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Na podlagi 15. člena Družbene pogodbe družbe z omejeno odgovornostjo, Dom 
upokojencev Idrija, d.o.o. izdajam 
 
 

MERILA ZA DOLOČANJE OSKRBE V DOMU UPOKOJENCEV IDRIJA 
 
 
 
ENOTA IDRIJA: 
 
OSKRBA I obsega: 
bivanje v opremljeni, vzdrževani in ogrevani sobi, 
preskrbo s posteljnim perilom in brisačami (prestiljanje na 14 dni, 
preskrbo s toaletnimi pripomočki (toaletni papir, milo,) 
ustrezno prehrano v domski jedilnici (3 obroki dnevno), 
čiščenje in urejanje sobe - 2x tedensko 
čiščenje skupnih prostorov, kopalnic in wc-jev- 3x tedensko,  
pranje, likanje in številčenje osebnega perila stanovalcev, 
souporabo skupnih domskih prostorov 
možnost vključevanja v aktivnosti delovne terapije in fizioterapije, 
storitve izvajanja socialne oskrbe, 
storitve socialne oskrbe s posebnimi oblikami varstva 
 
 
OSKRBA II obsega: 
Intenzivno varstvo in pomoč stanovalcem pri opravljanju večine življenjskih potreb in 
aktivnosti: 
pomoč pri osebni higieni, 
britje - 2x tedensko, 
kopanje na 14 dni, 
prestiljanje postelje po potrebi, 
pomoč pri vstajanju, posedanju ter presedanju na invalidski voziček, 
pomoč pri oskrbi stanovalcev z inkontinenco, 
prinašanje obrokov hrane in napitkov v sobo oz. dnevni prostor, 
pomoč pri pripravi osebnega perila za pralnico , 
uporaba, vzdrževanje in čiščenje ortopedskih pripomočkov, 
higiensko vzdrževanje sobe in kopalnice z WC po potrebi, 
zagotavljanje varstva in nadzora za odrasle duševno bolne stanovalce, stanovalce z 
demenco in stanovalce z motnjami v telesnem in duševnem razvoju pri opravljanju 
večine življenjskih potreb in aktivnosti, 
OSKRBA II obsega storitve oskrbe I in vsaj 2 storitvi oskrbe II ali ceno storitev oskrbe 
II, ki se ponovi najmanj 3xdnevno. 
 
OSKRBA III.A obsega: 
 
Intenzivno varstvo in pomoč stanovalcem pri opravljanju vseh življenjskih potreb in 
aktivnosti 
izvajanje minimalnega standarda vzdrževanja osebne higiene stanovalcev, 
pomoč pri hranjenju in hranjenje, 
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namestitev in vzdrževanje antidekubitusnih pripomočkov, 
osebna ureditev in priprava na vključitev v individualni ali skupinski program 
fizioterapije, delovne terapije in ostalih domskih aktivnosti, 
vsakodnevno čiščenje sob in kopalnic z WC, 
izvajanje osebne higiene pri stanovalcih z inkontinenco, 
zagotavljanje varstva in nadzora za stanovalce s starostno demenco, odrasle 
duševno bolne stanovalce in stanovalce z motnjami v telesnem in duševnem razvoju 
pri opravljanju vseh življenjskih potreb in aktivnosti, 
 
Intenzivno varstvo in pomoč najtežje prizadetim stanovalcem pri opravljanju vseh 
življenjskih potreb in aktivnosti se na podlagi 30. člena Pravilnika o metodologiji 
oblikovanja cen socialno varstvenih storitev, upošteva pri izračunu oskrbnih stroškov 
v razliki med dodatkom za pomoč in postrežbo za opravljanje vseh osnovnih 
življenjskih potreb in dodatkom za pomoč in postrežbo za najtežje prizadete. 
 
Oskrba III obsega storitve oskrbe I, oskrbe II in vsaj 2 storitev oskrbe III ali eno 
storitev oskrbe III, ki se ponovi najmanj 3xna dan. 
 
 
OSKRBA III.B obsega: 
 
V to kategorijo oskrbe sodijo najtežje prizadeti stanovalci, ki potrebujejo stalno (24 ur) 
neposredno osebno pomoč in drugih oseb pri zagotavljanju opravljanja vseh osnovih 
življenjskih funkcij. Stanovalcem v tej kategoriji oskrbe se zagotavlja 24 urno 
spremljanje in izvajanje nege in oskrbe. 
 
 
OSKRBA IV obsega: 
 
Intenzivno varstvo stanovalcev z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem 
zdravju, ki zaradi starostne demence in sorodnih stanj potrebujejo delno ali popolno 
osebno pomoč in nadzor. V to kategorijo so razvrščeni gibljivi oziroma delno gibljivi 
stanovalci, ki živijo na oddelku za stanovalce z demenco.  
 
Osnova za razvrstitev stanovalca v oskrbo IV je diagnoza specialista psihiatra.  
 
Oskrba IV obsega vse storitve oskrbe I in II, povečano varovanje in izvajanje 
aktivnosti  v skladu s posebnim programom, na oddelku za stanovalce z demenco.  
 
 
 
ENOTA MAROF: 
 
V enoti Marof, kjer se izvaja varstvo odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju, s 
težavami v duševnem zdravju, s senzornimi motnjami in motnjami v gibanju se 
kategorija oskrbe določi na podlagi naslednjih opredelitev: 
 
Oskrba I za osebe z dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, 
Oskrba II za odrasle osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, 
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Oskrba II za odrasle osebe s težjo motnjo v duševnem razvoju, 
Oskrba IV za odrasle s težko motnjo v duševnem razvoju, 
Oskrba V za odrasle z več motnjami (odrasli z motnjo duševnem razvoju, 
osebnostnimi motnjami, gibalnimi in senzornimi oviranostmi ter s poškodbami glave), 
Oskrba VI za odrasle osebe s težjo in težko obliko gibalne in senzorne oviranosti, ki 
niso sposobne samostojnega življenja. 
 
 
 
Svet  Doma upokojencev Idrija, je na svoji 9. seji dne 25.4.2003  sprejel Merila za 
določanje oskrbe v Domu upokojencev Idrija in dne 07.03.2005, 28.02.2006, 
10.06.2010 spremembe in dopolnitve le-teh.  
Dne 12.6.2013 pa je direktor sprejel in izdal spremembe Meril, ki pričnejo veljati po 
objavi na oglasnih deskah DUI. Na oglasne deske se jih objavi 13.6.2013.  
 
 
 
 
 
 

Direktor: 
Samo Beričič, univ. dipl. pravnik 


