljajo. 

Glede na vedno večje potrebe po storitvah pomoči na domu je treba programsko opremo razvijati v 

smeri pomoči koordinatorjem pri organizaciji dela (urnik, razpored dela). Zavedamo se, da bo pri 

organizaciji dela vedno potreben človeški faktor, predvsem zaradi nepredvidljivih dogodkov (bolniške 

odsotnosti zaposlenih, nepredvidljive odsotnosti uporabnikov ipd.), s katerimi se izvajalci te storitve 

vsakodnevno srečujejo, vendar bi bil potreben program, ki bi zmanjšal možnost napak, kot je primer, 

da se včasih razporedi dve socialni oskrbovalki isti stranki oz. da se stranko pri načrtovanju nehote 

izpusti. 

Strojna oprema mora zaradi realno časovnega spremljanja dela na terenu omogočati aplikacijo na 

mobilnih telefonih, imeti podporo za NFC ter razširljiv spomin z SD-kartico. 

Pomembno je, da sta tako programska kot strojna oprema čim bolj preprosti za uporabo na terenu. 

5. 2    AKTIVNOSTI 
 
Izvedbo optimizirane pomoči na domu za osebe z demenco bosta pilotno izvedla Obalni dom 

upokojencev Koper in Dom za starije i nemočne osobe Atilio Gamboc Umag. Ker bo Dom za starije i 

nemočne osobe Atilio Gamboc Umag to storitev izvajal prvič, mu bo Obalni dom upokojencev Koper 

na razpolago s svojimi izkušnjami.  

Osebje Doma za starije i nemočne osobe Atilio Gamboc Umag bo dva tedna spremljalo osebje 

Obalnega doma upokojencev Koper na terenu in si tako pridobilo praktične izkušnje, obenem pa si 

bodo tudi v medsebojno pomoč pri izvajanju aktivnosti ob upoštevanju novih znanj in kompetenc. 

Kombinirano delo je še posebej smiselno zato, ker se bo testno uvajalo program in opremo. V 

nadaljevanju bo vsak od partnerjev izvajal pomoč na domu samostojno. 
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Enkrat mesečno se bo sestala delovna skupina za kakovost (koordiniral jo bo Grad Umag), ki bo na 

podlagi vnaprej postavljenih kriterijev ocenila učinek optimizacij in po potrebi sprejela prilagoditve. V 

tej skupini bosta tudi dva predstavnika Doma za starije i nemočne osobe Atilio Gamboc Umag in 

Obalnega doma upokojencev Koper, ki bosta poročala o poteku pilotne izvedbe. 

Šele s praktično aplikacijo v teoriji zasnovanih rešitev se običajno pokaže, ali so rešitve izvedljive in 

uporabne v realnem življenju. Ravno to je namen nekajmesečne pilotne izvedbe optimiziranega načina 

izvajanja pomoči na domu, pri katerem je posebna pozornost namenjena osebam, ki kažejo znake 

demence.  

Zaposleni v službi pomoči na domu niso pristojni za postavljanje diagnoze, lahko pa spodbudijo 

procese, ki vodijo do ustreznega pregleda in obravnave, če je potrebna. Tako bo zmanjšana možnost, 

da oseba in ne nazadnje tudi njeni svojci ostanejo odrinjeni na rob družbe in izločeni iz socialnega 

življenja. V veliko pomoč pri opravljanju njihovega zahtevnega poklica pa jim bodo konkretna znanja, 

kako ravnati z osebo z demenco in IKT-pripomoček, ki jih bo razbremenil birokracije in jim omogočil 

več časa za njihovo osnovno poslanstvo – ČLOVEKA. 

Pripravila: 

Suvada Čatak, univ. dipl. soc. del., 
vodja službe pomoči na domu v Mestni občini Koper 
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7 PRILOGE 

7. 1    AKTI 
 

7. 1. 1    PRAVILNIK O POSTOPKIH PRI UVELJAVLJANJU, IZVAJANJU IN PRENEHANJU 

STORITVE POMOČ DRUŽINI NA DOMU V OBLIKI SOCIALNE OSKRBE NA DOMU V 

OBALNEM DOMU UPOKOJENCEV 
 
SPLOŠNE DOLOČBE 
 
1. člen 
 
(1) Ta pravilnik določa postopek za uveljavljanje, izvajanje in prekinitev storitve pomoči družini na 
domu v obliki socialne oskrbe na domu (v nadaljnjem besedilu: storitev), ki jo izvaja Obalni dom 
upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria (v nadaljnjem besedilu: izvajalec).  
 
(2) Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje 
za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo 
oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. 
Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za 
določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi 
organizirani obliki.  
 
(3) Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope opravil:  
- pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju ali 
slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega 
osebnih ortopedskih pripomočkov;  
- gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja enega pripravljenega obroka ali 
nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje 
bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;  
- pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže 
z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, 
informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno 
varstvo.  
Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj dve opravili iz dveh različnih 
sklopov opravil iz prejšnjega odstavka.  
 
(4) V pravilniku uporabljeni izrazi v moškem spolu so uporabljeni kot nevtralni za moške in ženske. 
 
2. člen 
 
(1) Izvajanje in prekinitev izvajanja storitve se uredi z dogovorom o obsegu, trajanju in načinu 
opravljanja storitve (v nadaljevanju: dogovor).  
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3. člen 
 
Posamezni izrazi imajo v tem pravilniku naslednji pomen: 
- upravičenec je upravičenec do storitve, kot ga določata Zakon o socialnem varstvu in Pravilnik o 
standardih in normativih socialnovarstvenih storitev, ter je eksplicitno naveden v 4. členu tega 
pravilnika, 
- zavezanec je pravna ali fizična oseba, ki je v skladu z Uredbo o merilih za določanje oprostitev pri 
plačilu socialnovarstvenih storitev dolžna prispevati k plačilu storitve v primeru, kadar upravičenec 
nima dovolj lastnih sredstev, 
- plačnik storitve je občina, ki je v skladu z Zakonom o socialnem varstvu in uredbo dolžna (do)plačevati 
k plačilu storitve za upravičenca, 
- socialni oskrbovalec je oseba, ki neposredno izvaja storitev, 
- vodja/koordinator je strokovni delavec, ki ugotavlja upravičenost do storitve, pripravi dogovor o 
izvajanju storitve, organizira ključne člane okolja in uvodno srečanje, vodi storitev, koordinira izvajalce 
in njihovo usmerjanje, sodeluje z upravičenci pri izvajanju dogovora in pri zapletenih življenjskih 
situacijah upravičencev. 
 
4. člen 
 
Upravičenci do storitve so: 
- osebe, stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za 
popolnoma samostojno življenje, 
- osebe s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po 
oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če vrsta in stopnja njihove invalidnosti 
omogočata občasno oskrbo na domu, 
- druge invalidne osebe z invalidnostmi, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje 
večine življenjskih funkcij, 
- kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so 
po oceni pristojnega centra za socialno delo brez pomoči druge osebe nesposobne za samostojno 
življenje, 
- hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko ali najtežjo motnjo v duševnem razvoju, 
ki ni vključen v organizirane oblike varstva. 
   
5. člen 
 
(1) Neposredni izvajalci storitve: 
vodje in koordinatorji storitve so strokovni delavci po 69. členu Zakona o socialnem varstvu in v skladu 
s predpisanim standardom storitve, ki opravljajo strokovni del storitve, 
socialni oskrbovalci so strokovni sodelavci po 70. členu Zakona o socialnem varstvu in v skladu s 
predpisanim standardom storitve, ki opravljajo neposredno oskrbo na domu za uporabnike storitve. 
 
(2) Neposredni izvajalci so se dolžni stalno izpopolnjevati in usposabljati za svoje delo v skladu s 
predpisanim standardom storitve. 
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(3) Neposredni izvajalci so pri izvajanju storitve dolžni spoštovati načela Kodeksa etičnih načel v 
socialnem varstvu. 
 
POSTOPEK VKLJUČITVE V STORITEV 
 
6. člen 
 
(1) Prošnjo za uveljavljanje storitve vloži upravičenec, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec na 
obrazcu, ki je priloga 1 tega pravilnika, in sicer:  
ustno, 
pisno, 
preko elektronskega medija. 
 
(2) V primeru, ko je podana prošnja za uveljavljanje storitve ustno, jo vodja/koordinator zapiše, 
upravičenec, zakoniti zastopnik ali pooblaščenec pa jo podpiše pred sklenitvijo dogovora. 
 
7. člen 
 
(1) Na podlagi prošnje za storitev vodja/koordinator prične postopek, v katerem ugotavlja:  
stalno bivališče upravičenca, 
upravičenost do storitve, 
izpolnjevanje pogojev za izvajanje storitve (bivalni in drugi tehnični pogoji, socialna mreža 
upravičenca), 
potreba po vsaj dveh opravilih iz različnih sklopov opravil oskrbe iz 1. člena tega pravilnika. 
 
(2) V kolikor so izpolnjeni pogoji upravičenosti do vključitve v izvajanje storitve, se upravičenca o tem 
obvesti. V primeru, da je možna takojšnja vključitev upravičenca, se vodja/koordinator dogovori za 
uvodno srečanje, kjer se ugotovijo pogoji za izvajanje storitve. 
 
8. člen 
 
(1) V primeru, da takojšnje izvajanje storitve za upravičenca iz objektivnih razlogov ni možno, izvajalec 
uvrsti upravičenca na seznam bodočih uporabnikov storitve.  
 
(2) Izvajalec vodi seznam bodočih uporabnikov storitve, na katerem je poleg imena in priimka 
upravičenca naveden tudi vrstni red glede na datum prejete prošnje za storitev ter ime in priimek 
morebitnega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca upravičenca. 
 
(3) Izvajalec je dolžan upravičencu ali njegovemu zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu na njegovo 
zahtevo dati podatek o uvrstitvi na seznam iz 2. odstavka tega člena in mu pojasniti, v kakšnem 
časovnem obdobju lahko pričakuje začetek izvajanja storitve. 
 
(4) Ob možni popolnitvi obsega storitve s strani izvajalca slednji o tem obvesti upravičenca, ki izpolnjuje 
pogoje za prednostno izvajanje storitve po 9. členu tega pravilnika.  
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9. člen 
 
Izvajalec pri izboru vključitve novega uporabnika v obseg izvajanja storitve upošteva poleg vrstnega 
reda prejete prošnje tudi kriterije za prednostno vključitev, in sicer: 
- nujnost popolnitve socialne mreže za varstvo in oskrbo, 
- zdravstveno stanje upravičenca, 
- možnosti pomoči s strani drugih izvajalcev storitve in drugih služb, 
- drugo (interni kriteriji izvajalca).  
 
(2) Prednost vključevanja upravičencev se določa glede na morebitna priporočila osebnega zdravnika 
upravičenca oziroma glede na priporočila drugih pristojnih služb (center za socialno delo, Rdeči križ, 
patronažna služba …). 
 
(3) V primerih, ko vodja/koordinator oceni, da iz kakršnegakoli razloga sam težko presodi o prednostni 
vključitvi, predlaga timsko obravnavo. 
 
IZVAJANJE STORITVE  
 
10. člen 
 
(1) Storitev se prične na prošnjo upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca in 
vsebuje dva dela. 
(2) Prvi del predstavlja ugotavljanje upravičenosti do storitve, pripravo in sklenitev dogovora o obsegu, 
trajanju in načinu opravljanja storitve, organiziranje ključnih članov okolja ter izvedbo uvodnih srečanj 
med izvajalcem neposredne oskrbe in upravičencem ali družino.  
(3) Drugi del storitve zajema neposredno izvajanje storitve na domu upravičenca po dogovorjenih 
vsebinah, obsegu in trajanju.  
 
11. člen 
 
(1) Uvodno srečanje se opravi na naslovu dejanskega izvajanja storitve. Izvajanje storitve se prilagodi 
potrebam posameznega upravičenca, in sicer z izdelavo osebnega načrta pomoči.  
 
(2) Hkrati je na tem srečanju vodja/koordinator dolžan upravičenca seznaniti z vsebino bistvenih določb 
tega pravilnika ter z načinom evidentiranja storitev, s ceno storitve ter potmi 
sodelovanja uporabnika pri izvajanju storitve. 
 
(3) Ob sklepanju dogovora se upravičenec in vodja/koordinator storitve dogovorita tudi o načinu plačila 
storitve.  
 
(4) V primeru, da bo namesto upravičenca storitev delno ali v celoti plačeval kdo drug, se le-ta glede 
na sklenjen dogovor za plačilo zaveže s podpisom izjave (do) plačnika. 
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(5) V primeru, da upravičenec in njegovi zavezanci ne zmorejo v celoti plačevati storitve, izvajalec 
upravičenca napoti na vložitev zahteve za oprostitev pri plačilu socialnovarstvene storitve pri 
pristojnem centru za socialno delo v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.  
 
(6) S podpisom dogovora o vsebini, obsegu, trajanju, načinu opravljanja storitve in medsebojnih 
obveznostih in pravicah upravičenca in izvajalca je postopek vključitve v storitev zaključen. 
 
12. člen 
 
(1) Upravičenec je pred začetkom izvajanja neposredne oskrbe dolžan izvajalcu podati: 
- podatke o kontaktnih osebah, ki jih izvajalec lahko pokliče v nujnih primerih, 
- soglasje k načinu evidentiranja opravljene storitve izvajalca, ki je sestavni del dogovora, 
- soglasje za uporabo ključev stanovanja ali vhodnih vrat, izključno za izvajanje storitev v stanovanju, 
in sicer iz objektivnih razlogov, 
- izjavo o načinu plačevanja storitve. 
V primeru, da upravičenec ne poda podatkov, soglasij in izjave iz prvega odstavka tega člena, to šteje, 
da niso izpolnjeni pogoji za začetek izvajanja neposredne oskrbe na domu upravičenca. 
 
Če uporabnik oziroma zavezanec za plačilo iz neopravičenih razlogov ne poravna svojih obveznosti dva 
zaporedna meseca in se z njim ni možno dogovoriti o poravnavi plačila, se mu izvajanje neposredne 
oskrbe prekine s prvim dnem naslednjega meseca. 
 
Izvajanje neposredne oskrbe na domu 
 
13. člen 
 
(1) Neposredna oskrba na domu uporabnika se izvaja po vsebinah opravil, obsegu in trajanju, kot je 
opredeljeno v pisnem dogovoru o izvajanju storitve, in se beleži s prisotnostjo socialnega oskrbovalca 
na domu uporabnika telekomunikacijsko in/ali v pisni obliki dnevnikov. 
 
(2) Socialnega oskrbovalca za uporabnika predlaga izvajalec in ga določi skupaj z uporabnikom storitve. 
V posebnih primerih lahko uporabnik poda izvajalcu predlog za zamenjavo socialnega oskrbovalca, o 
tem pa odloča izvajalec timsko in pri tem upošteva vzrok predloga za zamenjavo in možnosti zamenjave 
glede na lastno kadrovsko strukturo in organizacijo dela. 
 
(3) Storitev se začne izvajati z dnem, ki je določen v dogovoru. 
 
(4) Čas izvajanja storitve ni krajši od 30 minut, kar je tudi najkrajša obračunska enota, razen v primeru 
izvajanja prinašanja enega pripravljenega obroka, kjer je dogovorjena storitev v trajanju 15 minut. 
Storitev se lahko izvaja vse dni v tednu oziroma skladno z internim aktom izvajalca, vendar v vsakem 
primeru vsaj v vseh delovnih dneh v tednu, in sicer v obsegu največ 20 ur tedensko na posameznega 
uporabnika storitve. 
 
(5) V primeru, ko zaradi potreb uporabnika storitev izvajata hkrati dva socialna oskrbovalca, se lahko 
število ur mesečno poveča za največ eno tretjino. 
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(6) Pri dogovarjanju z uporabniki o dnevno terminskem izvajanju storitve imajo za jutranje in večerne 
termine prednost uporabniki, ki potrebujejo oskrbo za temeljna življenjska opravila. 
 
14. člen 
 
(1) Uporabnik v dogovoru z izvajalcem v okviru svojih možnosti prilagodi prostore, v katerih se izvaja 
storitev.  
 
(2) Uporabnik je dolžan zagotoviti ustrezne tehnične pripomočke: bolniška postelja, trapez, dvigalo za 
transfer, invalidski voziček ipd., na podlagi naročilnice osebnega zdravnika ali specialista za nemoteno 
in lažje izvajanje storitve še pred začetkom izvajanja storitve oziroma najpozneje v roku 30 dni od 
pričetka izvajanja storitve. V kolikor nastopi potreba po dodatnih tehničnih pripomočkih v času 
izvajanja storitve, pa je uporabnik dolžan le-te zagotoviti v roku 30 dni. Če uporabnik zgoraj navedenih 
pripomočkov ne zagotovi, ga izvajalec pisno pozove, da to uredi. V nasprotnem primeru lahko izvajalec 
odkloni izvajanje storitve oziroma prekine dogovor o izvajanju storitve. 
 
(3) V primerih, ko ima uporabnik domače živali, se v dogovoru z izvajalcem obveže, da bo v času prihoda 
in odhoda socialnega oskrbovalca ter v času izvajanja storitve na ustrezen način poskrbel, da domače 
živali ne bodo ogrožale neposrednih izvajalcev storitve ali ovirale izvajanja neposredne oskrbe na 
domu. 
 
15. člen 
 
(1) Spremembe ali dopolnitve že sklenjenega dogovora lahko predlaga izvajalec storitve, uporabnik ali 
njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec. 
 
(2) V primeru spremenjenih okoliščin, ki narekujejo spremembo dogovora, si izvajalec prizadeva 
spremembe dogovoriti z uporabnikom sporazumno in jih opredeliti v dodatku k dogovoru in/ali 
osebnemu načrtu.  
 
(3) Razlogi za spremembe dogovora in/ali osebnega načrta so: 
na strani uporabnika: spremembe v potrebah, začasen odhod od doma zaradi oddiha, zdravljenja, 
rehabilitacije ali daljši obisk pri sorodnikih, spremembe v socialni mreži uporabnika (dodatna pomoč 
drugega izvajalca, daljša stalna prisotnost tretje osebe, ki ni v skupnem gospodinjstvu z uporabnikom),  
na strani izvajalca: organizacijske, kadrovske in tehnične zmožnosti in spremembe pri izvajalcu, 
drugo. 
 
16. člen 
 
Uporabnik oziroma kontaktna oseba je dolžan seznanjati izvajalca o spremembah zdravstvenega stanja 
ali nalezljivih boleznih, ki bi lahko predstavljale nevarnost za socialnega oskrbovalca in druge 
uporabnike storitve. 
 
17. člen 
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Uporabnik s sklenitvijo dogovora dovoljuje delavcem izvajalca v primeru posebnih okoliščin nujno 
ukrepanje, ki lahko vključuje:  
- vstop izvajalca neposredne oskrbe in drugih pristojnih oseb v stanovanje uporabnika, 
- napotitev interventnih služb (reševalci, gasilci, policija), 
- nasilno odpiranje vrat ali oken, 
- ter se odpoveduje povračilu škode in vsem zahtevkom, ki bi lahko sledili takšni intervenciji, vključno 
z zahtevkom zaradi motenja posesti.  
 
18. člen 
 
(1) Izvajalec se zavezuje, da bo uporabniku zagotavljal v dogovoru in osebnem načrtu opredeljena 
opravila socialne oskrbe v dogovorjenem obsegu, trajanju in časovnih terminih. 
 
(2) V primeru nepredvidenih okoliščin na strani izvajalca ima slednji pravico do spremembe 
dogovorjenih časovnih terminov, do spremembe obsega in vsebinskih opravil oskrbe, o čemer 
uporabnika obvesti telefonsko ali osebno v čim zgodnejšem času dneva, ko so takšne okoliščine 
nastopile.   
 
(3) V primeru nepredvidenih okoliščin lahko uporabnik dnevno odpove dogovorjeno oskrbo v času 
uradnih ur izvajalca po navadni ali elektronski pošti in ustno telefonsko ali osebno pri 
vodji/koordinatorju storitve, in sicer: 
v primeru neodpovedi in odpovedi na dan izvedbe storitve izvajalec zaračuna celotno vrednost storitve 
(100 %), ki bi jo opravil za uporabnika na ta dan, 
izvajalec ne zaračuna odpovedane storitve v primerih višje sile (bolnišnica, urgenca). V tem primeru je 
lahko odpoved sporočena kadarkoli tudi izven uradnih ur,  
v primeru višje sile (bolnišnica, urgenca) izvajalec zaračuna celotno vrednost storitve (100 %), ki bi jo 
opravil za uporabnika, če le-ta ne sporoči odpovedi storitve. 
 
19. člen 
 
(1) V primeru, da upravičenec odpove storitev zaradi oddiha, zdravilišča, rehabilitacije in po vrnitvi želi 
obdržati storitev v nespremenjenih terminih in obsegu, določenih v dogovoru o vrsti, trajanju in načinu 
zagotavljanja socialne oskrbe, lahko v dogovoru z izvajalcem plača rezervacijo. Upravičenec posreduje 
izvajalcu izjavo o rezervaciji pisno, preko elektronskega medija, telefonsko (zabeleženo kot uradni 
zaznamek) najmanj 5 dni pred načrtovano odpovedjo storitve. 
Izvajalec zaračuna rezervacijo v višini 80 % vrednosti storitve, ki bi jo opravil za upravičenca, in sme 
trajati do največ 2 meseca. 
 
(2) Uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec morata o začasni prekinitvi obvestiti 
izvajalca najmanj 5 dni pred načrtovano odpovedjo oskrbe. 
 
(3) Če prekinitev storitve traja več kot en mesec, mora vodja/koordinator ponovno preveriti potrebe 
uporabnika po storitvi in z njim skleniti dodatek k dogovoru in/ali osebnemu načrtu. 
 
Prenehanje izvajanja storitve 
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20. člen 
 
(1) Uporabnik storitve, njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec lahko odstopi od dogovora kadarkoli 
na lastno željo. Odstop od dogovora lahko posreduje v obliki prošnje po pošti na naslov izvajalca ali 
prošnjo poda ustno vodji/koordinatorju na zapisnik. Odpovedni rok ne sme biti krajši od 5 dni.  
 
(2) Izvajalec lahko odstopi od dogovora oziroma prekine izvajanje neposredne oskrbe zaradi 
neizpolnjevanja obveznosti s strani uporabnika po 12. in 14. členu tega pravilnika, zaradi hujših kršitev 
dogovora iz 21. člena tega pravilnika in v primeru prenehanja dejavnosti izvajalca.  
 
21. člen 
 
(1) Za hujše kršitve dogovora se štejejo zlasti:  
- grob in žaljiv odnos uporabnika, svojca ali osebe, ki živi z uporabnikom, do neposrednih izvajalcev 
storitve in nagovarjanje k opravljanju opravil, ki niso predmet sklenjenega dogovora,   
- nasilno vedenje: verbalno vznemirjanje, spolno nadlegovanje, fizični napad na vodjo/koordinatorja 
ali socialnega oskrbovalca s strani uporabnika, svojca ali osebe, ki živi z uporabnikom, 
- namerno uničevanje pripomočkov in dnevnikov oskrbe, 
- resna ogroženost, ki ovira izvajanje storitve ali napad domače živali na vodjo/koordinatorja ali 
socialnega oskrbovalca, neopravičeno neplačilo storitve po 12. členu tega pravilnika. 
 
(2) Ob ugotovitvi hujših kršitev je izvajalec dolžan z uporabnikom ali njegovim zakonitim zastopnikom 
ali pooblaščencem ter svojcem ali osebo, s katero živi uporabnik, opraviti razgovor z namenom, da se 
dejanja ne ponavljajo. 
 
(3) V kolikor se kljub razgovoru hujše kršitve ponovijo, izvajalec lahko s sklepom direktorja takoj 
preneha z izvajanjem storitve. Ob vročitvi sklepa izvajalec uporabnika, njegovega zakonitega 
zastopnika ali pooblaščenca informira o možnostih za pridobitev pomoči drugih izvajalcev iz njegovega 
okolja. O tem izvajalec obvesti pristojni center za socialno delo. 
 
22. člen 
 
(1) V primeru, da storitev preneha iz osebnih razlogov uporabnika ali zato, ker uporabnik storitve iz 
objektivnih razlogov več ne potrebuje, izvajalec z uporabnikom ali njegovim zakonitim zastopnikom ali 
pooblaščencem razveže dogovor s sporazumno razvezo dogovora. 
(2) V primeru, da storitev preneha zaradi neizpolnjevanja obveznosti in kršitev dogovora s strani 
uporabnika po 20. členu tega pravilnika, izvajalec obvesti uporabnika ali njegovega zakonitega 
zastopnika ali pooblaščenca o ugotovljeni situaciji in predloži način rešitve situacije in čas prenehanja 
storitve po sporazumni poti. V kolikor uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec pri 
reševanju situacije ne sodeluje, izvajalec prekine storitev z izdajo sklepa. O uvedbi postopka za 
prenehanje storitve pri uporabniku, ki je pod skrbništvom, je izvajalec dolžan obvestiti skrbnika in 
pristojni center za socialno delo. 
 
(3) V primeru smrti uporabnika izvajalec preneha storitev z uradnim zaznamkom v osebnem načrtu 
uporabnika. 
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23. člen 
 
V primeru, da upravičenec umre pred prihodom socialnega oskrbovalca ali v času izvajanja storitve, 
vodja/koordinator o smrti obvesti kontaktno osebo in pokliče pristojne službe.  
 
24. člen 
 
(1) V primeru, da izvajalec hrani ključ/-e upravičenca, jih ob prenehanju izvajanja storitve vrne 
upravičencu oziroma osebi, ki je v osebnem načrtu navedena kot prevzemnik ključev.  
 
(2) V primeru, da osebe, navedene v točki (1) tega člena, niso prevzele ključev v roku treh mesecev po 
prenehanju storitve, jih izvajalec uniči. 
 
POTI SODELOVANJA UPORABNIKA PRI IZVAJANJU STORITVE 
 
Poti pripomb, predlogov in ugotavljanja zadovoljstva uporabnikov z izvajanjem storitve ter 
učinkovitosti storitve 
 
25. člen 
 
(1) Uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec aktivno sodelujeta s svojimi 
pripombami in predlogi že v sklepanju dogovora in izdelavi osebnega načrta uporabnika, za izvajanje 
neposredne oskrbe pa lahko uporabnik posreduje svoje pripombe in predloge v pisni ali ustni obliki 
neposrednim izvajalcem storitve v delovnem času izvajalca.  
 
(2) Vodja/koordinator je dolžan posredovane navedbe preveriti in v roku 8 dni uporabniku oziroma 
njegovemu zakonitemu zastopniku ali pooblaščencu pisno odgovoriti ali/in kako bodo predlogi in 
pripombe upoštevani. 
 
(3) V kolikor uporabnik oziroma njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec ni zadovoljen z odgovorom, 
lahko svoje nestrinjanje pisno posreduje direktorju izvajalca. Direktor izvajalca je dolžan v roku 8 dni 
pisno obvestiti uporabnika oziroma njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca ter navesti 
razloge za upoštevanje oziroma neupoštevanje njegovih predlogov in pripomb. 
 
(4) Izvajalec je dolžan spremljati zadovoljstvo uporabnikov z izvajanjem storitve in učinkovitost storitve, 
za kar lahko zbira izjave uporabnikov, izvaja ankete ali kako drugače beleži pokazatelje in to predstavi 
v letnem poročilu o izvajanju storitve. 
 
Pot ugovora 
 
26. člen 
(1) V skladu s 94. in 95. členom Zakona o socialnem varstvu lahko uporabnik, če ni zadovoljen s 
posamezno storitvijo, zoper delo strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca vloži ugovor pri svetu 
socialnovarstvenega zavoda.  
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(2) Ugovor je potrebno vložiti v roku osmih dni od opravljene storitve, zoper katero ugovarja. 
 
(3) Svet socialnovarstvenega zavoda preizkusi ugovor, določi, kaj naj se ukrene, ter o tem obvesti 
uporabnika, ki je ugovarjal, v roku 15 dni od prejema ugovora. 
 
Pritožbeni poti 
 
27. člen 
 
(1) Če z uporabnikom/upravičencem ni možno skleniti dogovora ali razvezati dogovora sporazumno, 
izvajalec skladno s 96. členom Zakona o socialnem varstvu o zadevi odloči po določbah Zakona o 
splošnem upravnem postopku. O pritožbah zoper izdane akte izvajalca storitve pomoč na domu kot 
socialna oskrba na domu odloča skladno z 89. členom Zakona o socialnem varstvu ministrstvo, 
pristojno za socialno varstvo. 
 
(2) Uporabnik/upravičenec in izvajalec si bosta prizadevala morebitne spore reševati po sporazumni 
poti, v primeru, da sporazum ne bo možen, pa bosta spore reševala pred krajevno pristojnim sodiščem. 
 
Pravica do predloga za inšpekcijski nadzor 
 
28. člen 
 
V skladu s 102. členom Zakona o socialnem varstvu ima uporabnik storitve ali njegov zakoniti zastopnik 
ali pooblaščenec pravico predlagati inšpekcijski nadzor nad delom izvajalca storitve pomoč družini na 
domu kot socialna oskrba na domu. Predlog posreduje Socialni inšpekciji na naslov: Ministrstvo za delo, 
družino in socialne zadeve, Inšpektorat Republike Slovenije za delo, Socialna inšpekcija, Parmova 33, 
1000 Ljubljana. 
 
ZBIRANJE IN VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV UPORABNIKOV STORITVE 
 
25. člen 
 
(1) Izvajalec zbira in hrani osebne podatke o uporabnikih v zvezi z izvajanjem socialnovarstvene storitve 
skladno s 110., 111., 112., 113. in 113.a členom Zakona o socialnem varstvu in zagotavlja varstvo 
osebnih podatkov po 109. členu Zakona o socialnem varstvu.  
 
(2) V primeru, da upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec meni, da je izvajalec kršil 
varovanje osebnih podatkov, lahko o tem obvesti Urad informacijske pooblaščenke na naslov: 
Informacijski pooblaščenec, Vošnjakova 1, 1001 Ljubljana. 
 
PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
26. člen 
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Ta pravilnik začne veljati s sprejemom, uporabljati pa se začne osmi dan po objavi na oglasnih deskah 
doma. 
 
Številka:  
Datum: 17. 12. 2013                                                            
 
Neva Tomažič, univ. dipl. soc. del., 
direktorica 
 
Priloga: 
Obrazec PROŠNJA ZA IZVAJANJE STORITVE POMOČI NA DOMU V OBLIKI SOCIALNE OSKRBE NA DOMU 
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 7. 1. 1. 1    PROŠNJA ZA IZVAJANJE STORITVE POMOČI NA DOMU V OBLIKI SOCIALNE OSKRBE NA 

DOMU 
UPORABNIK 

Ime in priimek: 

Datum in kraj rojstva: 

Stalno prebivališče (ulica, kraj, pošta): 

Začasno prebivališče (ulica, kraj, pošta): 

Telefonska in/ali GSM številka: 

Zdravstveno stanje (ustrezno obkrožite): 

pomičen delno pomičen nepomičen 

Zdravila uporabljate (ustrezno obkrožite):                       samostojno                       ob pomoči 

Uporabljam naslednje tehnične pripomočke (ustrezno obkrožite): bolniško posteljo, invalidski voziček, počivalnik, hoduljo, bergle, palico, slušni 

aparat, zobno protezo, ............................................................... 

..................................................................................................................................................................... 

Zdravstveni dom: Osebni zdravnik: 

Ste vključeni v patronažno oskrbo (ustrezno obkrožite):            DA                   NE 

 

Katere oblike pomoči v okviru storitve socialna oskrba na domu potrebujete? (ustrezno obkrožite – pri posameznem sklopu se lahko obkroži več 

oblik pomoči) 

b) Gospodinjska pomoč 

prinašanje enega pripravljenega obroka hrane 

nabava živil in priprava enega obroka hrane 

pomivanje porabljene posode 

osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti 

postiljanje in osnovno čiščenje spalnega prostora 

 

b) Pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih 

pomoč pri oblačenju/slačenju 

pomoč pri umivanju/kopanju 

pomoč pri hranjenju 

pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb 

vzdrževanje, nega in čiščenje osebnih ortopedskih pripomočkov 

c) Pomoč pri ohranjanju socialnih stikov  

vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in   

sorodstvom 

spremljanje pri opravljanju nujnih obveznosti 
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informiranje ustanov o stanju in potrebah  

upravičenca                                                                                                                                                                                                                                      

pomoč pri ohranjanju socialnih stikov 

 

 

ZAKONITI ZASTOPNIK OZ. POOBLAŠČENEC  

Zakoniti zastopnik je kot tak določen z zakonom ali z aktom pristojnega organa na podlagi zakona. Pooblaščenec je tisti, ki ga uporabnik s 

pooblastilom pooblasti, da ga zastopa v postopku uveljavljanja storitve socialna oskrba na domu.  

 

Ime in priimek: ................................................................................................................................................... 

Ulica, kraj, pošta: .................................................................................................................................. 

Telefonska/GSM številka: ..................................................................................................................... 

Naslov elektronske pošte: ................................................................................................................................. 

Nastopa kot:           zakoniti zastopnik                                            pooblaščenec 

Podpis vlagatelja ............................................................ 

(zakonitega zastopnika oz. pooblaščenca) 

 

v ................................, dne .................................. 
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7. 1. 2    NAVODILO ZA OBLIKOVANJE ČAKALNE LISTE IN KRITERIJI ZA STROKOVNO RAVNANJE 

PRI VKLJUČEVANJU UPRAVIČENCEV V STORITEV POMOČ NA DOMU – SOCIALNA OSKRBA 
 
Številka :  
Datum:  
  
Strokovni svet Obalnega doma upokojencev je na seji dne _______________ sprejel  
 

NAVODILO 
ZA OBLIKOVANJE ČAKALNE LISTE 

Na čakalno listo upravičencev do storitev pomoči na domu – socialna oskrba se vpisujejo naslednji 
podatki: 
- datum sprejema obvestila/ugotovitve potrebe po vključitvi v storitev 
- osebni podatki upravičenca, ime in priimek, naslov 
- kontaktna oseba (razmerje do upravičenca) in njena telefonska številka 
- opombe.  
Podatki o potrebah upravičencev se hranijo v osebnem spisovnem gradivu upravičenca. 
 
Čakalna lista se usklajuje ob koncu vsakega trimesečja tako, da se s kontaktno osebo 
 vzpostavi telefonski ali osebni stik. 
 

IN 
KRITERIJE ZA STROKOVNO RAVNANJE PRI VKLJUČEVANJU UPRAVIČENCEV V 

STORITEV POMOČ NA DOMU – SOCIALNA OSKRBA. 
 
Prednost pri vključevanju upravičencev v storitev pomoči na domu – socialna oskrba imajo občani 
Mestne občine Koper, ki izpolnjujejo pogoje za vključitev v storitev po 6. členu Pravilnika o standardih 
in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10 in 28/11) in: 
- dnevno potrebujejo pomoč pri vzdrževanju osebne higiene  
- upravičenci, ki živijo sami oziroma z zakoncem, ki tudi sam potrebuje pomoč pri oskrbi 
- upravičenci, ki so v okviru bolnišničnega zdravljenja izčrpali vse možnosti institucionalne oskrbe in še 
niso sprejeti v socialnovarstveni zavod 
- upravičenci v terminalni (zaključni) fazi bolezni, ki nimajo socialne mreže ali je le-ta šibka. 
 
 
 
                                                                                                                                            Direktorica:                                                          
                                                                                                          mag. Neva Tomažič 
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7. 1. 3    PREDLOG KATALOGA OPRAVIL V OKVIRU ZAGOTAVLJANJA STORITVE POMOČI DRUŽINI 

NA DOMU V OBLIKI SOCIALNE OSKRBE NA DOMU, KI GA JE OBLIKOVALA SEKCIJA ZA SOCIALNO 

OSKRBO NA DOMU 
 
STANDARDNE STORITVE SOCIALNE OSKRBE NA DOMU OBSEGAJO: 
 
GOSPODINJSKA POMOČ 
A.01 PRINAŠANJE ENEGA PRIPRAVLJENEGA OBROKA HRANE 
prinašanje in postrežba pripravljenega obroka hrane 
 
A.02 NABAVA ŽIVIL IN PRIPRAVA OBROKA HRANE 
nakupovanje osnovnih prehrambnih izdelkov iz najbližje trgovine in/ali spremstvo uporabnika v 
najbližjo trgovino  
priprava in postrežba obrokov hrane (zajtrk, malica, topli napitek, kosilo, večerja) 
 
A.03 POMIVANJE PORABLJENE POSODE 
pomivanje porabljene posode 
 
A.04 OSNOVNO ČIŠČENJE BIVALNEGA DELA PROSTOROV Z ODNAŠANJEM SMETI 
osnovno čiščenje bivalnih prostorov  
vzdrževanje higiene tal v ožjih bivalnih prostorih uporabnika 
vzdrževanje higiene v sanitarijah 
zračenje bivalnega prostora 
pomoč pri vzdrževanju osebnega in posteljnega perila (pranje, obešanje, zlaganje) 
likanje osnovnega osebnega perila 
pomivanje oken v ožjih bivalnih prostorih uporabnika (največ 2x letno) 
odnašanje smeti 
 
A.05 POSTILJANJE IN OSNOVNO ČIŠČENJE SPALNEGA PROSTORA 
osnovno čiščenje spalnega prostora 
postiljanje in prestiljanje postelje 
vzdrževanje higiene tal v spalnem prostoru 
 
A.06  
prinašanje zdravil iz lekarne in pripravljenih receptov iz splošne ambulante 
prinašanje pošte iz nabiralnika 
oddaja pošte in pomoč pri plačevanju rednih obveznosti 
pomoč pri ogrevanju bivalnih prostorov: prinašanje pripravljene kurjave (drva, premog) pri 
uporabnikih, ki živijo sami, in kurjenje  
 
POMOČ PRI TEMELJNIH DNEVNIH OPRAVILIH 
 
B.01 POMOČ PRI OBLAČENJU/SLAČENJU 
oblačenje in slačenje v celoti 
pomoč pri oblačenju in slačenju 
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B.02 POMOČ PRI UMIVANJU 
pomoč pri umivanju (v postelji) 
pomoč pri kopanju/tuširanju 
pomoč pri umivanju obraza 
pomoč pri umivanju rok 
pomoč pri umivanju do pasu 
pomoč pri umivanju nog 
pomoč pri umivanju zob, zobne proteze in pomoč pri nameščanju zobne proteze  
pomoč pri umivanju lasišča 
pomoč pri česanju 
pomoč pri umivanju intimnih delov telesa 
pomoč pri britju obraza 
pomoč pri uporabi stranišča 
umivanje telesa (posteljna kopel) 
kopanje/tuširanje 
umivanje obraza 
umivanje rok 
umivanje do pasu 
umivanje nog 
striženje nohtov (zdravih) 
umivanje zob, zobne proteze in pomoč pri nameščanju zobne proteze 
nega ustne votline 
umivanje lasišča 
česanje 
umivanje intimnih delov telesa 
pomoč pri negi kože  
britje obraza 
praznjenje urinske vrečke 
vzdrževanje pripomočkov za osebno higieno 
vključitev svojcev in pomembnih drugih oseb v higieno 
zamenjava inkontinentnih pripomočkov (urinski vložki, plenice) 
priprava uporabnika na počitek in spanje 
 
B.03 POMOČ PRI HRANJENJU 
serviranje hrane in pijače 
priprava na hranjenje 
pomoč pri hranjenju in pitju (brez hranjenja po sondi) 
hranjenje 
 
B.04 POMOČ PRI OPRAVLJANJU OSNOVNIH ŽIVLJENJSKIH POTREB 
menjava položaja v postelji 
posedanje v postelji 
pomoč pri vstajanju 
pomoč pri posedanju na stol 
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pomoč pri hoji v stanovanju 
pomoč pri premeščanju 
premeščanje 
pomoč pri uporabi pripomočkov za lego in gibanje 
nameščanje pripomočkov za lego in gibanje 
vzpodbujanje k telesnim aktivnostim 
 
B.05 VZDRŽEVANJE IN NEGA OSEBNIH ORTOPEDSKIH PRIPOMOČKOV 
pomoč pri nameščanju ortopedskih pripomočkov 
čiščenje, vzdrževanje in spremljanje uporabnosti ortopedskih pripomočkov 
 
B.06 
vzpodbuda k rednemu jemanju zdravil 
vzpodbujanje pri ohranjanju osnovnih življenjskih navad 
obveščanje o spremembah pri temeljnih dnevnih opravilih uporabnika svojcem 
 
POMOČ PRI OHRANJANJU SOCIALNIH STIKOV 
 
pomoč pri vzpostavljanju in vzdrževanju socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in sorodstvom 
spremljanje uporabnika pri opravljanju nujnih obveznosti 
informiranje ustanov in svojcev o stanju in potrebah uporabnika 
priprava na institucionalno varstvo 
krepitev socialne vključenosti 
 
KATERIH OPRAVIL SOCIALNE OSKRBOVALKE NE OPRAVLJAJO: 
 
za varnost in zdravje nevarnih opravil (na primer: dvigovanje bremen, delo v prisiljeni drži, delo na 
višini, premikanje pohištva, delo z elektriko in podobno); 
zdravstvenih in fizioterapevtskih storitev; 
storitev, ki niso predmet socialne oskrbe: delo v vrtu, dela po pleskanju oziroma po obnovitvenih delih, 
skrb za domače živali, prevozi uporabnikov, apliciranje insulina in antikoagulantnih zdravil, doziranje 
zdravil 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



             
 

[50] 
 
 

7. 2    DOKUMENTACIJA, KI JO VODI VODJA SLUŽBE POMOČI NA DOMU 
 

7. 2. 1    DOGOVOR O VRSTI, TRAJANJU IN NAČINU IZVAJANJA SOCIALNE OSKRBE 
Številka:  
Datum:  
 
Na podlagi 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, 
št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15), 92. in 100. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list 
RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – 
ZUPJS, 57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1) ter 3. in 5. člena Uredbe o merilih za določanje oprostitev 
pri plačilu socialno varstvene storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06 – ZUTPG, 62/10 – 
ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15) ter Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju, izvajanju in prenehanju 
storitve pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu v Obalnem domu upokojencev 
Koper- Casa costiera del pensionato Capodistria 
 
S K L E N E T A 
 
OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER – CASA COSTIERA DEL PENSIONATO CAPODISTRIA, Krožna cesta 
5, 6000 KOPER – CAPODISTRIA, ki ga zastopa mag. Neva Tomažič, identifikacijska številka za DDV: 
SI57138664; matična številka 5198917000 (v nadaljevanju: izvajalec),  
 
2. Uporabnik/-ica         ___________________________________________________________  
oz. zakoniti zastopnik    _____________________________________________ kot upravičenec. 
 
DOGOVOR O VRSTI, TRAJANJU IN NAČINU ZAGOTAVLJANJA SOCIALNE OSKRBE NA DOMU 
 
1. točka 
 
Izvajalec in upravičenec/-ka soglasno ugotavljata, da je upravičenec/-ka osebno – po pooblaščencu – 
po zavezancu zaprosil/-a za socialnovarstveno storitev pomoči na domu v obliki socialne oskrbe na 
domu ter da storitev uveljavlja kot: 
o   oseba, stara nad 65 let 
o   oseba s statusom invalida  
o   invalidna oseba, ki ji je priznana pravica do tuje pomoči in nege 
o   kronično bolna oseba ali oseba z dolgotrajnimi okvarami zdravja 
o   otrok s težjo motnjo v telesnem ali v duševnem razvoju 
o   drugo 
 
2. točka 
 
Izvajalec in upravičenec/-ka soglasno ugotavljata tudi, da je vodja oz. koordinator/-ka izvajanja socialne 
oskrbe na domu upravičenca seznanil/-a z možnostmi in oblikami storitve ter s pravicami in 
obveznostmi, ki jih za upravičence/-ke do storitve določata Zakon o socialnem varstvu in Pravilnik o 
standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-4596
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5190
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4833
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1762
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3. točka 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da uporabnik/-ca _______________________________, roj. 
_______________, EMŠO __________________________, davčna številka ______________, 
stanujoč/-a ____________________________________________, potrebuje v okviru socialne oskrbe 
na domu naslednje storitve : 
 

 
SKUPINA A 
 

Šifra 
storitve 

 
Naziv storitve 

gospodinjska pomoč 

A.01 prinašanje enega pripravljenega obroka hrane 

A.02 nabava živil in priprava enega obroka hrane 

A.03 pomivanje porabljene posode 

A.04 osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem 
smeti 

A.05 postiljanje in osnovno čiščenje spalnega prostora 

A.06  

 

SKUPINA B 
Šifra 
storitve 

Naziv storitve 

pomoč pri temeljnih 
dnevnih opravilih 

B.01 pomoč pri oblačenju/slačenju 

B.02 pomoč pri umivanju/kopanju 

B.03 pomoč pri hranjenju 

B.04 pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb 

B.05 vzdrževanje, nega in čiščenje osebnih ortopedskih 
pripomočkov 

  

 

SKUPINA C 
 

Šifra 
storitve 

Naziv storitve 

pomoč pri ohranjanju 
socialnih stikov 

C.01 vzpostavljanje socialne mreže z okoljem 

C.02 spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti 

C.03 informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca 

C.04 priprava na institucionalno varstvo 

C.05 pomoč pri ohranjanju socialnih stikov 

 
4. točka 
 
Stranki sta si sporazumni, da znaša tedenska socialna oskrba skupaj ______ ur, storitve bodo izvedene 
v: 
ponedeljek   od  do        
torek    od  do  
sreda   od  do   
četrtek   od  do  
petek    od   do  
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sobota   od  do  
nedelja               od  do  
 
Izjemoma se stranki sporazumeta, da se bodo storitve socialne oskrbe izvajale tudi popoldan:  
ponedeljek   od  do         
torek    od  do  
sreda   od  do  
četrtek   od  do  
petek    od   do  
sobota   od  do  
nedelja   od  do  
 
Socialna oskrba na domu ob sobotah, nedeljah in praznikih se izvaja izključno v obsegu pomoči pri 
vzdrževanju osebne higiene (nega). 
 
5. točka 
 
Izvajalec lahko zaradi notranje organizacije dela izjemoma začasno spremeni tedenski razpored in 
obseg storitve, pri čemer mora slediti potrebam uporabnika. Obalni dom upokojencev Koper – Casa 
costiera del pensionato Capodistria o spremembi pravočasno obvesti upravičenca, najkasneje pa v 3 
dneh pred predvideno spremembo. Tedenski razpored se lahko začasno spremeni tudi na željo 
upravičenca. 
 
6. točka 
 
Izvajalec se zavezuje, da bo dogovorjene storitve uporabniku zagotavljal v dogovorjenih terminih s tem, 
da izbere delavca/-ko, ki bo izvajal/-a storitev socialne oskrbe. Urniki dela za socialne oskrbovalce/-ke 
se sestavljajo tedensko vnaprej, zato mora upravičenec vsakršno spremembo o obsegu ali razporeditvi 
storitve sporočiti pred koncem tedna. 
 
V primeru nepredvidenih okoliščin lahko upravičenec dnevno odpove dogovorjeno oskrbo v času 
uradnih ur izvajalca po pošti, telefonsko ali osebno pri vodji/koordinatorju storitve, in sicer: 
v primeru odpovedi na dan izvedbe storitve ali naslednji dan izvajalec zaračuna celotno vrednost 
storitve (100 %), ki bi jo opravil za uporabnika, izvajalec ne zaračuna odpovedane storitve v primerih 
odsotnosti upravičenca zaradi nujne zdravniške pomoči.  
 
7. točka 
 
V primeru, da upravičenec želi začasno prekiniti izvajanje storitve in želi po prekinitvi ohraniti oskrbo v 
nespremenjenih vsebinah, obsegu in časovnih terminih, kot je opredeljeno v dogovoru, lahko sklene z 
izvajalcem aneks k dogovoru o začasni prekinitvi in rezervaciji storitve. Rezervacija storitve se obračuna 
v višini 80 % vrednosti storitve, ki bi jo opravil za upravičenca in sme trajati največ do 1 meseca.  
Upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec morata o začasni prekinitvi obvestiti 
izvajalca najmanj 8 dni pred načrtovano odpovedjo oskrbe. 
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8. točka 
 
Socialni oskrbovalec/-ka je dolžan/-na opravljati storitev v skladu s tem dogovorom, v skladu s 
Pravilnikom, v skladu z Etičnim kodeksom in po navodilih vodje oz. koordinatorja/-ke izvajanja socialne 
oskrbe na domu, vestno in natančno. O opravljenem delu socialni oskrbovalec/-ka vodi dnevnik 
socialne oskrbe na domu. Vsebino in obseg opravljenega dela bo upravičenec/-ka vsakokrat potrjeval/-
a s podpisom. 
 
9. točka 
 
Upravičenec se obvezuje plačevati storitve socialne oskrbe na domu v preteklem mesecu na 
transakcijski račun Obalnega doma upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria št. 
SI56 0110 0603 0266 060. Upravičenec se zavezuje, da bo na podlagi efektivno opravljenih ur dela svojo 
obveznost plačila poravnal/-a po prejeti položnici v roku 8 dni. Upravičenec je seznanjen, da se mu v 
primeru zamude plačila zaračunavajo zakonite zamudne obresti, čemur bo sledila izvršba v skladu z 
določili Zakona o izvršbi in zavarovanju. 
 
V primeru, da upravičenec meni, da nima dovolj lastnih sredstev ali da je upravičen do subvencije, je 
dolžan pred pričetkom izvajanja socialne oskrbe na domu vložiti pri centru zahtevek za oprostitev pri 
plačilu socialnovarstvene storitve. 
Do izdaje odločbe o oprostitvi plačila storitve pomoči na domu je upravičenec dolžan plačevati storitve 
socialne oskrbe v celoti sam. 
 
10. točka 
 
Upravičenec/-ka in izvajalec storitve sta sporazumna, da ta dogovor velja za nedoločen čas od 
_________________ dalje oziroma za določen čas od ______________do______________. Izvajalec, 
upravičenec/-ka ali njegov zastopnik/-ca lahko predlagajo spremembo dogovora ali odpovedo 
izvajanje storitve pred potekom dogovorjenega časa v roku 8 dni. Odpoved oz. zahtevek za spremembo 
dogovora mora biti posredovan v pisni obliki ali podan na zapisnik pri izvajalcu.   
 
Če upravičenec/-ka odpovedi ne sporoči pravočasno, je dolžan/-na plačati storitev, kot je dogovorjena 
s tem dogovorom. 
 
11. točka 
 
V skladu s Sklepom Mestne občine Koper, št. 122-113/2013 z dne 19. 12. 2013, o določitvi cene storitev 
pomoč na domu znaša vrednost urne postavke dogovorjenih storitev od 1. 1. 2014, 5,10 EUR.  
Za storitev, opravljeno v nedeljo, znaša cena 7,14 EUR na efektivno uro, za storitev, opravljeno na dan 
državnega praznika in dela prostega dne, pa znaša cena 7,65 EUR na efektivno uro.  
 
12. točka 
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Upravičenec/-ka lahko svoje predloge in pripombe v zvezi z izvajanjem storitve naslovi na pristojnega/-
no vodjo oz. koordinatorja/-ko socialne oskrbe na domu, ki je dolžan/dolžna v roku 8 dni upravičencu/-
ki pisno odgovoriti, ali/in kako bodo predlogi in pripombe upoštevani. 
V kolikor upravičenec/-ka ni zadovoljen/-na z odgovorom, lahko svoje nestrinjanje naslovi na direktorja 
izvajalca, ki mu je dolžan v roku 8 dni pisno odgovoriti ter v odgovoru navesti razloge za upoštevanje 
oz. neupoštevanje njegovih/njenih predlogov in pripomb. 
 
13. točka 
 
Če uporabnik oz. zakoniti zastopnik ni zadovoljen s storitvijo, lahko na podlagi 94. člena Zakona o 
socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/2007) zoper delo strokovnega delavca ali strokovnega sodelavca 
vloži ugovor na Svet zavoda. Ugovor je potrebno vložiti v roku osmih dni od opravljene storitve, zoper 
katero upravičenec/-ka ugovarja. 
 
Uporabnik oz. zakoniti zastopnik ima na podlagi 102. člena Zakona socialnem varstvu tudi pravico 
zahtevati inšpekcijski nadzor nad izvajanjem storitev. Zahteva za inšpekcijski nadzor mora biti poslana 
na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Inšpektorat RS za delo, Socialna inšpekcija, Parmova 
33, 1000 Ljubljana, z navedbo kršitev pravic uporabnika ali navedbo razlogov, zaradi katerih je podan 
ugovor na opravljeno storitev.  
 
14. točka 
 
Izvajalec zbira in hrani osebne podatke o uporabnikih v zvezi z izvajanjem socialnovarstvene storitve 
skladno s 110., 111., 112., 113. in 113.a členom Zakona o socialnem varstvu in zagotavlja varstvo 
osebnih podatkov po 109. členu Zakona o socialnem varstvu.  
 
V primeru, da upravičenec ali njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec meni, da je izvajalec kršil 
varovanje osebnih podatkov, lahko o tem obvesti Urad informacijske pooblaščenke na naslov: 
Informacijski pooblaščenec, Vošnjakova 1, 1001 Ljubljana. 
 
15. točka 
 
Dogovor je napisan v dveh enakih izvodih, od katerih prejme en izvod upravičenec/-ka ter en izvod 
izvajalec. 
 
16. točka 
 
V primeru spora med uporabnikom in izvajalcem socialne oskrbe na domu se spor rešuje sporazumno 
preko Obalnega doma upokojencev Koper – Casa costiera del pensionato Capodistria. V primeru, da 
sporazum ni možen, je za reševanje spora pristojno sodišče. 
 
Upravičenec/-ka oz. njegov/njen zakoniti zastopnik:                                              Direktorica:                                                          
                                                                                                                mag. Neva Tomažič 
_____________________________________             __________________________ 
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7. 2. 2    ANEKS SPREMEMBA DOGOVORA 
Številka:  
Datum:  
 
Na podlagi 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 
45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15) , 92. in 100. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 
57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1) ter Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju, izvajanju in prenehanju 
storitve pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu v Obalnem domu upokojencev Koper 
– Casa costiera del pensionato Capodistria 

s k l e p a t a 
 
izvajalec storitve: OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER – CASA COSTIERA DEL PENSIONATO 
CAPODISTRIA, Krožna cesta 5, 6000 KOPER – CAPODISTRIA, ki ga zastopa mag. Neva Tomažič ( v 
nadaljnjem besedilu: izvajalec), 

in 
 
upravičenec/-ka storitve:____________________________________________   
 
rojen/-a:______________,EMŠO:______________________,DAVČNA:______________ 
 
stalno bivališče___________________________________________________________     
 
(v nadaljnjem besedilu : upravičenec/-ka),  

naslednji 

ANEKS št. _____ K  D O G O V O RU   

O VRSTI, TRAJANJU IN NAČINU ZAGOTAVLJANJA SOCIALNE OSKRBE NA DOMU 

 
Dogovor št.________________ z dne______________ se zaradi spremembe obsega socialne oskrbe 
na domu v 3. točki spremeni in se glasi: 

 
Na podlagi naročila bo izvajalec v okviru socialne oskrbe na domu zagotavljal upravičencu/-ki: 

 
SKUPINA A 
 

Šifra 
storitve 

 
Naziv storitve 

gospodinjska pomoč 

A.01 prinašanje enega pripravljenega obroka hrane 

A.02 nabava živil in priprava enega obroka hrane 

A.03 pomivanje porabljene posode 

A.04 osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti 

A.05 postiljanje in osnovno čiščenje spalnega prostora 

A.06  
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SKUPINA B 
Šifra 
storitve 

Naziv storitve 

pomoč pri temeljnih 
dnevnih opravilih 

B.01 pomoč pri oblačenju/slačenju 

B.02 pomoč pri umivanju/kopanju 

B.03 pomoč pri hranjenju 

B.04 pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb 

B.05 vzdrževanje, nega in čiščenje osebnih ortopedskih pripomočkov 

  

 

SKUPINA C 
 

Šifra 
storitve 

Naziv storitve 

pomoč pri ohranjanju 
socialnih stikov 

C.01 vzpostavljanje socialne mreže z okoljem 

C.02 spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti 

C.03 informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca 

C.04 priprava na institucionalno varstvo 

C.05 pomoč pri ohranjanju socialnih stikov 

 
Stranki sta si sporazumni, da znaša tedenska socialna oskrba skupaj ______ ur, storitve bodo izvedene 
v: 
ponedeljek   od  do        
torek    od  do  
sreda   od  do   
četrtek   od  do  
petek    od   do  
sobota   od  do  
nedelja   od  do  
Izjemoma se stranki sporazumeta, da se bodo storitve socialne oskrbe izvajale tudi popoldan:  
ponedeljek   od  do         
torek    od  do  
sreda   od  do  
četrtek   od  do  
petek    od   do  
sobota   od  do  
nedelja                 od  do  
 

2. 
Ostale točke dogovora ostajajo nespremenjene. 
 

3. 
Aneks dogovora je napisan v dveh enakih izvodih, od katerih prejme en izvod upravičenec/-ka ter en 
izvod izvajalec. 
 
Upravičenec/-ka oz. njegov/njen zakoniti zastopnik                                                      Direktorica:                                                          
                                                                                                                  mag. Neva Tomažič 
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7. 2. 3    ANEKS REZERVACIJA   

 
Številka:  
Datum:  
 
 
Na podlagi 6. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 
45/10, 28/11, 104/11, 111/13 in 102/15) , 92. in 100. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, 
št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 
57/12, 39/16 in 52/16 – ZPPreb-1) ter Pravilnika o postopkih pri uveljavljanju, izvajanju in prenehanju 
storitve pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe na domu v Obalnem domu upokojencev Koper 
– Casa costiera del pensionato Capodistria 
 

s k l e p a t a 
 
izvajalec storitve: OBALNI DOM UPOKOJENCEV KOPER – CASA COSTIERA DEL PENSIONATO 
CAPODISTRIA, Krožna cesta 5, 6000 KOPER – CAPODISTRIA, ki ga zastopa direktorica mag. Neva 
Tomažič ( v nadaljnjem besedilu: izvajalec), 
 
 
 

in 
 
 
upravičenec/-ka storitve:____________________________________________   
 
rojen/-a:______________,EMŠO:______________________,DAVČNA:______________ 
 
stalno bivališče___________________________________________________________     
 
(v nadaljnjem besedilu : upravičenec/-ka), 
  

naslednji 
 

ANEKS št. _____ K  D O G O V O R U 
O VRSTI, TRAJANJU IN NAČINU ZAGOTAVLJANJA SOCIALNE OSKRBE NA DOMU 

 
1. 

 
Dogovor št.________________ z dne______________ se spremeni na podlagi 7. točke Dogovora o 
vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja socialne oskrbe na domu, in sicer v primeru, da upravičenec/-ka 
želi začasno prekiniti izvajanje storitve in želi po prekinitvi ohraniti oskrbo v nespremenjenih vsebinah, 
obsegu in časovnih terminih, kot je opredeljeno v dogovoru, sklene z izvajalcem aneks k dogovoru o 
začasni prekinitvi in rezervaciji storitve. Rezervacija storitve se obračuna v višini 80 % vrednosti 
storitve, ki bi jo opravil za upravičenca/-ko, in sme trajati največ do 1 meseca.  
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Upravičenec/-ka ali njegov/njen zakoniti zastopnik ali pooblaščenec morata o začasni prekinitvi 
obvestiti izvajalca najmanj 8 dni pred načrtovano odpovedjo oskrbe. 
Upravičenec/-ka____________________________________ želim rezervirati oskrbo v 
nespremenjenih vsebinah, obsegu in časovnih terminih od vključno z dnem _______________ do 
vključno z dnem_______________. 
  

2. 
Ostale točke dogovora ostajajo nespremenjene. 
 

3. 
 
Aneks dogovora je napisan v dveh enakih izvodih, od katerih prejme en izvod upravičenec/-ka ter en 
izvod izvajalec. 
 
Upravičenec/-ka oz. njegov/njen zakoniti zastopnik                                           Direktorica:                                                          
                                                                                                        mag. Neva Tomažič 
 
_____________________________________             __________________________ 
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7. 2. 4    OSEBNI NAČRT 

 

Podatki o uporabniku/-nici: 
 
Priimek in ime: ………………………………..………………..…………     spol:   M      Ž 
 
EMŠO: ………………………………………………………………..  
 
Telefon: ……………………..………..… mobilni telefon: ………………………..………. 
 
Naslov bivališča: ..……………………..………………….. občina: ………...…… 
 
Bivalni pogoji  
 
Bivalni pogoji:  
◊  hiša        ◊  stanovanje        ◊  oskrbovano stanovanje        ◊  drugo _______________ 
◊  ustrezni bivalni pogoji        ◊  manj ustrezni bivalni pogoji  
 
Pojasnitev pogojev …………………………………………………………………………………….…………………….. 
…………………………………………………………………………………………..…………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
 
Kriteriji za bivalne pogoje in osnovne materialne vire: 
stanovanjske razmere, pogoji za vključitev (voda, ogrevanje, dostop do postelje, prostornost za oskrbo, 
možnost priprave obrokov hrane ….) 
 
Ostale posebnosti v prostoru in času: 
 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Pomoč in podpora v okviru socialnih mrež 
 
Vrsta življenjske skupnosti ali gospodinjstva: 
◊  živi sam/-a        ◊  z zakoncem        ◊  v tuji družini 
◊  v skupnem gospodinjstvu sorodnikov        ◊  ___________________________ 
 
Mu svojci nudijo pomoč:   NE     DA – kako pogosto: ________________________ 
 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………… 
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………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Zdravstveno stanje uporabnika: 
 
◊  pomičen        ◊  delno pomičen (bergle, hodulja, voziček)        ◊  nepomičen  
◊  potrebuje varstvo in nadzor        ◊  gluh, naglušen        ◊  motnje v duševnem razvoju 
◊  težave v duševnem zdravju        ◊  slep        ◊  _____________________ 
 
Izbrani zdravnik: …………………………………………………………………………… 
 
 
Posebnosti 
 
 
 
 
 
 
Vodja ali koordinatorica pomoči na domu: ……………………………………………………… 
 
Podpis: ………………………………………………………. 
 
 
Datum: ………………………………… 
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7. 2. 5    UGOTAVLJANJE UPRAVIČENOSTI DO STORITVE 
 

Štev.:  
Datum:   

UGOTAVLJANJE UPRAVIČENOSTI DO STORITVE Pomoči na domu – socialna oskrba 
 

za_______________________________________ 
 

Upravičenec storitve socialne oskrbe je: 

 Oseba, stara nad 65 let, ki je zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, nesposobna za 
samostojno življenje. 

 Oseba s statusom invalida po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih 
oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta 
njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu. 

 Druga invalidna oseba, ki ji je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine 
življenjskih funkcij. 

 Kronično bolna oseba in oseba z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nima priznanega statusa 
invalida, pa je po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge 
osebe nesposobna za samostojno življenje. 

 Hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v 
duševnem razvoju in ni vključen v organizirane oblike varstva. 

  

Pogoji za izvajanje storitev: 

DA NE Ima zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju.  

DA NE  Zaradi starosti ali hude invalidnosti se ne more oskrbovati in negovati sam, njegovi 
svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. 

DA NE Preostale psihofizične sposobnosti mu omogočajo, da z občasno organizirano 
pomočjo ohranja zadovoljivo duševno in telesno počutje in lahko funkcionira v 
znanem bivalnem okolju tako, da mu vsaj za določen čas ni potrebno 
institucionalno varstvo. 

DA NE Oseba je/ni upravičena do socialne oskrbe.  

Opombe: 

 

Družinska skupnost:  

 Živi sam. 

 Živi z zakoncem oz. partnerjem.  

 Živi z družino. 

 Drugo: 
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Plačilo storitve: 

 Storitev bo plačeval sam.  

 Uveljavljal bo oprostitev pri plačilu storitve. 

 Drugo: 

 
Ugotovljeno z obiskom na domu dne ______________ in na podlagi razgovora z upravičencem  
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7. 3    DOKUMENTACIJA, KI JO VODI SOCIALNA OSKRBOVALKA/SOCIALNI OSKRBOVALEC 

7. 3. 1    DNEVNIK DELA 
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7. 3. 2    PRISOTNOST NA DELOVNEM MESTU ZA MESEC ______________________________ 

SOCIALNA OSKRBOVALKA/OSKRBOVALEC (ime in priimek)________________________________ 

DATUM URA PRIHODA 
NA DELO 

URA ODHODA Z 
DELA 

SKUPAJ UR PODPIS 

1. 12. 
 

    

2. 12. 
 

    

3. 12. 
 

    

4. 12. 
 

    

5. 12. 
 

    

6. 12. 
 

    

7. 12. 
 

    

8. 12. 
 

    

9. 12. 
 

    

10. 12. 
 

    

11. 12. 
 

    

12. 12. 
 

    

13. 12. 
 

    

14. 12. 
 

    

15. 12. 
 

    

16. 12. 
 

    

17. 12. 
 

    

18. 12. 
 

    

19. 12. 
 

    

20. 12. 
 

    



             
 

[65] 
 
 

21. 12. 
 

    

22. 12. 
 

    

23. 12. 
 

    

24. 12. 
 

    

25. 12. 
 

    

26. 12. 
 

    

27. 12. 
 

    

28. 12. 
 

    

29. 12. 
 

    

30. 12. 
 

    

31. 12  
 

   

SKUPAJ UR     

 

LETNI DOPUST __________________________ DNI 
 

BOLNIŠKA ODSOTNOST ____________________ DNI 
 
PROSTE URE _____________________________ DNI 
 
DRUGO _________________________________ DNI 
 
V KOPRU, DNE __________________________ 
PODPIS SOCIALNE OSKRBOVALKE/OSKRBOVALCA: ________________________________ 
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7. 3. 3    POTNI NALOG 
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7. 3. 4    POROČILO O OPRAVLJENIH URAH PRI UPORABNIKIH SOCIALNE OSKRBE NA DOMU 
OD 1. 1. 2017 DO 31. 1. 2017 

Socialna oskrbovalka/socialni oskrbovalec:________________________________________ 
Zap. štev. IME IN PRIIMEK NASLOV  Dodatna pomoč 

soc. oskrbovalki 
Število opravljenih 
ur od ponedeljka 
do sobote 

Število 
opravljenih 
ur – nedelja 

Število 
opravljenih 
ur – praznik 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

11.        

12.        

13.        

14.        

15.        

16.        

17.        

18.        

19.        

20.        

21.        

22.        

23.        

24.        

25.        

26.        

27.        
SKUPAJ 
ure 

 
 

    

 
Sestanki na ODU Koper, skupaj ur:                                                                    
DOPUST (po dnevih):                             
PROSTE URE (po dnevih in urah) 
BOLNIŠKI STALEŽ (po dnevih):      
Koper, dne _________________                         Podpis socialne oskrbovalke/socialnega oskrbovalca 
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7. 3. 5    POTRDILO O PREJEMU DENARJA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. Podpis dajatelja denarja (tistega, ki je 
denar dal)  
 

 

  

  

Podpis prejemnika denarja (tistega, ki 
je denar prejel) 
 

 

  

Vsota, ki je bila prejeta oz. dana  
 

 

  

Vpišite namen plačila 
 

 

  

Kraj, datum in ura prejema 
 

 

  

  

II. Vrnjen denar (znesek) 
 

 

  

Podpis dajatelja  
(tistega, ki je denar dal) 
 

 

  

Podpis prejemnika 
(tistega, ki je denar prejel) 
 

 

  

Kraj, datum in ura prejema 
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7. 3. 6    OBVESTILO 

 

 

 
O B V E S T I L O 

 
Obveščamo Vas, da smo se dne ______________ ob ___________uri 
 
 
oglasili na vašem naslovu ___________________________________  
 
 
z namenom opravljanja storitve oskrbe na domu.  
 
 
Socialna oskrbovalka/oskrbovalec: 
 
 

 
Krožna cesta 05, 6000 Koper – Capodistria, Slovenija 

1. telefon: (05) 665-96-00, faks.: (05) 628-51-02, e-pošta: info@odu.si 

 
__________________________________________________________ 
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7. 4    POPISNI LIST ZAHTEVNOSTI DELOVNEGA MESTA SOCIALNA OSKRBOVALKA 1 
Opis nalog: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gospodinjska pomoč na domu uporabnika;  
vzdrževanje bivalnih prostorov; 
čiščenje, pranje, likanje, postiljanje, nakupovanje,  
kurjava in druga dela po dogovoru z uporabnikom storitev; 
zahtevnejša pomoč pri vzdrževanju osebne higiene; 
pomoč pri oblačenju, slačenju, umivanju, hranjenju in 
pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb; 
vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov; 
prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in 
priprava enega obroka hrane; 
pomivanje uporabljene posode; 
osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem 
smeti; 
postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora; 
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov; 
družabništvo, preprečevanje osamljenosti, odtujenosti, 
strahu in predsodkov,  
pomoč za samopomoč,  
vzpostavljanje socialne mreže z okoljem,  sorodstvom in 
prostovoljci,  
spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih 
obveznosti,  
informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca, 
priprava upravičenca ter njegove družine na 
institucionalno varstvo; 

poročanje  o spremembah stanja uporabnika 
koordinatorju; 
sodelovanje pri pripravi individualnih načrtov pomoči; 
izdelava obdobnih poroči o izvajanju storitev pri 
posameznem uporabniku; 
vodenje dnevnika  izvajanih storitev in ostale evidence v 
dogovoru  in po navodilih koordinatorja; 
vodenje delovne dokumentacije in evidenc; 
ostale naloge po navodilih nadrejenega.  

Zahtevana dodatna ali    funkcionalna 
znanja 

 

     a) obvezna: srednja strokovna izobrazba oz. srednja splošna 
izobrazba,  vozniški izpit B-kategorije, osnove HACCP, 
poznavanje Programa obvladovanja in preprečevanja 
bolnišničnih okužb, preizkus iz varstva pri delu in 
protipožarnega varstva 

      b) želena: NPK socialne oskrbe,  
delo z računalnikom, 
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poznavanje psihologije starostnikov, znanje italijanskega 
jezika. 

 Zahtevane delovne izkušnje  

     a) čas: do 2 leti 

     b) področje: zdravstvo in socialno varstvo  

Odgovornost  

     a) za rezultate lastnega dela – cilji: za potek in rezultate dela, ki so navedeni  v vsebini 
delovnega mesta,  
za human, strpen in vljuden odnos do uporabnikov 

     b) za vodenje in varno delo:   upoštevanje in izvajanje predpisov o varnosti in    
  zdravju pri delu, pazljivo dvigovanje lažjih in težjih 
  bremen, preverjanje delovnih pripomočkov in  
  delovnega okolja 

     c) za usklajevanje dela v delovni 
        skupini ali timu: 

 

     d) materialna odgovornost: za racionalno uporabo delovnih sredstev in pripomočkov, 
za delovna sredstva in material 

Umski napor  

       a) programiranost dela in  
           sestavljenost nalog: 

delo je delno programirano 
dela so enostavna in tudi raznovrstnejša  

       b) stiki: zahtevni stiki 

          – pojavne oblike: delo z oskrbovalci in njihovimi svojci 

         – trajanje – pogostost nad 2/3 delovnega časa 

Fizični napor  

a) pojavne oblike: 
 

občasno prenašanje bremen, pomivanje oken …,  
stoječe delo, prisiljen položaj telesa, 
dvigovanje težjih bremen  

     b) stopnja: povečana  

      c) trajanje – pogostost: nad 2/3 delovnega časa 

Vplivi delovnega okolja  

      a) pojavne oblike: izpostavljenost okužbam, čistilom in razkužilom,  
izpostavljenost vplivom, ki povzročajo občutljivost čutil 
(neprijeten vonj)  

      b) stopnja: povečana  

      c) trajanje – pogostost: nad 2/3 delovnega časa 

 Omejitve, prepovedi, pooblastila  

      a) omejitve in prepovedi: skladno z ZSV 93. člen 

      b) pooblastila:  

Posebne psihofizične zahteve: komunikativnost, tolerantnost in prijaznost, spoštljivost, 
najmanj povprečne ročne spretnosti, čustvena stabilnost 

Druge zahteve: aktivno znanje slovenskega jezika, delo v 2 izmenah, 
delo v neenakomerno porazdeljenem delovnem času, 
6-dnevni tednik, po potrebi deljen delovni čas,  
delo ob nedeljah, praznikih in dela prostih dnevih 
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7. 5    POPISNI LIST ZAHTEVNOSTI DELOVNEGA MESTA SOCIALNA OSKRBOVALKA 2  
Opis nalog: gospodinjska pomoč na domu uporabnika; 

čiščenje, pranje, likanje, postiljanje;  
kurjava in druga dela po dogovoru z uporabnikom storitev; 
pomoč pri vzdrževanju osebne higiene; 
pomoč pri oblačenju, slačenju, hranjenju, umivanju in 
pomoč pri opravljanju osnovnih življenjskih potreb; 
vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov; 
prinašanje enega pripravljenega obroka ali nabava živil in 
priprava enega obroka hrane; 
pomivanje uporabljene posode; 
osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem 
smeti; 
postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora; 
pomoč pri ohranjanju socialnih stikov; 
družabništvo, preprečevanje osamljenosti, odtujenosti, 
strahu in predsodkov,  
pomoč za samopomoč,  
vzpostavljanje socialne mreže z okoljem,  sorodstvom in 
prostovoljci,  
spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih 
obveznosti,  
informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca, 
priprava upravičenca ter njegove družine na 
institucionalno varstvo; 
poročanje  o spremembah stanja uporabnika 
koordinatorju; 
izdelava obdobnih poročil o izvajanju storitev pri 
posameznem uporabniku; 
vodenje dnevnika  izvajanih storitev in ostale evidence v 
dogovoru  in po navodilih koordinatorja; 
vodenje delovne dokumentacije in evidenc; 
ostale naloge po navodilih nadrejenega.  

Zahtevana dodatna ali  
   funkcionalna znanja 

 

     a) obvezna: srednja poklicna izobrazba, 
vozniški izpit B-kategorije, 
osnove HACCP, 
poznavanje Programa obvladovanja in preprečevanja 
bolnišničnih okužb, 
preizkus iz varstva pri delu in protipožarnega   varstva 
 

      b) želena: NPK socialne oskrbe, delo z računalnikom, poznavanje 
psihologije starostnikov, znanje italijanskega jezika 
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 Zahtevane delovne izkušnje  

     a) čas: do 2 leti 

     b) področje:    

Odgovornost  

     a) za rezultate lastnega dela – cilji: za potek in rezultate dela, ki so navedeni  v vsebini 
delovnega mesta, 
za human, strpen in vljuden odnos do uporabnikov 

     b) za vodenje in varno delo:   upoštevanje in izvajanje predpisov o varnosti in    
  zdravju pri delu, pazljivo dvigovanje lažjih in težjih 
  bremen, preverjanje delovnih pripomočkov in  
  delovnega okolja 

     c) za usklajevanje dela v delovni 
        skupini ali timu: 

odgovornosti te vrste ni 

     d) materialna odgovornost: za racionalno uporabo delovnih sredstev in pripomočkov,  
za delovna sredstva in material 

Umski napor  

       a) programiranost dela in  
           sestavljenost nalog: 

delo je pretežno programirano, 
dela so enostavna in rutinska 

       b) stiki: zahtevni stiki 

         – pojavne oblike: delo z starostniki in njihovimi svojci, 
potrpežljivost, kultiviranost  

         – trajanje – pogostost nad 2/3 delovnega časa 

Fizični napor  

a) pojavne oblike: 
 
 

občasno prenašanje bremen, pomivanje oken …,  
stoječe delo, prisiljen položaj telesa, 
delo na višini, 
dvigovanje težjih bremen  

     b) stopnja: povečana  

      c) trajanje – pogostost: nad 2/3 delovnega časa 

Vplivi delovnega okolja  

      a) pojavne oblike: izpostavljenost okužbam, čistilom in razkužilom,  
izpostavljenost vplivom, ki povzročajo občutljivost čutil 
(neprijeten vonj)  

      b) stopnja: povečana  

      c) trajanje – pogostost: nad 2/3 delovnega časa 

Omejitve, prepovedi, pooblastila  

      a) omejitve in prepovedi: skladno z ZSV 93. člen 

      b) pooblastila:  

 Posebne psihofizične zahteve: komunikativnost, tolerantnost in prijaznost, spoštljivost,  
najmanj povprečne ročne spretnosti, čustvena stabilnost 

Druge zahteve: aktivno znanje slovenskega jezika, delo v 2 izmenah, 
delo v neenakomerno porazdeljenem delovnem času 
6-dnevni tednik, delo ob nedeljah, 
praznikih in dela prostih dnevih, deljen delovni čas 
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7. 6    POPISNI LIST ZAHTEVNOSTI DELOVNEGA MESTA VODJA SLUŽBE POMOČI NA 

DOMU 
Opis nalog: načrtovanje in priprava projektov ter programov in vodenje 

le-teh; 
uvajanje projektov v okolje; 
povezovanje in spremljanje izvajanja projektov, 
koordinacija vseh dejavnosti na področju dela s starostniki; 
organiziranje usposabljanja izvajalcev storitve pomoči na 
domu; 
analizira področje skrbi za starostnike v okolju; 
pripravlja individualne načrte pomoči in spremlja izvajanje 
storitev; 
zagotavlja delovna sredstva, razporeja delo izvajalcev 
storitve pomoči na domu; 
organizira, vodi in nadzira delo v službi pomoči na domu; 
ugotavlja potrebe po različnih oblikah pomoči na domu; 
koordinira delo s strokovnimi službami v občini; 
spremljanje naročil storitev pomoči družini na domu; 
sprejemanje obvestil o spremembah stanja potreb  in želja 
uporabnikov; 
izdelava poročil, analiz, statistik in urejanje ostale 
dokumentacije in arhiviranje; 
aktivno sodelovanje v delovnih telesih in organih Doma; 
sodelovanje z organi v lokalni skupnosti, društvi in drugimi 
nevladnimi organizacijami; 
sodelovanje pri pripravi internih aktov; 
priprava internih aktov za službo pomoči na domu; 
priprava strokovnih podlag za odločanje direktorja; 
izvajanje del in nalog v skladu z delovnim planom po 
navodilu direktorja;  
delovnemu mestu so neposredno podrejeni: 
koordinator pomoči na domu,  
socialna oskrbovalka I, 
socialna oskrbovalka II.   

Zahtevana dodatna ali  
   funkcionalna znanja 

 

     a) obvezna: visokošolska strokovna izobrazba ali visokošolska 
univerzitetna izobrazba, strokovni izpit iz socialnega 
varstva, izpit iz ZUP-a, 
poznavanje skupinske dinamike in vodenja malih skupin, 
delo z računalnikom,  

za opravljanje dela je potrebno znanja pogosto obnavljati in 
nadgrajevati ali se zahtevajo dodatna usposabljanja,  
vozniški izpit-B kategorije 
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      b) želena: znanja s področja psihološkega svetovanja,  
poznavanje psihologije, psihiatrije in gerontologije 
starostnika, 
preizkus iz varstva pri delu in protipožarnega    varstva, 

Zahtevane delovne izkušnje  

     a) čas: vsaj 2 leti 

     b) področje: vodenje in organiziranje dela 

Odgovornost  

     a) za rezultate lastnega dela – 
         cilji: 

višja stopnja odgovornosti, 
za potek in rezultate dela, ki so navedeni  v vsebini 
delovnega mesta, 
za doseganje dela v delovni skupini v službi pomoči na 
domu,  
za human, strpen in vljuden odnos do uporabnikov 

     b) za vodenje in varno delo: odgovornost za vodenje in varno delo v službi  
pomoči na domu 

     c) za usklajevanje dela v  
        delovni  skupini ali timu: 

 

     d) materialna odgovornost: za racionalno uporabo delovnih sredstev in pripomočkov  
za delovna sredstva in material 

Umski napor  

       a) programiranost dela in  
           sestavljenost nalog: 

delo ni programirano v celoti, vendar pa so v največji meri 
znani ali programirani posamezni postopki in posegi. 
Večkrat nastane potreba po samostojnem reševanju 
nepredvidenih problemov, ki niso izrazito zahtevni. Takšne 
spremembe zahtevajo občasno dopolnjevanje strokovnega 
znanja.  

       b) stiki: zelo zahtevni stiki 

          – pojavne oblike: s svojci, uporabniki, zunanjimi institucijami, delo z zmerno, 
težjo in  težko motnjo v duševnem in  telesnem razvoju, 
potrpežljivost , kultiviranost  

         – trajanje – pogostost nad 2/3 delovnega časa 

Fizični napor  

     a) pojavne oblike: delo sede, izmenično stoje, prisiljen ritem dela  

     b) stopnja: povečana  

      c) trajanje – pogostost: nad 2/3 delovnega časa 

Vplivi delovnega okolja  

      a) pojavne oblike: normalna  

      b) stopnja: normalna 

      c) trajanje – pogostost: več kot 1/3 delovnega časa 

Omejitve, prepovedi, pooblastila  

      a) omejitve in prepovedi: skladno z ZSV 93. člen 

      b) pooblastila:  

Posebne psihofizične zahteve: komunikativnost, 
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tolerantnost in prijaznost, 
spoštljivost,  
čustvena stabilnost,  
sposobnost vodenja malih skupin, 
sposobnost presoje in odločanja 

Druge zahteve: aktivno znanje slovenskega jezika, 
znanje italijanskega jezika, 
delo v dopoldanski izmeni stalno, 
po potrebi deljen delovni čas ali v dveh izmenah, 
pogosto delo izven rednega delovnega časa,  
intervencije, 
stalna dosegljivost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


