
 

                       

 
 

Na podlagi 8. člena Pravilnika o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Ur. l. 

RS št. 45/2010 in naslednji) in 31. člena Statuta Doma upokojencev Vrhnika je dne 30. 3. 

2022 direktorica Doma upokojencev Vrhnika (v nadaljevanju tudi: DU Vrhnika) sprejela 

naslednja 

 

 

MERILA ZA RAZVRŠČANJE STANOVALCEV V KATEGORIJE OSKRBE 

V DOMU UPOKOJENCEV VRHNIKA 

 

 

1. člen 

 

Merila za razvrščanje stanovalcev v kategorije oskrbe se v DU Vrhnika uporabljajo do 

sprejetja podrobnejših standardov za izvajanje posameznih vrst oskrbe in meril za 

razvrščanje uporabnikov v posamezne vrste oskrbe za področje institucionalnega varstva v 

domovih za starejše, ki jih sprejme Skupnost socialnih zavodov Slovenije. Direktorica  DU 

Vrhnika sprejema naslednja merila za določanje vrste oskrbe v DU Vrhnika. 

 

2. člen 

 

Merila opredeljujejo posamezne vrste oskrbe, v katere zaradi različnega obsega pomoči, ki jo 

potrebujejo, uvrščamo stanovalce Doma.  

 

Razen storitev, ki so opredeljene v standardnih vrstah oskrbe, lahko upravičenci uporabljajo 

tudi dodatne storitve. Dodatne storitve so opredeljene v 8. členu tega pravilnika. 

 

Cene se oblikujejo v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen 

socialnovarstvenih storitev (24. – 33. člen).   

 

3. člen 

 

OSKRBA I 

 

V oskrbo I sodijo uporabniki, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso 

sposobni za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne 

osebne pomoči.  

 

Storitve se praviloma nanašajo na uporabnike, ki so pomični in jim nudimo splošen nadzor 

ter jim zagotavljamo osnovno in socialno oskrbo.  

 

Osnovna oskrba zajema:  

• bivanje 



 

                       

• organiziranje prehrane 

• tehnično oskrbo in  

• prevoz 

 

Bivanje je organizirano v ogrevanih, opremljenih in vzdrževanih dvoposteljnih, enoposteljnih 

in več posteljnih sobah. Vključuje zagotavljanje sanitarnih prostorov, prostorov za osebno 

higieno, skupnih prostorov ter prostorov za izvajanje programov.  

 

Podrobneje tehnične standarde bivanja opredeljuje Pravilnik o minimalnih tehničnih 

pogojih za izvajanje institucionalnega varstva starejših oseb, pomoči na domu in 

socialnega servisa. 

 

Bivanje zajema tudi čiščenje bivalnih in skupnih prostorov, pranje, čiščenje, vzdrževanje 

oblačil ter osebnega in skupnega perila, zagotavljanje odzivanja na klic po pomoči.  

 

Socialna oskrba je strokovno vodena dejavnost, namenjena izvajanju vsebin socialne 

preventive, terapije in vodenja uporabnikov. Vključuje izvajanje nalog vodenja in varstva.  

V standardni obseg strokovno vodene dejavnosti in nalog vodenja sodijo naloge povezane s 

sprejemi, premestitvami in odpusti, individualnimi programi, ohranjanjem in razvijanjem 

socialnih stikov ter organizacijo prostočasnih dejavnosti.  

 

Varstvo vključuje nudenje pomoči uporabniku pri vzdrževanju osebne higiene in izvajanju 

dnevnih aktivnosti (vstajanju, oblačenju, premikanju, hoji, komunikaciji in pri orientaciji).  

 

Storitve Oskrbe I 

 NAZIV FREKVENCA 

1 Sesanje talnih površin ali mokro čiščenje tal  1x tedensko  

2 Preskrba s toaletnim papirjem in milom po potrebi 

3 Čiščenje steklenih površin  2x letno 

4 Čiščenje sanitarnega prostora z opremo  2x tedensko 

5 Čiščenje skupnih prostorov  1x dnevno 

6 Praznjenje koša za smeti  1x tedensko 

7 Generalno čiščenje sobe 1x letno 

8 Strojno pranje in likanje osebnega perila  1x tedensko 

9 Zagotavljanje sveže posteljnine  2x mesečno 

10 Označevanje osebnega perila  
Ob sprejemu 

(do 100 kosov) 

11 Menjava brisač  2x tedensko 

12 
Priprava celodnevne, starosti prilagojene prehrane  in 

napitkov  
3x dnevno 

13 Priprava pogrinjkov 3x dnevno 

14 
Postrežba obrokov v glavni jedilnici doma in v jedilnicah na 

enotah  
3x dnevno 

15 Postrežba napitkov v skupnih prostorih 1x dnevno 

16 Vzdrževanje objekta in okolice redno 



 

                       

17 Vzdrževanje osnovnih sredstev doma redno 

18 Odpravljanje okvar osnovnih sredstev redno 

19 
Posredovanje splošnih informacij uporabnikom, svojcem in 

obiskovalcem 
po potrebi 

20 
Zagotavljanje sprejemanja in posredovanja navadnih poštnih 

pošiljk 
redno 

21 
Vodenje odsotnosti uporabnikov daljših od 24 ur in sprejemanje 

najav odsotnosti 
redno 

22 

Vodenje postopkov za sprejem, premestitev in odpust uporabnika 

v skladu s Pravilnikom o postopkih pri uveljavljanju pravice do 

institucionalnega varstva 

redno 

23 
Oblikovanje, izvajanje in spremljanje individualnih načrtov 

uporabnikov 
redno 

24 

Pomoč pri vzpostavljanju in ohranjanju socialnih stikov znotraj 

doma ter vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, prostovoljci in 

sorodstvom, sodelovanje z drugimi institucijami in strokovnimi 

delavci 

po potrebi 

25 

Organizacija prostočasnih dejavnosti v obliki rednih ali občasnih 

programov glede na psihofizično stanje, potrebe in želje 

uporabnika 

redno 

26 
Organizacija terapevtskega dela v okviru možnosti izvajalca in 

glede na psihofizično stanje uporabnika 
redno 

27 Odziv na nujni klic po pomoči po potrebi 

28 Pomoč uporabnikom pri vključevanju k dejavnostim doma po potrebi 

 

Dom lahko organizira in izvaja tudi druge vrste prevozov in spremstev, vendar se le-ti  

zaračunajo po veljavnem ceniku storitev. Zdravstveno indicirani nujni prevozi so zagotovljeni v 

okviru Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja.  

 

Prostočasne dejavnosti se lahko izvajajo v domu ali zunaj njega, praviloma na področju: 

kulturno zabavnih, družabnih, ustvarjalnih, interesnih, rekreativnih, športnih in  okupacijskih 

dejavnosti ter duhovnega življenja.  

 

Med minimalni standard vzdrževanja osebne higiene ne sodijo frizerske, pedikerske in 

kozmetične storitve, masaža telesa ali delov telesa, ipd.  

 

4. člen 

 

OSKRBA II  

  

V oskrbo II sodijo uporabniki z zmernimi starostnimi in drugimi težavami, ki potrebujejo večji 

obseg neposredne osebne pomoči.   

 

Storitve se praviloma nanašajo na uporabnike, ki so delno pomični, z občasno inkontinenco ali 

uporabnike z zgodnjo stopnjo demence. Pomoč je potrebna za opravljanje večine osnovnih 



 

                       

življenjskih potreb, kadar jih uporabniki zaradi trajnih sprememb, ne morejo samostojno 

zadovoljevati.   

 

V Oskrbo II se razvrstijo stanovalci, ki poleg storitev Oskrbe I potrebujejo dnevno vsaj 2 storitvi 

Oskrbe II ali pa vsaj eno storitev Oskrbe II, ki se ponovi najmanj dvakrat (2) dnevno.  

 

5. člen 

 

OSKRBA  III  

  

V Oskrbo III sodijo uporabniki z najzahtevnejšimi starostnimi in drugimi težavami, ki v celoti 

potrebujejo neposredno osebno pomoč (Oskrba III/A), oziroma uporabniki, ki v celoti 

potrebujejo stalno osebno pomoč in hkrati tudi obvezno strokovno pomoč (Oskrba III/B).      

 

Storitve se praviloma nanašajo na uporabnike, ki so delno pomični ali nepomični in so zaradi 

fizičnih ali psihičnih težav oziroma obeh, delno ali v celoti odvisni od pomoči pri izvajanju 

osnovnih življenjskih aktivnosti.    

 

Zaradi trajnih sprememb je pomoč potrebna za opravljanje večine osnovnih življenjskih potreb, 

ker se niti ob osebnih prizadevanjih in ob pomoči ortopedskih pripomočkov ne morejo 

samostojno gibati, hraniti, oblačiti in slačiti, se obuvati in sezuvati, skrbeti za osebno higieno, 

kakor tudi ne opravljati drugih življenjskih opravil, nujno potrebnih za življenje.   

 

V Oskrbo III/A se razvrstijo stanovalci, ki poleg storitev Oskrbe I potrebujejo dnevno vsaj tri (3) 

storitve Oskrbe III/A  ali pa vsaj eno storitev Oskrbe III/A, ki se ponovi najmanj trikrat dnevno.  

 

Oskrba III/B je namenjena stanovalcem z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi 

težavami, ki v celoti potrebujejo neposredno osebno pomoč za opravljanje vseh osnovnih 

življenjskih potreb.  

 

V to skupino se razvrščajo stanovalci/uporabniki, ki niso gibljivi in uporabniki s takimi 

bolezenskimi težavami, ki potrebujejo 24 urno pomoč drugih oseb in so popolnoma odvisni od 

pomoči pri izvajanju osnovnih življenjskih aktivnostih.  

 

V Oskrbo III/B  se razvrstijo stanovalci, ki poleg storitev Oskrbe I in III/A potrebujejo najmanj 

eno storitev iz Oskrbe III/B.  

 

 

Storitve Oskrbe II, III/A, III/B 

                   

 NAZIV 
OSKRBA II 

FREKVENCA 

OSKRBA III/A 

FREKVENCA 

OSKRBA III/B 

FREKVENCA 

1 
Sesanje talnih površin ali mokro 

čiščenje tal  
2x tedensko 1x dnevno 1x dnevno 

2 
čiščenje invalidskega vozička ali 

drugih ortopedskih pripomočkov  
1x mesečno 1x mesečno 1x mesečno 



 

                       

 NAZIV 
OSKRBA II 

FREKVENCA 

OSKRBA III/A 

FREKVENCA 

OSKRBA III/B 

FREKVENCA 

3 
čiščenje nočnih omaric in 

trapezov  
1x tedensko 1x tedensko 1x tedensko 

4 Brisanje mizic po obroku  3x dnevno 3x dnevno 3x dnevno 

5 Urejanje postelje 1x dnevno 
 Do 3x na 

dan 

Kar je več 

kot 3x 

dnevno 

6 
Menjava posteljnega perila in 

čiščenje postelje 
1x tedensko 3x tedensko 

Kar je več 

kot 3x 

tedensko 

7 
Zbiranje in odnašanje 

umazanega osebnega perila 
1x tedensko 1x dnevno 

Kar je več 

kot 1x 

dnevno 

8 Dostava čistega osebnega perila 1 x tedensko 2x tedensko 2x tedensko 

9 

Vsakodnevno čiščenje kopalnice 

in sanitarij razen za vikende in 

praznike  

1x dnevno 1x dnevno 1x dnevno 

10 Strežba hrane v sobi  3x dnevno 3x dnevno 

Kar je več 

kot 3x 

dnevno 

11 
Priprava oziroma serviranje 

napitkov  
Po potrebi redno redno 

12 Pomoč pri pitju  redno redno 

13 Priprava na hranjenje  3x dnevno 

Kar je več 

kot 3x 

dnevno 

14 
Pomoč pri hranjenju, pomoč pri 

rezanju mesa ali druge hrane 
3x dnevno 3x dnevno 

Več kot 3x 

dnevno 

15 Kopanje 
1x na 10 dni 

 

1x na 10 dni 

 

1x na 10 dni 

ali po potrebi 

16 
Pomoč pri umivanju (umivanje do 

pasu) 
1x dnevno 

1x dnevno 

 

Kar je več 

kot 1x 

dnevno 

17 Umivanje anogenitalnega predela 1x dnevno 
Najmanj 3x 

dnevno  

Kar je več 

kot 3x 

dnevno 

18 
Pomoč pri umivanju zob in ustne 

votline 
 1x dnevno 

Kar je več 

kot 1x 

dnevno 

19 
Umivanje zobne proteze in 

posodice za protezo 
 

Kar je več 

kot 1x 

dnevno 

Kar je več 

kot 1x 

dnevno 

20 
Pomoč pri striženju zdravih 

nohtov 
1x na 10 dni  1x na 10 dni 1x na 10 dni 



 

                       

 NAZIV 
OSKRBA II 

FREKVENCA 

OSKRBA III/A 

FREKVENCA 

OSKRBA III/B 

FREKVENCA 

21 Britje 2x tedensko 2x tedensko 2x tedensko 

22 
Pomoč pri uporabi in menjavi 

inkontinenčnih pripomočkov 

Do 2 x 

dnevno 

Najmanj 3x 

dnevno 

Kar je več 

kot 3x 

dnevno 

23 
Pomoč pri posedanju na sobno 

stranišče ali WC in  
1 x dnevno 2x dnevno  

24 Čiščenje sobnih stranišč 1 x dnevno 2x dnevno  

25 
Praznjenje in čiščenje urinskih 

steklenic 

Do 3x 

dnevno 

Do 3x 

dnevno 
 

26  

Pomoč pri menjavi osebnega 

perila, oblačenju, slačenju, 

obuvanju in sezuvanju 

2x dnevno 

 
2x dnevno 

Kar je več 

kot 2x 

dnevno 

27 
Pomoč pri oblačenju elastičnih 

nogavic, nameščanju povojev 

1x dnevno 

 
1x dnevno 1x dnevno 

28 

Nameščanje in odstranitev 

ortopedskih pripomočkov (slušni 

aparat, očesna proteza, protetika) 

1x na dan 1x na dan 1 x na dan 

29 
Pomoč pri posedanju na 

invalidski voziček  

Po programu 

posedanja na 

enoti 

Po programu 

posedanja na 

enoti 

Po programu 

posedanja na 

enoti 

30 
Pomoč pri transferju do 

najbližjega skupnega prostora 
 

Po programu 

posedanja na 

enoti 

Po programu 

posedanja na 

enoti 

31 Pomoč pri obračanju v postelji  Po potrebi Po potrebi 

32 Pomoč pri vstajanju Po potrebi   

33 
Spremljanje stanovalca na 

aktivnosti v domu 
 Po potrebi Po potrebi 

34 
Dobava inkontinenčnih 

pripomočkov 

Redno 

skladno s  

pravicami 

ZZZS 

Redno 

skladno s  

pravicami 

ZZZS 

Redno 

skladno s  

pravicami 

ZZZS 

35 
Priprava na specialistične 

preglede 
Po potrebi Po potrebi Po potrebi 

36 

24-urni nadzor, pomoč in strokovna 

oskrba stanovalca z 

najzahtevnejšim zdravstvenim 

stanjem 

  Redno 

37 

Priprava sondne prehrane 

(industrijsko pripravljena prehrana) 

in hranjenje vsaj 6x dnevno po 

sondi, gastrostomi 

  Redno 

38 
Redno obračanje stanovalca na 2 

uri – tudi ponoči 
  Redno 



 

                       

 NAZIV 
OSKRBA II 

FREKVENCA 

OSKRBA III/A 

FREKVENCA 

OSKRBA III/B 

FREKVENCA 

39 

Večja poraba časa negovalnega 

tima zaradi psihofizičnega stanja 

stanovalca 

  Po potrebi 

 

6. člen 

 

OSKRBA IV 

 

V Oskrbo IV sodijo uporabniki z najzahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem 

zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno osebno 

pomoč in nadzor ter posebne oblike varstva.  

 

Za te uporabnike je značilno, da imajo pogosto trajno zmanjšano sposobnost razumevanja in 

presoje, težko sledijo daljšim pogovorom, težje dojemajo simbolno izražanje, ne morejo 

samostojno urejati finančnih zadev, samostojno potovati in imajo težave z orientacijo v 

prostoru in času.  

 

Osnova za razvrstitev uporabnika v Oskrbo IV je diagnoza specialista psihiatra skladna s 

prejšnjim odstavkom. Poleg tega pa mora biti uporabnikom zagotovljena vzpodbuda za 

vključevanje v aktivnosti, ki jih še zmorejo, stalen nadzor in varovanje.  

 

Poleg pogojev in storitev iz prejšnjega odstavka, mora biti za zaračunavanje Oskrbe IV 

uporabnikom, zagotovljen tudi predpisan obseg storitev za Oskrbo II.  

 

7. člen 

 

O vseh izvedenih storitvah so izvajalci dolžni voditi evidenco storitev za vsakega uporabnika.  

Evidenca je podlaga za razvrščanje uporabnikov v posamezne kategorije oskrbe ter 

zaračunavanje storitev oskrbe. Storitev, ki niso evidentirane, ni mogoče upoštevati pri 

razporejanju uporabnikov v posamezne kategorije oskrbe oz. zaračunavati.  

 

Dodatne storitve se vedno prikazujejo ločeno.  

 

Evidenca storitev se lahko vodi računalniško vendar tako, da je na zahtevo vedno mogoče 

pristojnemu nadzornemu organu ali uporabniku predložiti pisno poročilo o izvedenih 

storitvah.  

 

Cene storitev določi Svet Doma upokojencev Vrhnika v skladu s Pravilnikom o metodologiji 

za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev, v skladu s predpisi s področja pokojninskega 

in invalidskega zavarovanja ter s soglasjem Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in 

enake možnosti.  

 



 

                       

Storitve, ki so predvidoma v Oskrbi II, Oskrbi III/A in Oskrbi III/B se obračunajo tudi 

stanovalcem, ki te usluge potrebujejo in prejemajo, niso pa razvrščeni po predpisih o 

pokojninskem in invalidskem zavarovanju.  

 

8. člen 

 

Kot dodatne storitve se lahko štejejo tudi druge storitve opredeljene v tem pravilniku, če te že 

niso zajete v vrsto oskrbe, ki jo uporabnik prejema. Če se te storitve izvajajo kot dodatne 

storitve, morajo imeti opredeljeno ceno skladno s 3. odstavkom 28. člena Pravilnika o 

metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev. Dodatne storitve so določene in 

ovrednotene v ceniku dodatnih storitev. 

 

9. člen 

 

V primeru rezervacije (odhod v bolnišnico, zdravilišče, ali druge, tri dni prej najavljene 

odsotnosti) se cena oskrbe zniža za stroške živil.  

 

Merila se uporabljajo od 1.4.2022 dalje. 

 

 

Št.: 070-0002/2022-01 

Vrhnika, 30. 3. 2022 

 

mag. Milena Končina 

                                                                                                                  direktorica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


