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POMOČ NA DOMU

v občinah Mengeš, Trzin in Lukovica
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SOCIALNA OSKRBA NA DOMU

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.* 

Pomoč na domu vam nudimo od ponedeljka do petka, 
od 7. do 14. 30 ure.

*Uradni list RS št. 45/2010, 28/2011
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POMOČ NA DOMU VKLJUČUJE: 

 ▪ pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja 
opravila: pomoč pri oblačenju, 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.
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UPRAVIČENCI DO 

SOCIALNE OSKRBE NA DOMU 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, 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 občasne pomoči druge osebe nesposobne za 
samostojno življenje,
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 ▪ 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.*

Upravičenec je upravičen do pomoči na domu, če potrebuje najmanj 
dve opravili iz dveh različnih sklopov opravil, ki jih vključuje 
pomoč na domu.

*Uradni list RS št. 45/2010, 28/2011
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POTEK IZVAJANJA POMOČI NA DOMU

Izvajanje oskrbe na domu se začne na podlagi prošnje upravičenca 
ali njegovega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca. 

Vodja/koordinator storitve najprej ugotovi upravičenost do 
storitve in glede na želje in potrebe upravičenca z njim ali njegovim 
zakonitim zastopnikom sklene dogovor o izvajanju storitve.

Ob sklepanju dogovora se upravičenec in vodja/koordinator 
storitve dogovorita tudi o načinu plačila storitve. 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 

Obrazec za prošnjo pridobite pri vodji/koordinatorju storitve, 
pri recepciji Doma počitka Mengeš in na spletni strani 
www.dpm.si.
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(do) plačnika. V primeru, da upravičenec in njegovi zavezanci ne 
zmorejo v celoti plačevati storitve, izvajalec upravičenca napoti na 
vložitev zahteve za oprostitev pri plačilu socialno varstvene storitve 
pri pristojnem centru za socialno delo.* 

Uporabnik ali njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec oziroma 
izvajalec lahko predlagajo tudi spremembo že sklenjenega 
dogovora oz. osebnega načrta, če pride npr. do spremembe v 
potrebah, v socialni mreži uporabnika, rehabilitacije, ipd., ali zaradi 
organizacijskih, kadrovskih in tehničnih  zmožnosti oz. sprememb 
pri izvajalcu.

Glede spremembe dogovora se uporabnik in izvajalec dogovorita 
sporazumno, ter skleneta dodatek k dogovoru oz. osebnem načrtu.

*Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju, izvajanju in prekinitvi storitve pomoč družini na domu v obliki socialne oskrbe 
na domu, ki jo izvaja Dom počitka Mengeš 
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Storitve pomoči na domu izvajajo strokovno usposobljene osebe 
– socialne oskrbovalke in socialni oskrbovalci. Vsebina in trajanje 
izvajanja storitev se sproti beleži v dnevnik opravljenih storitev, ki je 
osnova za mesečni obračun. 

Neposredno izvajanje storitve oskrba na domu na upravičenca traja 
največ do 20 ur tedensko. V primeru, ko zaradi potreb upravičenca 
storitev izvajata dva izvajalca neposredne socialne oskrbe, se lahko 
število ur mesečno poveča za največ eno tretjino.*

*Uradni list RS št. 45/2010, 28/2011
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DODATNE INFORMACIJE

Vse dodatne informacije lahko pridobite osebno ali po telefonu 
v Domu počitka Mengeš, Glavni trg 13, Mengeš, vsak dan od 
ponedeljka do petka.

Vodja pomoči na domu: Mateja Lipovšek
Telefonska številka: 01 723 78 95

Koordinator pomoči na domu: Vesna Seretin 
Telefonska številka: 051 327 317





Dom počitka Mengeš 
Glavni trg 13, 1234 Mengeš
E-pošta: zavod@dpm.si
tel.: 01 723 72 28
fax: 01 723 73 47
www.dpm.si




