
CENA STORITVE  - prispevek 
uporabnika na uro storitve 

- V Občini Brezovica 4,58 € 
- V Občini Dobrova-Polhov Gradec 5,57 €  
- V občini Ig 6,13 € 
- V Občini Škofljica 6,16 € 
- V Občini Velike Lašče 4,55 € 

Če upravičenec ni sposoben sam plačati 
stroškov, niti njegovi otroci ali drugi 
zavezanci, lahko uveljavlja oprostitev 
plačila na predpisanem obrazcu. 
 
Katerih del ne opravljamo 

- Socialna oskrbovalka ne opravlja del, ki 
so lahko nevarna, kot je na primer 
premikanje težjega pohištva, dela na 
višini, dela z nezaščitenimi in 
poškodovanimi električnimi in drugimi 
aparati in napeljavami, 
- Socialna oskrbovalka ne opravlja 

zdravstvenih storitev ali 
fizioterapevtskih storitev, lahko pa vas 
seznani, kje lahko dobite tovrstno pomoč, 
- Socialna oskrbovalka ne opravlja del 

socialnega servisa v smislu opravljanja 
del na vrtovih upravičencev ali pripravi 
in skladiščenju energentov za kurilno 
sezono (npr. sekanje, žaganje drv ali 
spravilo premoga in lesa za kurjavo) 

 

 

V primeru, da vi ali vaš svojec potrebujete 
katero od naštetih oblik pomoči oziroma 
pri vaši odločitvi potrebujete našo pomoč, 
nas pokličite na telefonsko številko  

041 782 600   

 

 
 
 

ali se osebno oglasite na: 
 

  

  

  

  

  

LLjjuubblljjaannaa  VViičč  RRuuddnniikk    

TTrržžaašškkaa  4400  

11000000  LLjjuubblljjaannaa  

  

 
 

  

  

PPOOMMOOČČ  DDRRUUŽŽIINNII  

NNAA  DDOOMMUU  

    
 

Center za socialno delo 

Ljubljana Vič Rudnik 

         
na območju občin Brezovica, Dobrova 

– Polhov Gradec, Ig, Škofljica in 
Velike Lašče  izvaja socialno varstveno 

storitev v bivalnem okolju – 
 

SSOOCCIIAALLNNAA  OOSSKKRRBBAA  

NNAA  DDOOMMUU  



KKOOMMUU  JJEE  NNAAMMEENNJJEENNAA??  
 
Socialna oskrba na domu je namenjena 
upravičencem,  ki  za samostojno 
življenje v bivalnem okolju potrebujejo 
občasno organizirano pomoč drugih. 
 
Upravičenci do socialne oskrbe  
na domu so: 
 

 osebe stare nad 65 let 

 osebe s statusom invalida 

 druge invalidne osebe, ki jim je 
priznana pravica do tuje nege in 
pomoči 

 kronično bolne osebe in  

 osebe z dolgotrajnim okvarami 
zdravja 

 kronično bolni otroci in otroci s težjo 
motnjo v duševnem ali telesnem 
razvoju, ki niso vključeni v 
organizirane oblike varstva. 

 
SSTTOORRIITTEEVV  SSOOCCIIAALLNNAA  OOSSKKRRBBAA  NNAA  
DDOOMMUU  ssee  pprriillaaggaajjaa  ppoottrreebbaamm  
ppoossaammeezznneeggaa  uupprraavviiččeennccaa  iinn  
OOBBSSEEGGAA  ::  
 
 Gospodinjsko pomoč  
 

 priprava ali prinašanje enega obroka  
hrane,  

 pomivanje porabljene  posode,  

 osnovno čiščenje bivalnega dela, 

 prostorov z odnašanjem smeti, 

 postiljanje in osnovno vzdrževanje 
      spalnega prostora. 

 Pomoč pri vzdrževanju osebne 
higiene : 

 

 pomoč pri oblačenju, 

 pomoč pri umivanju in kopanju, 

 pomoč pri hranjenju, 

 pomoč pri opravljanju osnovnih  
življenjskih potreb, 

 vzdrževanje, nega in čiščenje osebnih 
ortopedskih pripomočkov. 

 
 Pomoč pri ohranjanju socialnih 

stikov:  
 

 spremljanje pri opravljanju nujnih 
   obveznosti, 

 informiranje ustanov o stanju in 
potrebah upravičenca, 

 priprava na domsko varstvo, 

 vzpostavljanje socialne mreže z 
okoljem, s prostovoljci in sorodstvom. 

 
TTRRAAJJAANNJJEE  SSTTOORRIITTVVEE  

 Storitve pomoči na domu opravljamo 
v času od 7:00 do 15:00 ure, vse 
delovne dni v letu. 

 Storitve opravljamo v skladu s 
sklenjenim dogovorom med 
upravičencem in centrom za socialno 
delo. 

 Neposredne storitve pri upravičencu 
praviloma ne morejo biti krajše od 0,5  
ure tedensko in ne daljše od 4 ure 
dnevno oz. največ do 20 ur tedensko. 

 

Cilj izvajanja storitev 
 
Osnovni namen in cilj izvajanja storitev 
pomoči na domu je, da upravičencem z 
našimi storitvami omogočamo čim 
kvalitetnejše življenje bivanja v domačem 
okolju,  hkrati pa s storitvami 
nadomeščamo institucionalno varstvo.  
Pri svojem delu v korist in ob soglasju z 
upravičenci in njihovimi svojci sodelujemo 
tudi z drugimi institucijami, zlasti pa s 
patronažno, zdravstveno službo in domovi 
za starejše.  
 

IIZZVVAAJJAALLCCII  SSTTOORRIITTVVEE  

Pomoč na domu izvajajo socialne 
oskrbovalke, ki so usposobljene za socialno 
oskrbo na domu po verificiranem 
programu usposabljanja. 

Cena in plačilo storitve 

Cena storitve se oblikuje v skladu z 
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje 
cen socialno varstvenih storitev (Ur. l. RS, 
št. 36/2002) in na podlagi soglasja občin.  

 

 


